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1

Inleiding

1.1

Aanleiding voor het project en het project-MER
De N60 is een belangrijke weg van en naar de Vlaamse Ardennen, die van Gent tot Valenciennes loopt. In het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is de N60 geselecteerd als een primaire weg I en hij maakt bijgevolg
deel uit van het netwerk van autowegen op Vlaams niveau. Dit wegvak is in de loop der jaren stelselmatig
uitgebouwd tot een weg met 2x2 rijstroken met middenberm tussen De Pinte en Nukerke (Maarkedal).
Momenteel bevat de N60 echter een missing link ter hoogte van Ronse (tussen Nukerke en de grens met het
Waals gewest) en verloopt de verkeersstroom door het centrum van Ronse. Dit resulteert in een verstoorde
verkeersleefbaarheid in het centrum van Ronse als gevolg van de hoge verkeersdruk. De capaciteit van de
huidige ontsluiting hypothekeert de verdere expansie van het stedelijk weefsel en van toekomstige economische en residentiële ontwikkelingen. Door het doortrekken van de N60 worden mogelijkheden gecreëerd
om de doortocht her in te richten en de verkeersdrukte uit het centrum te weren, met een duidelijke meerwaarde voor het functioneren van de stadskern van Ronse.
Het weggedeelte vanaf Nukerke dient dus nog als primaire weg I gerealiseerd te worden, dit in de vorm van
een rondweg ten westen van de stad Ronse. Het project heeft volgende doelstellingen:
-

het vervolledigen van de verbinding tussen de A14 (E17) en de A8 (E429) tot de grens met Wallonië,
ingericht als primaire I;

-

het verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid van het stadscentrum van Ronse;

-

het verbeteren van de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Ronse in het algemeen en van de
bestaande en toekomstige bedrijventerreinen in het bijzonder.

Op het Gewestplan Oudenaarde (2/11/1977 en latere bestemmingswijzigingen) is een reservatie-strook voor
de rondweg N60 te Ronse vastgelegd. Dit betekent dat er voor de realisatie van de weg gelegen binnen deze
reservatiestrook strikt genomen geen noodzaak bestond om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.
Echter, op grond van de conclusies van het plan-MER werd uiteindelijk een tracé gekozen dat in bepaalde
zones afwijkt van de op het gewestplan gereserveerde strook, waardoor ruimtelijke bestemmingen dienen te
worden gewijzigd. Er was bijgevolg een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Missing Link N60
Ronse” noodzakelijk, dat op 4 juli 2014 definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering).
Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, opdrachtgever van het project-MER, gaf opdracht tot de
opmaak van het referentieontwerp, dat in dit MER wordt beoordeeld en als basis dienen voor de opmaak van
een DBFM-bestek (design, build, finance & maintain). De realisatie van de doortrekking van de N60 ter hoogte
van Ronse zal immers gebeuren via publiek-private samenwerking.

1.2

Toetsing aan de MER-plicht
1

Volgens het geldende uitvoeringsbesluit inzake milieueffectenrapportage vallen in het kader van de aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning bepaalde projecten onder ‘MER-plichtige projecten’ (Bijlage I), projecten
waarvoor een ‘gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de MER-plicht’ kan voor worden ingediend (Bijlage II)
en projecten waarvoor een screeningsformulier dient opgesteld te worden (Bijlage III):
•

Categorie 9 van Bijlage I betreft “aanleg van autosnelwegen en autowegen, met inbegrip van hoofdwegen”. Aangezien de doortrekking van de N60 te Ronse de aanleg van een nieuw stuk primaire weg
categorie I inhoudt, valt het project onder categorie 9 van bijlage I en wordt het dus als project-MERplichtig beschouwd.

•

Categorie 1d) van Bijlage II betreft “eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer
bedraagt”. Gezien in het project ook een bebossing van meer dan 10 ha voorzien wordt, valt het

1
Besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage B.S. 17-02-2005.
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project ook onder categorie 1d) van bijlage II en is het ook op basis van dit criterium project-MERplichtig.

1.3

Stappen in de MER-procedure en situering in de vergunningsprocedure
M.b.t. de te volgen procedure voor de opmaak van een MER is het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd, van toepassing. Volgende stappen werden doorlopen in het m.e.r.-proces:
•

Indiening kennisgevingsnota bij de Dienst Mer;

•

Volledigverklaring van de kennisgeving op 17 april 2014;

•

Terinzagelegging: het kennisgevingsdossier werd gedurende 30 dagen – van 9 mei t.e.m. 7 juni 2014
– ter inzage gelegd in de stad Ronse en de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen, waar het project
gepland wordt. Aangezien het projectgebied nagenoeg grenst aan Wallonië, kunnen grensoverschrijdende effecten optreden. Het bevoegd gezag in Wallonië heeft 40 dagen de tijd om zijn opmerkingen
aan de Vlaamse administratie mee te delen;

•

Bundeling door de Dienst Mer van eventuele vragen en opmerkingen geformuleerd tijdens het ter
inzage leggen;

•

Bespreking in de zgn. richtlijnenvergadering op 17 juni 2014 van de kennisgeving, de geformuleerde
inspraakreacties, opmerkingen en adviezen met de betrokken besturen en administraties, de erkende
deskundigen en de initiatiefnemer;

•

Opstellen van richtlijnen door de Dienst Mer, betekend op 14 juli 2014. Deze richtlijnen hebben
betrekking op de inhoudsafbakening van het MER. De ontvangen inspraakreacties en adviezen
worden hierin meegenomen. Deze richtlijnen zijn een openbaar document en elke burger kan ze bij
de milieuambtenaar van de gemeenten Maarkedal of Kluisbergen of de stad Ronse opvragen. Ze zijn
eveneens beschikbaar op www.mervlaanderen.be;

•

Opmaken van het ontwerp-MER door de deskundigen, rekening houdend met de opmerkingen
geformuleerd tijdens het ter inzage leggen en de richtlijnenvergadering en rekening houdend met de
richtlijnen van de Dienst Mer;

•

Bespreking van het ontwerprapport met de betrokken administraties;

•

Aanpassen van het ontwerprapport aan de opmerkingen;

•

Goedkeuringsonderzoek door de Dienst Mer. De beslissing en het verslag worden binnen de 40
dagen (60 dagen ingeval van termijnverlenging) dagen na ontvangst van het project-MER betekend.

Het project-MER dient gevoegd te worden bij elke vergunningsaanvraag. Voor de aanleg van de missing link
van de N60 is een stedenbouwkundige vergunning nodig.
In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is wettelijk eveneens een openbaar onderzoek
voorzien. Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die
opgemaakt worden. Een openbaar onderzoek vindt plaats in de beslissingsprocedure voor de definitieve
goedkeuring van een project of plan. Tijdens een openbaar onderzoek kunnen de voorliggende projecten en
plannen geraadpleegd worden en kan je er je mening over kenbaar maken. In dit stadium kunnen ook
bezwaarschriften ingediend worden.
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1.4

Totstandkoming van het rapport
In het project-MER komen volgende MER-disciplines aan bod:
•
•
•
•
•
•
•

bodem en grondwater;
oppervlaktewater;
geluid en trillingen;
lucht;
fauna en flora;
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie;
mens – sociaal-organisatorische aspecten (ruimtelijke en sociale aspecten en mobiliteit).

Alle disciplines worden behandeld door een erkend deskundige. Hinder- en gezondheidsaspecten zullen
behandeld worden door de deskundige mens – sociaal-organisatorische aspecten.
Aan het MER-rapport werken volgende deskundigen mee:
Interne deskundigen
De interne deskundigen zijn verantwoordelijk voor of betrokken bij de opmaak van het in het MER besproken
project en bij de nodige administratieve procedures. Specifiek bij dit ontwerp-MER stonden zij in voor de
aanlevering van basisgegevens en het nalezen van het document. De interne deskundigen voor dit MER zijn
Thomas Maes, dienstkringingenieur van AWV Oost-Vlaanderen, en de ontwerpers van het referentieontwerp
van de THV Arcadis-Technum.
Externe deskundigen
De externe deskundigen staan in voor de opmaak van het MER. De coördinatie van het MER gebeurde door
Paul Arts. De beschrijving van de verschillende disciplines gebeurde mede door de erkende deskundigen. De
erkende deskundigen die optraden voor dit MER zijn:

Deskundige

Discipline

Paul Arts

Coördinator
Mens-sociaal-organisatorische
aspecten
Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie

Erkenningsnummer

Erkend tot

MB/MER/EDA/664-V1

Onbepaalde duur

MB/MER/EDA/664-B

Onbepaalde duur

Nonie Van Elst

Bodem

MB/MER/EDA/647-V1

30/08/2015

Kristof Goemaere

Water; Fauna en Flora

MB/MER/EDA-736

30/01/2016

Dirk Engels

Mens-mobiliteit

MER/EDA/347/V3

Onbepaalde duur

Dirk Dermaux

Lucht

MB/MER/EDA-645-V1

27/09/2015

Chris Busschots

Geluid en Trillingen

MB/MER/EDA/371-V4

Onbepaalde duur
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2

Beschrijving van het project

2.1

Situering van het projectgebied
Algemeen
Het projectgebied van de doortrekking van de N60 omvat de ruime omgeving van het stedelijk gebied Ronse
en is gesitueerd op het grondgebied van de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen en de stad Ronse. In het
noorden wordt de afbakening net onder Nukerke gemaakt en in het zuiden gaat het gebied tot aan de Waalse
grens. Ten oosten van het tracé bevindt zich het centrum van Ronse (zie kaart 2.1, 2.2 en 2.3).
Op bovenlokaal niveau functioneert de N60 als verbindingsweg tussen Gent en Ronse (Figuur 2-1). De
categorisering van de wegen respecteert een hiërarchie, waarbij knooppunten zoveel mogelijk gericht zijn op
het verbinden van opeenvolgende niveaus. De nieuwe N60 moet haar functie als primaire weg type I
vervullen. Het gaan dan in de eerste instantie om het optimaliseren van de verbindingsweg op Vlaams niveau.
Het globale opzet van de N60 ter hoogte van Ronse is immers onderdeel van een groter netwerk; namelijk de
vervolmaking van de primaire verbinding tussen Gent en Valenciennes. De N60 heeft eveneens een verzamelfunctie op Vlaams niveau te vervullen. De weg functioneert als drager van de relatie tussen de stedelijke
gebieden en de economische knooppunten (bedrijventerreinen) gelegen langsheen de N60. De nieuwe weg
zal tevens fungeren als route voor gevaarlijk transport (ADR).

Figuur 2-1

Ligging N60-tracé op bovenlokaal niveau

Het landgebruik van het projectgebied bestaat grotendeels uit landbouw en bewoning. Zo snijdt het projectgebied verschillende woonlinten langs steenwegen en meer landelijke wegen). Ten zuiden van de Doorniksesteenweg ligt het projectgebied langs de bedrijvenzone Pontstraat. Verder ligt het tracé in de onmiddellijke
omgeving van een concentratie van grootschalige kleinhandel ten zuiden van de Zonnestraat en enkele grote
bedrijven binnen het stedelijk weefsel ten noorden van de Zonnestraat. Ten noorden van het centrum van
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Ronse snijdt het tracé door een nog vrij beboste heuvelrug, die deel uitmaakt van de O-W-as van de Vlaamse
Ardennen.

Figuur 2-2

Onderliggend wegennet nieuw tracé N60

Op vlak van het wegennet start het tracé in het noorden op de bestaande N60 (zie Figuur 2-2). Het tracé
verlaat daarna de N60 vóór de Zandstraat, en kruist de Zandstraat (N425), een stuk van Schavaart en de
Vlamingenweg. Vervolgens kruist het projectgebied volgende straten: Fiertelmeers, Kapellestraat, Zonnestraat
(N36), Engelsenlaan, Doorniksesteenweg (N48), Moortelstraat en Biest. Verschillende van bovenstaande
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wegen zijn van regionaal belang. Vlakbij de grens met Wallonië sluit het nieuwe tracé terug aan op de
bestaande N60.
Deelgebieden
Het tracé wordt opgesplitst in 7 deelgebieden, steunend op de fysische en cultuurhistorische kenmerken van
de omgeving. De deelgebieden worden weergegeven in Figuur 2-3. In wat volgt zullen deze deelgebieden
meer in detail besproken worden.

Figuur 2-3

Deelgebieden missing link N60

Deelgebied 1 – Noordelijk plateau
Dit gebied bestaat uit een uitloper van de oost-west georiënteerde heuvelrug, die deel uitmaakt van de reeks
getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen. Het plateau wordt hierbij geflankeerd door twee belangrijke
brongebieden. Dit deelgebied loopt vanaf de Kuitholstraat tot net voorbij de erfontsluiting ‘De Klomp’.
Deelgebied 2 – Zandige top
Deelgebied 2 bevat het hoogste punt van het projectgebied, dat deel uitmaakt van de oost-west georiënteerde heuvelrug. In dit deelgebied is volgens de Landschapsatlas een “ankerplaats” gelegen en maakt het
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aanwezige traditionele landschap deel uit van het landschappelijk systeem ‘Vlaamse Ardennen’. Het GRUP
“Missing link N60 Ronse” zet een deel van deze ankerplaats om in erfgoedlandschap, met uitsluiting van het
tracé van de nieuwe N60 zelf. Dit deelgebied, waar het tracé in tunnel onder door gaat, loopt vanaf de
erfontsluiting ‘De Klomp’ tot aan de Spinessenberg.
Deelgebied 3 – Schavaarthelling
Het gebied is gelegen in een kom langs de zuidelijke flank van de getuigenheuvels. In dit deelgebied is het
brongebied van de Fonteinbeek gelegen. De Schavaarthelling wordt gekenmerkt door steile flanken met de
aanwezigheid van vele kleinschalige landschapselementen en cultureel erfgoed. Ruimtelijk-landschappelijk
worden 3 entiteiten onderscheiden, nl. de vallei van de Fonteinbeek in de vorm van een bronamfitheater naar
Fiertelmeers toe, de verspreide bebouwing rondom het centrale grasland (Schavaart) en het ensemble van
kasteelvilla’s in een parkachtige aanleg. Dit deelgebied stekt zich uit vanaf de tunnel aan de Zandstraat tot
voorbij de Fiertelmeers.
Deelgebied 4 – Toegang Ronse
Dit gebied betreft de grens tussen het stedelijk gebied Ronse en een aantal gehuchten met een dorps en
landelijk karakter van gehuchten (o.a. Klijpe). Dit gebied wordt aldus gekenmerkt door een heterogene
samenstelling van wonen, bedrijvigheid, recreatie, enz.. Onder recreatie wordt het kasteeldomein St. Hubert
gerekend. Dit domein omvat naast het kasteel ook een grote vijver die o.a. gevoed wordt door de Fonteinbeek, alsook enkele sportterreinen. Het deelgebied begint ten zuiden van Fiertelmeers en loopt tot net ten
zuiden van de Zonnestraat.
Deelgebied 5 – Molenbeekvallei
De Molenbeekvallei betreft een waardevol landschap op de rand van het stedelijk gebied. De molenbeek zelf
heeft de mogelijkheid om op termijn de groene ader van Ronse te worden. Het gebied strekt zich uit tussen de
Zonnestraat en de Engelsenlaan.
Deelgebied 6 – Woonkouter
Dit deelgebied bevindt zich in slechts deels ontwikkeld woongebied met ontwikkelingspotentieel. Dit zal dan
ook worden afgestemd op de hoedanigheid van de N60. Ten noorden wordt dit woongebied begrensd door
het alluvium van de Molenbeek. Het (toekomstige) bedrijventerrein Pont West en de gemeentelijke sportterreinen vormen de zuidelijke afbakening van dit deelgebied.
Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone
In dit deelgebied bevindt zich ten oosten van het tracé recreatie, met het voetbalstadion van SK Ronse en
meerdere sportvelden, en ten westen (toekomstige) bedrijvigheid. Naar de toekomst toe heeft de stad Ronse
de ambitie om de recreatiezone nog verder uit te bouwen. Het bedrijventerrein ‘Pontstraat-West’ is vrij
recent en nog volop in expansie. De N60 zal een cruciale rol spelen in de ontsluiting hiervan. De SintMartinusbeek vormt de grens met Wallonië en tevens de zuidgrens van het projectgebied. De omgeving van
deze beek wordt gekarakteriseerd door een landschappelijk en ecologisch waardevolle structuur.
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2.2

Historiek van het project
Er werden reeds verschillende planningsprocessen doorlopen en technische studies uitgevoerd. Hieronder
worden de relevante besproken.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
In het RSV wordt de N60 aangeduid als primaire weg type I. Dit van aan de A14 (E17) tot aan de grens met het
Waalse gewest (richting A8). Verder geeft het RSV aan dat het gedeelte ter hoogte van Ronse nog dient
ontworpen te worden.
In het RSV wordt daarnaast het gewenste voorkomen van een primaire weg weergegeven. Het betreft
volgende eigenschappen:
-

gescheiden verkeersafwikkeling
de kruispunten zijn bij voorkeur ongelijkvloers of met verkeerslichten
er zijn geen erfontsluitingen
uitvoeringsweg: autoweg of stedelijke autosnelweg
de afstand tussen de aansluitingen is 3 à 5 km voor een stedelijke autosnelweg en kleiner bij een
autoweg.

Bij het ontwerp van de rondweg van de N60 t.h.v. Ronse werd rekening gehouden met de karakteristieken van
een autoweg.
Streefbeeld N60
In functie van de herinrichting van de N60 als primaire weg I tussen Gent en Valenciennes, werden een
streefbeeld opgesteld voor verschillende wegvakken van de N60. Voor het wegvak t.h.v. Ronse werd in mei
2005 het streefbeeld opgesteld. In een eerste fase werd de bestaande toestand onderzocht en werden
context en randvoorwaarden geschetst. Daarnaast werden een visie en doelstellingen geformuleerd voor het
ontwerpstreefbeeld van de N60. Verder werd een eerste reeks inrichtingsconcepten uitgewerkt. In een
tweede fase werden de ontwerpelementen verder uitgewerkt. Algemene elementen uit het streefbeeld
worden in volgende paragraaf samengevat.
1.

Er wordt geopteerd voor een 2x2-profiel over de ganse lengte van de N60 omwille van het stroomkarakter en het veilig inhalen.

2.

De maximaal toegelaten helling op een primaire weg bedraagt in principe 5%. Maar omwille van het
sterke reliëf in combinatie met de aanwezigheid van bebouwing en te kruisen infrastructuren bleek
het noodzakelijk om op het tracé van de N60 t.h.v. Ronse hiervan af te wijken. Het maximaal hellingspercentage op dit tracé bedraagt 6%, waarbij in de betreffende zone een kruipstrook voor vrachtverkeer wordt voorzien.

3.

Langs het nieuwe tracé van de primaire weg worden geen fietsvoorzieningen aangelegd.

4.

Er wordt, in afwachting van de realisatie van een zuidelijke omleidingsweg rond Ronse (N48a), een
tijdelijk knooppunt voorzien ten noorden van de Zandstraat (noordelijk knooppunt) ter ontsluiting
van de oostelijke woonzones van Ronse en het industrieterrein Klein Frankrijk. Na realisatie van de
zuidelijke omleiding (N48a) vervalt dit knooppunt. Merk op dat in het ruimtelijk verkeerskundige
onderzoek met betrekking tot de omleidingsweg N60 een aantal alternatieven voor de noordelijke
knoop werden bestudeerd. Als voorkeursalternatief werd gekozen voor een gelijkgronds en verkeerslichtengeregeld kruispunt met drie takken (beide takken van de N60 en de Kruisstraat) waarbij al de
bewegingen mogelijk zijn.

5.

Twee knooppunten verzorgen de relatie met het onderliggend wegennet: de aansluiting t.h.v. de N36
Zonnestraat ontsluit de stad uit noordelijke richting (centraal knooppunt), de aansluiting met de
toekomstige zuidelijke omleiding (N48a) en de bestaande N60 verzorgt de zuidelijke ontsluiting van
de stad (zuidelijk knooppunt).
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Plan-MER en GRUP
De afgelopen jaren is voor het project reeds een voorbereidend alternatievenonderzoek gebeurd en werd een
plan-MER opgemaakt. Als input voor het plan-MER werden in een eerste optimalisatieronde verschillende
liggingsalternatieven ten opzichte van elkaar afgewogen. Middels een trechteringsproces werden via twee
trechteringsstappen het nulalternatief plus acht planalternatieven teruggebracht tot twee hoofdalternatieven
(tracés 2 en 3). In een tweede trechteringsstap werd tevens een afweging gemaakt tussen de verschillende
knooppuntscenario’s voor de drie geplande knooppunten. Dit alles gebeurde in direct en intensief overleg met
de verschillende betrokken administraties en gemeentebesturen in zogenaamde werksessies. Doel van de
trechtering was om een selectie te maken van de redelijke alternatieven voor verder onderzoek in het planMER. Dit trechteringsproces heeft geleid tot een duidelijke identificatie van de drie verder onderzochte tracés
2, 3 en 23 (zie ook §5.2.1).
Tijdens het plan-MER onderzoek werd op basis van ontwerpend onderzoek aan de twee alternatieven 2 en 3
een derde, tussenliggend alternatief 23 toegevoegd. Vervolgens werden deze drie hoofdalternatieven diepgaander uitgewerkt en op basis van de positieve en negatieve effecten in het plan-MER ten opzichte van
elkaar afgewogen. Zo is in onderzocht welk alternatief het meest aan de doelstellingen van het project
voldoet en de minst schadelijke effecten heeft of waarvan de schadelijke effecten het best kunnen worden
beperkt.
Op 10 juni 2013 werd het plan-MER door de dienst Mer goedgekeurd. Uit het plan-MER kwam naar voren dat
de intermediaire variant 23 het alternatief is met de meest gematigde impact op zowel het landschap als op
natuur als op cultuurhistorisch erfgoed. Variant 23 levert met andere woorden de minst schadelijke effecten
op. Daarnaast kunnen de schadelijke effecten t.a.v. deze variant het best worden beperkt. Tracé 23 werd
verder uitgewerkt via een optimalisatiestudie en juridisch vastgelegd in het GRUP “Missing Link N60 Ronse”,
dat op 4 juli 2014 definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering.
Het RUP bevat 9 bestemmingszones (zie figuur 2-4):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel 1: zone voor wegeninfrastructuren (verder opgedeeld in deelzones; zie §2.3.2)
Artikel 2 (overdruk): zone voor landschappelijke en functionele inpassing
Artikel 3 (overdruk): zone voor waterbeheer
Artikel 4 (overdruk): erfgoedlandschap
Artikel 5 (overdruk): tijdelijke werfzone
Artikel 6: bestaande hoogspanningsleiding
Artikel 7: bestaande afzonderlijke leiding
Artikel 8 (overdruk): zone voor instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuur- en landschapswaarden
Artikel 9 (overdruk): op te heffen reservatiestrook

Optimalisatiestudie en referentieontwerp
In de periode tussen de ontwerptekstbespreking van het plan-MER (31 januari 2013) tot begin juli 2013 werd
tracé 23 onderworpen aan een volgende optimalisatieronde waarbij dit tracé terug een stap diepgaander en
gedetailleerder werd onderzocht. In deze optimalisatiestudie werd de juridische en feitelijke context verder
geanalyseerd, werd een visie ontwikkeld op het integrale plangebied en op de deelgebieden, en werd een
optimalisatie en variantenafweging per deelgebied doorgevoerd. De afweging van de verschillende uitvoeringsalternatieven uit de optimalisatiestudie zijn weergegeven onder hoofdstuk 5 Alternatievenonderzoek.
De optimalisatiestudie vormde de basis voor de opmaak van het referentieontwerp, de afbakening van het
bouwterrein, het project-MER en het DBFM-bestek.
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Figuur 2-4

GRUP “Missing Link N60 Ronse” (gedeelte t.h.v. geplande weginfrastructuur)
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2.3

Beschrijving van het project

2.3.1

Doelstellingen en visie
De huidige ontsluiting hypothekeert de ontwikkeling van de centrumfunctie van Ronse, maakt het
optimaliseren van het winkelwandelgebied onmogelijk en belemmert toekomstige commerciële en culturele
ontwikkelingen. De N60 gaat ter hoogte van de Kuitholstraat immers over van een 2x2-profiel naar een 2x1
profiel. Daarnaast gaat deze ontsluitingsweg dwars doorheen het centrum van de stad. Het trechtereffect dat
hierdoor ontstaat, werkt een hoge verkeersdruk op de binnenstad in de hand. De verkeersleefbaarheid van de
kern van Ronse is hierdoor verstoord geraakt.
De huidige N60 is de enige ontsluitingsweg voor de bedrijventerreinen van Ronse (Klein-Frankrijk en Pontstraat). De krappe passage van de huidige N60 door het centrum van Ronse maakt deze bedrijventerreinen
moeilijk bereikbaar en ontsluitbaar.
Om een oplossing te bieden aan de huidige verkeersproblematiek, wordt er een tangentiële ontsluiting
toegevoegd aan het bestaande wegennet ten westen van Ronse. Deze structurele ingreep betekent:
-

scheiding van lokaal en doorgaand verkeer. Concreet betekent dit dat noch lokale wegen noch erftoegangen rechtstreeks zullen aansluiten op de nieuwe N60. Door de scheiding van lokaal en bovenlokaal verkeer zal de oude N60 gedowngraded worden en zal deze vnl. door lokaal verkeer gebruikt
worden. Dit heeft positieve gevolgen voor de verkeersleefbaarheid in de binnenstad;

-

verbeterde ontsluiting van de bedrijventerreinen en de binnenstad. De verschillende stadsdelen van
Ronse kunnen vanaf de nieuwe N60 beter worden ontsloten. Zo krijgt het stadscentrum aansluiting
op de N60 ter hoogte van de Zonnestraat. De bestaande en toekomstige bedrijventerreinen worden
apart ontsloten vanaf de nieuwe N60. Naast de aanleg van het nieuwe N60-tracé wordt in het PRS
Oost-Vlaanderen en het GRS Ronse eveneens de aanleg van de zuidelijke omleidingsweg N48a
(secundaire weg type II) aangeduid als een voorname actie op lange termijn, voor de realisatie van de
wenselijke ontsluitingsstructuur, nodig om de economie van de stad en de regio te stimuleren en de
huidige en toekomstige bedrijventerreinen op een volwaardige manier te ontsluiten.

Korte en lange termijn visie
Omdat beide projecten – de N60 en N48a – in een andere tijdspanne worden gerealiseerd, zullen zowel op
korte als op lange termijn acties moeten worden ondernomen om een verkeersveilige situatie te garanderen.
In het gemeentelijk mobiliteitsplan Ronse wordt gesproken van Tijdshorizon I en Tijdshorizon II. Tijdshorizon I
gaat uit van de realisatie van de missing link N60 zonder realisatie van de zuidelijke omleiding (N48a) tussen
de bestaande N48-oost en N60-zuid. Tijdshorizon II biedt de visie op langere termijn waarbinnen zowel de
missing link N60 als de zuidelijke omleiding (N48a) gerealiseerd zal zijn.
Op korte termijn zal de missing link N60 worden aangevat om een belangrijk aandeel doorgaand verkeer uit
het centrum van Ronse te weren en om de verbindende functie van deze primaire weg te optimaliseren. Het is
deze eerste fase die het onderwerp uitmaakt van het referentieontwerp en het project-MER. Tijdshorizon II
wordt enkel meegenomen als zgn. ontwikkelingsscenario (zie §2.4).
In het meest zuidelijke deel van het tracé zal een apart nieuw knooppunt worden voorzien voor de ontsluiting
van het ten westen van het tracé gelegen bedrijventerrein ‘Pont West’. Vanaf deze knoop wordt door middel
van een nieuwe wegenis aansluiting gemaakt met het huidige tracé van de N60. In functie van de ontsluiting
van de binnenstad wordt ter hoogte van de Zonnestraat een centrale knoop voorzien die als hoofdtoegang tot
de stad zal functioneren. In de aanloop naar de realisatie van de N48a, zal, voornamelijk ter ontsluiting van
het ten oosten van Ronse gelegen bedrijventerrein ‘Klein Frankrijk’, een tijdelijke aantakking worden voorzien
ten noorden van Ronse. Deze aantakking en de parallelwegen ontsluiten eveneens het meest noordelijke
woongebied van Ronse.
Op lange termijn, na aanleg van de zuidelijke omleidingsweg N48a, zal de tijdelijke noordelijke aftakking
komen te vervallen. De bestaande N60 van Ronse tot de noordelijke knoop zal voortlopen in parallelwegen
met een lokaal karakter langs de N60, die pas op de N60 aangesloten worden ter hoogte van Nukerke, meer
bepaald aan een nieuwe knoop ter hoogte van het Heidje en de Nukerkestraat. Na de realisatie van de N48a
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kan ook de ontsluiting van het groot bedrijventerrein Klein-Frankrijk (93 ha) rond de stad geleid worden. Dit
zal de verkeersdruk op de stad nog doen afnemen. De wegenis in de binnenstad zal vervolgens kunnen
gedowngraded worden en heringericht kunnen worden als kwalitatief openbaar domein bestemd voor lokaal
verkeer en trage weggebruikers.
Omdat de realisatie van de N48a pas op langere termijn wordt voorzien, maakt hij evenwel geen deel uit van
het project Missing Link N60, dat beoordeeld zal worden in dit project-MER, maar wordt hij enkel
meegenomen als ontwikkelingsscenario (zie §2.4.3) en onderzocht in het hoofdstuk mens – mobiliteit. Voor
de realisatie van deze verbinding zal ten gepaste tijde een aparte RUP-, plan-MER- en project-MER-procedure
moeten doorlopen worden.

Figuur 2-5

2.3.2

Ontsluiting op korte termijn (links) en op lange termijn (rechts)

Beschrijving van het referentieontwerp van de missing link N60
Dit is het referentieontwerp dat de basis zal vormen voor het bestek van de DBFM-opdracht. Het uiteindelijk
te realiseren ontwerp i.k.v. de DBFM-opdracht kan nog in beperkte mate afwijken van het referentieontwerp,
maar zal daarbij binnen het afgebakend bouwterrein moeten blijven. Bij de effectbeoordeling wordt rekening
gehouden met de vrijheidsgraden die worden toegestaan aan de inschrijvers op de DBFM-opdracht.

2.3.2.1 Algemeen
De totale lengte van het tracé bedraagt ongeveer 6 km. De breedte van de weg bedraagt 26 à 28 m (opbouw:
2 vluchtstroken van 3,50 m, 2x2 rijstroken van 3,50 m, middenberm van 4 à 6 m) en met taluds en langsgrachten erbij 50 à 60 m.
De taluds worden in basis voorzien met een helling 12/4. De rijrichtingen worden gescheiden; dit kan door
één of meerdere centrale veiligheidsstootband(en). Er wordt een middenberm voorzien zodat er nog enige
ruimtelijke speling en/of inpassing mogelijk is.
De tijdsduur van de werken wordt geschat in de orde van de grootte van 3 tot 4 jaar.
Zoals kan vastgesteld worden op onderstaande figuur, reikt het afgebakend bouwterrein plaatselijk tot in de
zone voor landschappelijke inpassing, of zelfs tot buiten de contouren van het GRUP (dit laatste betreft enkel
zones voor aanpassing van bestaande wegenis). Anderzijds wordt niet overal de volledige zone voor weg2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”pagina 29 van 536

infrastructuur benut. De zones voor waterbeheer en de werfzones binnen het bouwterrein stemmen volledig
overeen met de overeenkomstige GRUP-zones (waarbij de meest noordelijke werfzone niet gebruikt wordt).

Figuur 2-6

Afbakening bouwterrein t.o.v. bestemmingszones GRUP “Missing Link N60 Ronse”

Zwarte lijn: bouwterrein (onderdelen);GRUP: grijs = zone voor weginfrastructuur, groen = zone voor landschappelijke
inpassing, blauw = zone voor waterbeheer, paars = tijdelijke werfzone
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2.3.2.2 Deelgebieden
In §2.1 werd reeds vermeld dat het tracé is opgesplitst in deelgebieden. In wat volgt zullen de deelgebieden
meer in detail besproken worden. In een aantal deelzones laat het referentieontwerp meerdere mogelijkheden open omtrent de wijze van uitvoering. In het project-MER wordt hiermee rekening gehouden, in die zin
dat de verschillende mogelijkheden als uitvoeringsalternatieven worden meegenomen.
De ligging van de verschillende deelgebieden wordt weergegeven in Figuur 2-3. De rode zone op de grondplannetjes komt overeen met de GRUP-bestemming “zone voor wegeninfrastructuur” (art. 1), de groene zone
met de “zone voor landschappelijke en functionele inpassing” (art. 2). De weergegeven lengteprofielen per
deelgebied hebben een hoogteoverdrijving van 2x.
Deelgebied 1 – Noordelijk plateau (artikel 1.1.1 en 1.1.2 in GRUP)
Het nieuwe tracé zal zoveel mogelijk parallel met de huidige N60 worden ingeplant, zodat hij op het noordelijk
plateau kan blijven.

Figuur 2-7

Deelgebied 1 – Noordelijk plateau
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In de noordelijke knoop, ten zuiden van de Kuitholstraat, sluit de bestaande N60 aan op de nieuwe primaire
weg. Deze aansluiting wordt (voorlopig) ingericht als een gelijkvloers lichtengeregeld T-kruispunt, om onder
meer het bedrijventerrein Klein-Frankrijk te ontsluiten, in afwachting van de aanleg van de zuidelijke
ontsluitingsweg N48a. De bestaande N60 blijft ook na haar afkoppeling van de nieuwe N60 behouden als deel
van een te realiseren ventweg richting Nukerke.
De Kuitholstraat (lokale weg), Turkije en de Klomp (private weg) zullen niet rechtstreeks aangesloten worden
op het tracé. Er wordt parallel aan de nieuwe N60 een lokale weg aangelegd om de bestaande woningen aan
de westzijde van de oude N60 te kunnen ontsluiten.
Tussen het plateau waarop de N60 gelegen is en de lager gelegen beekvallei dient een hoogteverschil
opgevangen te worden. Dit hoogteverschil zal trapsgewijs overbrugd worden, waarbij de nieuwe N60 lager
komt te liggen dan de lokale weg (huidig N60-tracé), al dan niet met een keermuur aan de opwaartse en/of de
afwaartse zijde. Hiermee wordt de nieuwe weg maximaal afgeschermd van de bewoning aan de oostzijde van
de bestaande N60, zowel op akoestisch als visueel vlak. De nodige infiltratiezones en –stroken worden voorzien om het oppervlaktewater te laten infiltreren.
Ter hoogte van het dalhoofd van een zijbeek van de Kuitholbeek ligt het maaiveld lager en zal de weg over een
beperkte afstand (ca. 75m) en hoogte (maximaal ca. 2m) in ophoging aangelegd worden (zie lengteprofiel). In
deze zone zal ook aan de benedenzijde van de weg een keerwand voorzien worden.

Figuur 2-8

Deelgebied 1 – Indicatief dwarsprofiel

Deelgebied 2 – Zandige top (artikel 1.1.3 in GRUP)
Aangezien het technisch gezien niet mogelijk is (te steile hellingsgraad) de N425 te overbruggen, zal de
heuveltop gedeeltelijk ondertunneld worden (Figuur 2-9), zoals ook vastgelegd is in het GRUP. De tunnel
strekt uit tot voorbij de Zeelstraat in het N en tot voorbij de N425 (Zandstraat-Ommegangstraat) en de
herberg A la Cruche in het Z. Hierdoor kan het open zicht op het landschap vanaf de herberg maximaal
behouden blijven.
Het huidig tracé van de N60 (Kruisstraat) wordt behouden op zijn oorspronkelijke niveau. Bovenop het tunneldak zullen de dwarse verbindingen (N425 Zandstraat-Ommegangstraat) hersteld worden en opnieuw verbonden worden met de oude N60 (Kruisstraat). Het referentieontwerp gaat uit van de omvorming van het kruispunt N60-N425 tot een rotonde met beplanting op het middeneiland.
Ten zuiden van de zuidelijke tunnelmond kruist het nieuwe tracé een bestaande voetweg op de Spinessenberg. Deze zal door middel van een beperkte omlegging behouden blijven. Zoals gezegd zal de erfontsluiting
van De Klomp niet meer rechtstreeks aangesloten worden op de nieuwe N60. Dit erf zal aangesloten worden
op de Zeelstraat.
De tunneldiepte is nog geen vast gegeven, maar in alle mogelijke uitvoeringsvarianten moet de uitgraving
boven de grondwatertafel blijven, zodat er geen verstoring kan optreden van het grondwaterlichaam onder
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de heuveltop, dat de bron vormt voor heel het hydrografisch systeem ten noorden en zuiden ervan. Anderzijds moet bovenop de tunnel voldoende gronddekking mogelijk zijn.

Figuur 2-9

Deelgebied 2 – Zandige top
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Figuur 2-10

Deelgebied 2 – Indicatief dwarsprofiel vóór en na zuidelijke tunnelmond

Deelgebied 3 – Schavaarthelling (artikel 1.1.4 in GRUP)
Het nieuwe N60-tracé kruist de Schavaart op maaiveld, waardoor verschillende woningen zullen moeten
verdwijnen en lokale wegen zullen doorsneden worden. De Schavaartas, waar de nieuwe N60 op maaiveld
ligt, wordt geknipt. De natuurlijke helling van de Schavaart kan niet gevolgd worden, waardoor de N60 op
hoogte komt te liggen vanaf de Schavaart voorbij Fiertelmeers. Er is een hellingspercentage van maximaal 6 %
noodzakelijk om het hoogteverschil tot aan de lager gelegen Kapellestraat te kunnen overbruggen. De nieuwe
N60 zal in de opwaartse richting dan ook met een kruipstrook dienen uitgevoerd te worden.
Het tracé ter hoogte van de Fonteinbeekvallei zal uitgevoerd worden met een ca. 600m lang viaduct. Het
viaduct wordt hierbij doorgetrokken voorbij de Fiertelmeers. Hierdoor blijft een groot deel van de structuurkwaliteit van de Fonteinbeek en de vallei bewaard. Het nabijgelegen beschermd monument Villa Madonna
met tuin wordt niet aangetast. Alle oost-west-relaties blijven behouden. De maximale hoogte van het viaduct
is ca. 17,5m boven maaiveld en komt voor t.h.v. de kruising van de Fonteinbeek.
De lokale verbindingsweg Fiertelmeers zal behouden blijven teneinde de verbinding tussen het woongebied
ten westen van Fiertelmeers en de stadskern ten oosten van de N60 te vrijwaren. De verbinding wordt
mogelijk gemaakt door middel van een ongelijkvloerse kruising waarbij de Fiertelmeers onder het nieuwe
tracé door gaat.
Het Schavaartviaduct wordt ingeplant op een helling die gevoelig is voor afschuivingen. Daarom moet bijzondere aandacht besteed worden aan het aspect stabiliteit, waarbij meerdere technische oplossingen mogelijk
zijn:
•

Een oplossing waarbij het afschuivingsrisico zelf sterk wordt verminderd, d.m.v. grindkernen en zandpalen, in combinatie met kleimatten om de impact op de lokale waterhuishouding te beperken.

•

Een oplossing waarbij het afschuivingsrisico niet wordt weggenomen, maar waarbij de pijlers van het
viaduct dusdanig worden verankerd dat het viaduct bestand is tegen een (beperkte) afschuiving van
de helling waarin ze gefundeerd is. Opties zijn hierbij buispalen of diepwanden.

Uit de DBFM-wedstrijd kunnen mogelijkerwijs nog andere geotechnische oplossingen voortkomen. De hier
besproken oplossingen kunnen als de meest uiteenlopende beschouwd worden qua milieu-impact.
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Figuur 2-11

Deelgebied 3 – Schavaarthelling
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Figuur 2-12

Mogelijke geotechnische maatregelen t.a.v. het viaduct

Deelgebied 4 – Toegang Ronse (artikel 1.1.5 in GRUP)
Het nieuwe tracé zal verdiept worden uitgevoerd, zodat de functionele relatie tussen de Zonnestraat en de
Kapellestraat enerzijds en de binnenstad anderzijds kan worden behouden. De bestaande verbindingen zullen
zoveel mogelijk hun huidige verloop behouden (Figuur 2-13).
Het tracé grenst aan de westkant van het domein ‘St. Hubert’ met vijver, waarbij de NW hoek van het domein
(ca. 1500 m²) binnen het bouwterrein valt. Villa ‘Mon Rêve’ aan de Kapellestraat, opgenomen in de Inventaris
van het Bouwkundig Erfgoed, dient gesloopt te worden, teneinde het qua erfgoedwaarde belangrijker geachte
domein ‘St. Hubert’ met vijver zoveel mogelijk te vrijwaren.
Ter hoogte van de Kapellestraat zal het tracé uitgevoerd worden met een keermuur. Deze keermuur heeft een
smal profiel, waardoor inname van bebouwing geminimaliseerd wordt.
De centrale knoop zal ter hoogte van de Zonnestraat worden voorzien om toegang tot de stad te verlenen. Dit
knooppunt wordt ingericht als een compact Hollands complex met lichtengeregelde kruispunten. De op- en
afritten liggen parallel aan de N60. De fietsers steken het complex over met de lichtenregeling mee.
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Figuur 2-13

Deelgebied 4 – Toegang Ronse

Figuur 2-14

Deelgebied 4 – Keermuur t.h.v. Kapellestraat (indicatieve dwarsdoorsnede)

Deelgebied 5 – Molenbeekvallei (artikel 1.1.6 in GRUP)
In dit deelgebied wordt de N60 zo dicht mogelijk bij maaiveld gelegd. Zo wordt de ruimtelijk afgebakende
landschapskamer zo weinig mogelijk opgedeeld in twee kamers en wordt het open en natuurlijk karakter van

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”pagina 37 van 536

de Molenbeek geconsolideerd. Om het behoud van de Molenbeek te kunnen garanderen zal het wegprofiel
van de N60 t.h.v. de beek weliswaar iets hoger gelegen zijn dan de beekvallei.
De stad Ronse wenst de Molenbeek in te richten als groen lint doorheen de stad, gekoppeld aan recreatieve
voorzieningen. Het tracé bestaat uit een passage voor de Molenbeek met doorlopende oevers en een
voldoende brede doorgang i.f.v. leidingen en onderhoud, die ook als recreatieve onderdoorgang gebruikt zal
kunnen worden.

Figuur 2-15

Deelgebied 5 – Molenbeekvallei (met viaduct over Molenbeek)

Deelgebied 6 – Woonkouter (artikel 1.1.7 in GRUP)
In functie van het bestaande en het mogelijk toekomstige woonweefsel, wordt de N60 in deze zone onder het
maaiveld gebracht. Hierbij zullen de Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg (N48) het verdiepte N60 tracé (Ubak) overbruggen. Aangezien de Moortelstraat, ten zuiden van de Doornikse-steenweg, een landelijke woonstraat met een lokaal karakter is en geen belangrijke verbindings-functie heeft, wordt deze geknipt.
Verder zal de verdwenen voetgangersverbinding op de grens met de Molenbeekvallei opnieuw aangelegd
worden. Deze zorgt voor een alternatieve verbinding van de Florealwijk met het centrum. Het tracé zal aan de
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oostzijde langs de woningen van de G. De Myttenaerestraat lopen. Ten oosten van deze straat voorziet de
stad Ronse nieuwe woonontwikkelingen.
In het referentieontwerp wordt voorzien dat de Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg de sleuf van de
nieuwe N60 zullen overbruggen met een brug met brede fiets- en voetpaden (kwalitatieve langzaamverkeersverbinding). Afhankelijk van de resultaten van de effecten inzake geluid en lucht t.h.v. de nabije
bewoning (in het bijzonder van de G. De Myttenaerestraat) zal de noodzaak van bijkomende maatregelen
(absorbtie, gedeeltelijke overkraging of overkapping,…) verder onderzocht moeten worden door de indieners
op het DBFM-bestek.

Figuur 2-16

Deelgebied 6 – Woonkouter
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Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone (artikel 1.1.8 in GRUP)
De N60 wordt in dit gebied gelijkvloers ingericht, met een aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg van
bedrijventerrein Pontstraat-West (lichtengeregeld kruispunt). De lokale weg Biest wordt doorgeknipt voor
autoverkeer. Het langzaam verkeer wordt omgeleid via het kruispunt Pontstraat-West. De jaarlijkse Fiertelommegang zal eveneens van deze route kunnen gebruik maken.
Tot slot wordt de nieuwe N60 aangesloten op de bestaande steenweg t.h.v. de geplande aansluiting van de
zuidelijke omleidingsweg N48a. Dit kruispunt wordt ingericht als een lichtengeregeld kruispunt, waarbij de
nieuwe N60 richting zuiden de voorrangsweg is. De wenselijkheid en mogelijkheid tot optimalisering van dit
kruispunt wordt onderzocht in het project-MER.
Op lange termijn, na aanleg van de N48a, kan de nieuwe N60 verder zuidwaarts doorgetrokken worden,
conform de reservatiestrook van het gewestplan, om aan te sluiten op de nieuw aan te leggen N60 op Waals
grondgebied. Deze toekomstige aansluiting vormt evenwel niet het voorwerp van onderhavig project-MER.

Figuur 2-17

Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone
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2.3.2.3 Landschapsplan
Naast het tracéontwerp maakt ook het landschapsplan integraal deel uit van het referentieontwerp van de
THV Arcadis-Technum. Het gehele ontwerp-landschapsplan is terug te vinden in bijlage. Onderstaande figuur
geeft een uitsnede van de zone van het Schavaartviaduct, het tracégedeelte met de grootste visuele impact.
Het landschapsplan heeft uitdrukkelijk NIET tot doel om de nieuwe N60, en in het bijzonder het viaduct, te
“camoufleren” d.m.v. “schaamgroen”, maar om de weg zo goed mogelijk te integreren in het landschap en
waar mogelijk aan te wenden om de bestaande waardevolle landschapskenmerken nog te versterken.

Figuur 2-18

Uittreksel uit het ontwerp-landschapsplan t.h.v. het Schavaartviaduct

De inschrijvers op het DBFM-bestek wordt gevraagd om naast een eigen technisch wegontwerp ook een eigen
landschapsvisie en –plan te ontwikkelen. Nog meer dan het tracéontwerp – dat immers aan tal van technische
randvoorwaarden is gekoppeld – kan het uiteindelijk te realiseren landschapsplan aanzienlijk afwijken van het
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referentieontwerp. Daarom wordt er in dit project-MER voor geopteerd om het ontwerp-landschapsplan niet
op zich te beoordelen, maar enkel te toetsen in welke mate het plan tegemoet komt aan of mogelijks in conflict is met de voorgestelde milderende maatregelen in de relevante disciplines fauna en flora en landschap en
erfgoed.

2.3.3

Inrichting van het erfgoedlandschap en landschaps-, natuur- en boscompensatie
Het GRUP “Missing link N60 Ronse” (artikel 4) verankert eveneens een deel van de ankerplaats A40056
“Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg” als erfgoedlandschap. Het gebied voor wegeninfrastructuur (art. 1) en de zone voor landschappelijke en functionele inpassing (art. 2) zijn niet gelegen binnen
het erfgoedlandschap. Er is bijgevolg geen directe impact op het erfgoedlandschap.
De delen van de zones voor wegeninfrastructuur en landschappelijke en functionele inpassing gelegen binnen
de aangeduide ankerplaats zijn dus niet herbestemd tot erfgoedlandschap. Hierdoor is van rechtswege de
aanduiding als ankerplaats vervallen. Het GRUP voorziet op dit punt in een groot aantal milderende maatregelen. Bijkomend voorziet het inrichtingsplan, dat werd opgemaakt door de VLM, in de compensatie van alle
landschapselementen die verloren gaan binnen het gebied dat voorheen was aangeduid als ankerplaats maar
niet werd herbestemd tot erfgoedlandschap. Deze compensatie gebeurt zo mogelijk binnen het erfgoedlandschap en, indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, binnen een straal van 1 km errond.

Figuur 2-19
Situering erfgoedlandschap (rood), aangemelde ankerplaats (paars), zones art.8 (blauw) en
habitatrichtlijngebied (groen)

Binnen het Erfgoedlandschap worden een aantal specifieke zones aangeduid als “Zone voor de instandhouding, de ontwikkeling en herstel van natuur- en landschapswaarden” (artikel 8). Deze zones vallen even-
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eens binnen de contour van het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere ZuidVlaamse bossen”, deelgebied 36 “Bossengordel van Hotond tot Koppenberg met Scherpenberg, Ingelbos,
Hoogberg, Kuithol, Kabernol, Elenebos, Kortekeer, Koppenbergbos, Rotelenberg en Onderbos”. De wettelijk
verplichte bos- en natuurcompensaties t.a.v. het project, opgelegd conform het Bosdecreet en het Decreet
Natuurbehoud, zullen in de zones van artikel 8 uitgevoerd worden.
De bos-, natuur- en landschapscompensaties maken inherent deel uit van onderhavig project, en worden mee
in het project-MER beoordeeld in de relevante disciplines, zijnde bodem, water, fauna en flora, landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie en mens – ruimtelijke en sociale aspecten. Voor de disciplines mobiliteit,
geluid en lucht zijn deze projectonderdelen niet relevant.
2

De VLM heeft een inrichtingsplan opgemaakt waarin werd onderzocht hoe het verdwijnen van waardevolle
landschapselementen en verboden te wijzigen vegetaties binnen het gebied voor wegeninfrastructuur kan
worden gecompenseerd binnen het erfgoedlandschap op een wijze die tevens een meerwaarde betekent voor
het erfgoedlandschap. Dit inrichtingsplan is opgenomen als bijlage 15 bij dit project-MER, maar heeft op
heden (februari 2015) nog geen officieel statuut. De principes, cijfers en ontwerpschetsen uit het plan worden
in dit project-MER wel als referentie gebruikt voor het inschatten van de milieueffecten van de ingrepen
binnen het erfgoedlandschap.
De voorgestelde locaties voor de compensaties in kader van het Bos- en Natuurdecreet en de compensatie
van landschapselementen zijn terug te vinden in figuren 2-19 en 2-20. De te compenseren oppervlaktes bos
en natuur staan in onderstaande tabel. Wat de landschapscompensaties betreft werden in totaal 9,3 km aan
geschikte locaties geselecteerd voor nieuwe lineaire landschapselementen, waarvan ca. 6,7 km binnen de
ankerplaats en ca. 2,5 km binnen 1km van de grens van de ankerplaats (zie verder).

Tabel 2-1

Overzicht verlies en compensatie bos en natuur (bron: VLM)

Hierbij dient benadrukt te worden dat bij deze berekeningen is uitgegaan van het “worst case”-scenario dat
alle natuur- en landschapselementen gelegen binnen het afgebakend bouwterrein effectief zullen ingenomen
worden. Uit het definitief wegontwerp en landschapsplan, resulterend uit de DBFM-opdracht, zal blijken welk
deel van deze compensaties effectief zal moeten worden uitgevoerd. Voor de ligging en berekening van de
(mogelijk) te compenseren elementen wordt verwezen naar de hoofdstukken “Fauna en Flora” en “Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie”.

2

VLM Regio West, “Inrichtingsplan Missing Link N60 te Ronse”, januari 2015
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Figuur 2-20

Voorontwerp locaties compensaties i.k.v. Natuurdecreet en Bosdecreet (bron: VLM)
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Figuur 2-21

Voorontwerp mogelijke locaties landschapscompensaties (bron: VLM)
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Afhankelijk van de standplaatskarakteristieken voor bodemvocht en bodemrijkdom, wordt qua boscompensatie vooral gestreefd naar de ontwikkeling van eiken- of eiken-beukenbossen (habitattype 9120 en 9130). In
beperkte mate kunnen ook bossen met een alluviaal karakter ontwikkeld worden (habitattype 91E0). Deze
habitattypes zijn de streeftypes maar het zal zeer lang duren eer ze zich zullen kunnen manifesteren, gelet op
de lange termijnen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een bijbehorende waardevolle kruidlaag. De bosaanleg hoeft niet volledig te gebeuren door aanplanting. Met spontane verbossing ontstaat er immers vanuit
de startsituatie al meer natuurlijke variatie van boomsoorten, stamtallen, open plekken, leeftijdsvariatie… De
keuze voor spontane verbossing of aanplanting of een combinatie van beide, zal gemaakt worden in een
volgende fase en is afhankelijk van de uitgangssituatie (akker, grasland), de aanwezigheid van zaadbomen in
de onmiddellijke omgeving, het wensbeeld op korte termijn (bv. aanplanting om vanuit landschappelijk
standpunt snel een gesloten bos te creëren), het verminderen van randeffecten van en naar naburige landbouwactiviteit en dergelijke meer.
Voor de beperkte oppervlakte aan natuurcompensatie die moet gerealiseerd worden wordt gestreefd naar
het vergroten van de soortensamenstelling van enkele bestaande graslanden. Het streefdoel is hier onder
meer de ontwikkeling van dotterbloemgraslanden. De natuurcompensatie bestaat hier uit het stopzetten van
de reguliere landbouwpraktijk en het sturen van het graslandbeheer (maaien/begrazen) in functie van
verschraling en vergroting van de soortenrijkdom.
Inzake landschapscompensatie dienen zowel punt-, lijn- als vlakvormige erfgoedelementen, gelegen binnen de
afgebakende ankerplaats, die verloren gaan t.g.v. hun ligging binnen het bouwterrein, te worden gecompenseerd binnen het Erfgoedlandschap. Hierbij werd (door de Vlaamse regering) om de vlakvormige elementen
niet door nieuwe vlakvormige elementen te compenseren, maar door lijnvormige elementen (bomenrijen/
houtkanten), a rato van 1 ha vlak = 1 km lijn (bomenrij of houtkant van 10m breed).
De VLM heeft op basis van de bestaande kleine landschapselementen onderzoek gedaan naar geschikte
locaties voor het creëren van bijkomende lineaire landschapselementen, en dit zowel binnen het Erfgoedlandschap als in de zone van 1 km daarrond (zie figuur 2-20). De locaties binnen het erfgoedlandschap komen in
aanmerking voor de compensaties van de landschapselementen die verloren gaan binnen de voorheen
aangeduide ankerplaats, terwijl de locaties buiten het erfgoedlandschap zouden kunnen gebruikt worden voor
andere milderende maatregelen inzake landschap voor elementen die verloren gaan buiten de ankerplaats.
Voor meer toelichting verwijzen we naar het hoofdstuk landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

2.3.4

Andere projectonderdelen

2.3.4.1 Flankerende maatregelen voor landbouw
Er zal een grondenbank opgericht worden waarbij gronden zullen worden aangekocht om deze nadien in te
zetten voor de getroffen landbouwers. Na de aankoop van deze gronden zullen de percelen onderling geruild
worden. Ten gevolge van deze grondenruil is het mogelijk dat er lokaal een herverkaveling gebeurt (met name
het samennemen van percelen waarbij de kavel vergroot). Momenteel zijn hier echter nog geen concrete
gegevens over, aangezien dit afhankelijk is van de lokatie van de te verwerven percelen en waar deze zullen
geruild worden. In het MER zal uitgegaan worden van een “worst case scenario” waarbij gronden kunnen
samengevoegd en percelen kunnen vergroot worden.

2.3.4.2 Nieuwe buurtwegen
Naast trage wegen en lokale erfontsluitingen die voorzien worden binnen het bouwterrein, zullen ook enkele
stukjes trage weg / landbouwweg gerealiseerd worden buiten het bouwterrein, met volgende doelstellingen:
1.

Ter hoogte van de noordelijke knoop: functionele fietsverbinding tussen bestaande N60 en Turkije;

2.

De Klomp: toegangverlening voor landbouwpercelen en voor de woning gelegen in de Klomp, dus
zowel voor autoverkeer, tractoren als voor fietsers; passend binnen de landschappelijke context zou
dit eventueel uitgevoerd kunnen worden als een tweesporenweg (verharding van de rijsporen);

3.

Verlengde van de Hoogbergstraat, ten zuiden van de Zandstraat: enkel voetgangersverbinding;

4.

Spinessenberg: enkel voetgangersverbinding (omlegging van bestaande verbinding);
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5.

N-Z verbinding ten zuiden van de Zonnestraat: functionele fietsverbinding + toegangspad voor
onderhoud en ruiming van het bufferbekken (verkeer (tractor met aanhangwagen)

Deze nieuwe buurtwegen zijn op onderstaande kaartjes genummerd van 1 tot 5:

Figuur 2-22

Geplande nieuwe buurtwegen langs het tracé (bron: THV Arcadis-Technum)

2.4

Ontwikkelingsscenario’s

2.4.1

Bedrijventerrein Pontstraat-West
In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse’ werd het deelgebied
Deelrup 3 ‘Pontstraat-West’ opgesteld (goedgekeurd 22/12/2008). Aan de Pontstraat wordt 50 ha bijkomend
regionaal bedrijventerrein voorzien ten westen van de bestaande KMO-zone Pontstraat. De gewestplanbestemming (agrarisch gebied met landschappelijke waarde) werd in dit RUP omgezet naar bedrijventerrein.
De bestaande KMO-zone Pontstraat zal na opheffing van de reservatiestrook voor de N60 op het gewestplan
waar mogelijk verder ingevuld worden met lokale bedrijvigheid. Het regionaal bedrijventerrein PontstraatWest zal rechtstreeks aangesloten worden op de N60, dit via de ontsluiting van de bestaande KMO-zone
Pontstraat.
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Figuur 2-23

2.4.2

Deel-RUP 3 Bedrijvenzone Pontstraat-West

BPA Sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg – Masterplan sportzone
Het BPA Sport- en Recreatiezone Leuzesesteenweg (M.B. 11/2/1987) voorzag in de uitbouw van sportinfrastructuur met de bijhorende parkeergelegenheid. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op
28/6/2004 beslist om het BPA te actualiseren. Op 22/8/2005 werd een masterplan goedgekeurd voor de
inrichting van deze zone, dat de basis zal zijn voor de herziening van het BPA.
In de sportzone bevindt zich SK Ronse (voetbalstadion), oefenvelden en de nodige parkings. De stad Ronse
heeft plannen om deze zone verder uit te bouwen tot een site met bovenlokale uitstraling. Hiertoe werd
reeds een nieuwe sporthal gebouwd. Verder plant de stad o.a. nog een nieuw zwembad op deze site. De uitbreiding, opgenomen in het masterplan, betreft verder vooral de uitbouw van verschillende outdoorsportvelden (voetbal, atletiekpiste, hockeyveld, beachvolley, Finse piste, …)
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Figuur 2-24

2.4.3

Masterplan sportzone Ronse (2005)

Aanleg zuidelijke omleiding (N48a)
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan van Oost-Vlaanderen en het gemeentelijk mobiliteitsplan van Ronse
wordt een zuidelijke omleiding rond het centrum van Ronse voorgesteld. Deze secundaire weg type II verbindt
de N48-oost (weg Ronse-Brakel) t.h.v. het industriegebied Klein Frankrijk met de de N60-zuid t.h.v. de
aansluiting van de nieuwe N60. AWV Oost-Vlaanderen heeft aangegeven dat de realisatie van deze weg
momenteel een lage prioriteit heeft, maar vermoedelijk op lange termijn wel gerealiseerd zal worden.
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N48a

Figuur 2-25

2.4.4

Wegennet bij tijdshorizon II (na aanleg zuidelijke omleidingsweg N48a)

Doortrekking N60 naar Wallonië
De doortrekking van de N60 naar Wallonië stond als reservatiestrook aangeduid op het gewestplan, en als
zone voor infrastructuur op het GRUP Missing Link N60 (waarbij de gewestplanbestemming komt te
vervallen). Momenteel zijn er echter nog geen plannen om deze verlenging te realiseren. Dit ontwikkelingsscenario wordt dan ook niet verder beschouwd in het project-MER.
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3

Juridische, administratieve en beleidsmatige situering

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgesomd.
De onderwerpen die eerder een algemene, administratieve betekenis hebben (vb. vergunningsplicht) worden in dit overzicht volledig beschreven. De onderwerpen die
inhoudelijk van belang zijn voor het MER worden hier enkel kort vermeld en worden verder behandeld in de betrokken hoofdstukken. Er wordt in de tabel dan ook
verwezen naar deze hoofdstukken, namelijk als volgt:
B en G: Bodem en Grondwater; Opp: oppervlaktewater; Gel: geluid; Lucht: lucht; F en Fl: Fauna en Flora; LBEA: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie; Mens V:
mens verkeer; Mens RS: mens ruimtelijke en sociale aspecten; /: niet relevant

Tabel 3-1

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Bodembestemming van de gronden in Vlaanderen. Het
gewestplan Oudenaarde, waarin het projectgebied
gelegen is, werd goedgekeurd bij KB op 24/02/1977.

Ja

Zie Kaart 3.1

Mens RS

Plan opgesteld door een stad/gemeente voor een
bepaald deel van het grondgebied van de
stad/gemeente.

Ja

RUIMTELIJKE PLANNING
Gewestplan

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
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In 1977 werd reeds een reservatiestrook voorzien op het
gewestplan van Oudenaarde. Tracé 23 wijkt ten noorden
van het centrum van Ronse af van deze strook. Een
bestemmingswijziging zal noodzakelijk zijn via een
ruimtelijk uitvoeringsplan.
Zie Kaart 3.2
In de omgeving van het plangebied bevinden zich een
aantal BPA’s:
-

Park-Kerkhof

-

Museum

-

Kwartier Kloef B

-

Recreatiezone IJsmolen

-

Kwartier Waetsbrugge

-

Kwartier Europastraat
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Mens RS

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking
-

Sport- en recreatiezone steenweg op Leuze

-

Kwartier Klein Frankrijk

Hoofdstuk

Enkel de vier laatst vermelde BPA’s zijn nog van kracht en
daarvan interfereert enkel het BPA ‘Sport- en recreatiezone steenweg op Leuze’ met het studiegebied.
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Bestemmingsplan op gewestelijk, provinciaal of
gemeentelijk niveau ter uitvoering van resp. het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal en
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Ja

Zie Kaart 3.2

Mens RS

Deelgebied 4 “Hoogberg” van het GRUP “Onderdelen van
de Grote Eenheid Natuur ‘Vlaamse Ardennen van
Kluisberg tot Koppenberg’“ is in de nabije omgeving van
het projectgebied gelegen.

In de nabije omgeving van het projectgebied is het
gewestelijk RUP (GRUP) “Onderdelen van de Grote
Eenheid Natuur ‘Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot
Koppenberg’” gelegen. Dit GRUP is definitief
vastgesteld op 20/02/2004.

Het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse” omvat
4 deelgebieden. Het deel-RUP “Molenbeek West” interfereert met het projectgebied. Met de ontwikkelingen in
het deel-RUP “Pontstraat West” dient rekening gehouden
te worden (zie figuur 2-20).

Het projectgebied valt deels binnen het PRUP
“Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse”, goedgekeurd
op 22/12/2008.

Molenbeek West omvat het gebied tussen de N36, de
N60b, de Rode Mutslaan en de Molenbeek. Het gebied
wordt grotendeels ingekleurd als bos- en agrarisch gebied.
Een klein deel wordt gereserveerd als woonzone,
kleinhandelszone en bedrijventerrein. Dit deel-PRUP werd
vernietigd door de Raad van State op 30/06/2011. Er werd
een nieuwe procedure opgestart (Figuur 3-1), los van de
procedure “Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse”. Dit
PRUP werd goedgekeurd op 06/02/2012.

Het project N60 wordt mogelijk gemaakt door het
GRUP “Missing Link N60 Ronse”, dat op 4 juli 2014
definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering.
Het projectgebied valt logischerwijs volledig binnen de
contouren van dit GRUP.

Het deel-RUP “Pontstraat West” (zie Figuur 3-1) legt de
locatie vast van ca 50 ha bijkomend regionaal
bedrijventerrein ten westen van het bestaand terrein
Pontstraat. Voor de ontsluiting op lange termijn kan dit
bedrijventerrein op het zuidelijk knooppunt N60-N48a
aangesloten worden.
Stedenbouwkundige vergunning

Concrete toepassing van de normen van het Decreet
Ruimtelijke Ordening en het decreet houdende de
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Ja

Bij uitvoering van het project dienen stedenbouwkundige
vergunningen te worden aangevraagd.

pagina 52 van 536

Opp

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Verdrag inzake milieueffectrapportage in
grensoverschrijdend verband (UNECE, 1991)

Ja

Gezien de korte afstand (300 m) van het projectgebied
met de Waalse grens, worden er
(gewest)grensoverschrijdende effecten verwacht.

Gel, Lucht,
LBEA en mens
V

Vlarem I en Vlarem II
Besluit van de Vlaamse regering
van 6 februari 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams
reglement desbetreffende de
milieuvergunning
Besluit van de Vlaamse regering
van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne

Vlarem I behandel de milieuvergunningsplicht en omvat
een lijst van hinderlijke inrichtingen.
In Vlarem II worden de algemene en sectorale
voorwaarden beschreven waaraan vergunningsplichtige
activiteiten moeten voldoen. Daarnaast bevat dit
besluit ook de milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid, bodem.

Ja

De voorwaarden en normen die relevant zijn voor het
project, zullen worden behandeld bij de effectbespreking
van dit MER.

Gel, Lucht, B &
G en Opp

Bodemsaneringsdecreet – Vlarebo
(uitvoeringsbesluit)

Regelt de bodemsanering, potentiële
verontreinigingsbronnen, historisch verontreinigde
gronden en grondverzet in Vlaanderen.

Ja

Binnen het projectgebied bevinden zich elf percelen die
een bodemonderzoek hebben ondergaan (zie Kaart 5-1).
De uitvoering van het project brengt grondverzet met zich
mee. Hiervoor zal er een technisch verslag en een
bodembeheerrapport dienen te worden opgesteld.
Uitvoeren van onderzoek naar uitgegraven grond zit niet
vervat binnen het MER.

B&G

Duurzaam Materialendecreet
(24/06/2001) en Vlarema (Het
Vlaams Reglement inzake
afvalvoorkoming en beheer uitvoeringsbesluit van het
afvalstoffendecreet, 17/02/2012)

Regelt het beheer en voorkomen van afvalstoffen in
Vlaanderen. Ook het aanwenden van afvalstoffen als
secundaire grondstof wordt hierin gereglementeerd.

Ja

Bij de aanleg van de infrastructuur en de eventuele
afbraak van gebouwen kunnen mogelijk materialen
vrijkomen die bij hergebruik onder de VLAREMAreglementering vallen

/

Reductieplan bestrijdingsmiddelen

Dit decreet bepaalt dat openbare besturen vanaf 1
januari 2004 geen bestrijdingsmiddelen meer mogen
gebruiken bij het beheer van het openbare domein.
Bij de stapsgewijze aanpak zou ten laatste eind 2014

Ja

Dit reductie plan is van toepassing op het openbaar
domein van het nieuwe tracé.

B & G en Opp

organisatie van de ruimtelijke ordening
Verdrag van Espoo

MILIEUHYGIENE
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

het gebruik aan banden worden gelegd.
WATER
Wet op de bescherming van
oppervlaktewateren

Regelt de bescherming van oppervlaktewateren van het
openbaar hydrografisch net en de territoriale zee tegen
verontreiniging en legt de kwaliteitsdoelstellingen vast
voor alle oppervlaktewateren.

Ja

De Molenbeek, Fonteinbeek, St Martensbeek en
Kuitholbeek zijn oppervlaktewateren in de omgeving van
het projectgebied (zie Kaart 5-2).

Opp

Besluit van de Vlaamse regering
voor wat betreft de wijziging van
de milieukwaliteitsnormen

In dit besluit, als wijziging van Vlarem I en II, wordt een
wijziging opgenomen van de milieukwaliteitsnormen
voor oppervlaktewater, waterbodems en grondwater.

ja

In de discipline oppervlaktewater wordt verwezen naar
deze nieuwe milieukwaliteitsnormen.

Opp

Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Hierin wordt vastgelegd dat buitengewone werken van
wijziging van de waterlopen slechts kunnen uitgevoerd
worden nadat hiervoor een machtiging bekomen is
vanwege de bevoegde overheid.

In het projectgebied en nabije omgeving bevinden zich de
de
de
Molenbeek (2 cat), Fonteinbeek (3 cat), St
de
de
Martensbeek (2 cat) en Kuitholbeek (2 cat) . De
Molenbeek en Fonteinbeek worden door het tracé
doorkruist (zie Kaart 10-1).

Opp

Wet op de bevaarbare waterlopen

Voor de bevaarbare waterlopen geldt o.a. een besluit
betreffende het toekennen van vergunningen, het
vaststellen en innen van retributies voor het privatieve
gebruik van het openbaar domein van de waterwegen
en hun aanhorigheden

Nee

Er bevinden zich geen bevaarbare waterlopen binnen of in
de nabijheid van het projectgebied.

/

Grondwaterdecreet

Regelt de bescherming van het grondwater, het gebruik
ervan en het voorkomen en vergoeden van schade. De
procedure voor het aanvragen van een vergunning voor
de onttrekking van of infiltratie naar het grondwater,
evenals voor boringen naar grondwater, is geïntegreerd
in VLAREM (rubrieken 52 tot en met 55). Specifieke
voorwaarden voor hoger genoemde activiteiten zijn
opgenomen in de hoofdstukken 5.52 tot en met 5.55
van VLAREM II.

Ja

In de nabije omgeving van het projectgebied bevinden
zich vijf vergunde grondwaterwinningen (zie Kaart 9-1).

B&G

De afbakening van waterwingebieden en
beschermingszones valt onder het besluit van 27 maart
1985.

Nee
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In de nabijheid van het projectgebied bevinden zich geen
waterwingebieden of beschermingszones.
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Polders en Wateringen

Lokale openbare besturen die instaan voor integraal
waterbeheer

Nee

Er zijn geen polders of wateringen actief binnen het
projectgebied.

/

Decreet Integraal Waterbeleid

Dit decreet is de implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn Water in de Vlaamse wetgeving en legt
de doelstellingen, principes en structuren vast voor een
vernieuwd duurzaam waterbeleid. In dit decreet wordt
o.m. de watertoets als instrument voor een integraal
waterbeleid opgenomen.

Ja

Voor een activiteit die wordt onderworpen aan een
milieueffectrapportage geschiedt de analyse en evaluatie
van het al dan niet optreden van een schadelijk effect op
de kwantitatieve toestand van het grondwater en de op te
leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te
beperken, te herstellen of te compenseren in dit rapport.
Dit decreet houdt eveneens in dat de schade door
overstromingen zo veel mogelijk worden beperkt door
oplossingen die aansluiten bij de natuur van het
watersysteem (o.a. aanpak aan de bron en het voorzien
van buffering voor overtollig water) en dat de nodige
ruimte voor water planmatig wordt vastgelegd.

B & G en Opp

Een deel van de vallei van de Fonteinbeek en Molenbeek
binnen het projectgebied ligt in overstromingsgevoelig
gebied (zie Kaart 10-1).
Uitvoeringsbesluit watertoets (B.S.
31/10/2006)

Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke
overheden, die een vergunning moeten afleveren,
richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.
D.m.v. de watertoets dient de overheid na te gaan hoe
het watersysteem zal worden beïnvloed. 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.

Ja

In het MER worden de effecten op het watersysteem
onderzocht en wordt aangegeven of herstel- en
compensatiemaatregelen nodig zijn.

B & G en Opp

Stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten,
infiltratie- en buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
(01/10/2004)

Dit besluit omvat de minimale voorschriften voor de
lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig
van verharde oppervlakken. Het algemeen
uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in de eerste
instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede
instantie moet het resterende gedeelte van het
hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in
laatste instantie slechts een beperkte debiet vertraagd

Ja

Door de inplanting van het nieuwe tracé, zal verharde
oppervlakte bijkomen. Er zal dan ook nagegaan worden
welke matregelen in het kader van deze verordening
dienen genomen te worden.

Opp
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Vlaanderen is ingedeeld in 11 rivierbekkens. De
organisatie van het rivierbekkenbeleid gebeuren op
basis van een deelbekkenbeheerplan.

ja

Het projectgebied behoort tot het Boven-Scheldebekken,
en daarbinnen tot het deelbekken van de Scheldeheuvels
(06-03) in het noorden van het projectgebied en tot het
deelbekken van Molenbeek Ronse (06-02) in het zuiden
van het projectgebied (zie ook Kaart 10-1).

Opp

Dit decreet regelt het beleid inzake natuurbehoud en
vrijwaring van het natuurlijke milieu, inzake de
bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, inzake de
handhaving en het herstel van de daartoe vereiste
milieukwaliteit en inzake het scheppen van een zo
breed mogelijk draagvlak.
Algemene maatregelen ter bescherming van de natuur
dienen te worden opgevolgd.
Het decreet regelt tevens de procedure van de
afbakening van de Speciale Beschermingszones. Het
gebiedsgericht beleid houdt ook de ontwikkeling van
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal
Verwevings- en ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het
natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN
en de Speciale Beschermingszones vast.
Tevens regelt dit decreet het soortgericht natuurbeleid
(soortenbescherming)

Ja

Algemene bepalingen uit het Natuurdecreet, met
ondermeer het stand-still beginsel en de zorgplicht zijn
uiteraard van toepassing.
Het projectgebied grenst aan het Habitatrichtlijngebied
‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere ZuidVlaamse bossen’ (BE2300007), met name het deelgebied
36 ‘Bossengordel van Hotond tot Koppenberg met
Scherpeberg, Ingelbos, Hoogberg, Kuithol, Kabernol,
Elenebos, Kortekeer, Koppenbergbos, Rotelenberg en
Onderbos’ (zie Kaart 11-1).

F & Fl

Behandelt de afbakening van Speciale
Beschermingszones inzake het behoud van de
vogelstand en de natuurlijke habitats en wilde flora en
fauna

Ja

wordt afgevoerd.
Deelbekkens

NATUUR
Natuurdecreet

Vogel- en Habitatrichtlijn
(17/10/1988 en 21/05/1992)
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Delen van het studiegebied behoren tot het VEN-gebied
‘De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg’. Dit
VEN-gebied valt grotendeels samen met het
Habitatrichtlijngebied en grenst dus evenwel aan het
projectgebied.
Soortenbescherming: het voorkomen van beschermde
soorten in het studiegebied wordt in het MER
omschreven.
Het projectgebied grenst aan het Habitatrichtlijngebied
‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere ZuidVlaamse bossen’ (BE2300007), met name het deelgebied
36 ‘Bossengordel van Hotond tot Koppenberg met
Scherpeberg, Ingelbos, Hoogberg, Kuithol, Kabernol,
Elenebos, Kortekeer, Koppenbergbos, Rotelenberg en
Onderbos’ (zie kaart 11-1).
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Natuurreservaten

Voor elk erkend natuurreservaat wordt een
beheersplan opgesteld.

Ja/Nee

Op ongeveer 1 km ligt ten westen van het tracé het
erkende natuurreservaat ‘Ingelbos’ en op 1 km ten oosten
het erkende natuurreservaat ‘Bois Joly’. Beide reservaten
worden beheerd door Natuurpunt vzw. Gelet op de
afstand en de aard van het project, zal het project geen
invloed hebben op de natuur binnen de reservaten.

F & Fl

Bosreservaten

Nemen van beschermings- en beheersmaatregelen

Nee

Er zijn geen bosreservaten gelegen in of nabij het
projectgebied.

/

Bosdecreet

Heeft tot doel het behoud, de bescherming, de aanleg,
het beheer en het herstel van de bossen en het
natuurlijk milieu van de bossen te regelen. Het regelt
o.a. compensatie van ontbossing.

Ja

In het projectgebied zelf komen verschillende bospercelen
voor. Het tracé loopt plaatselijk doorheen bossen
(natuurgebied en bosgebied volgens gewestplan) ter
hoogte van Schavaart en Hemelberg.

F & Fl

Voor het eventueel rooien van bomen dient een
stedenbouwkundige- of kapvergunning te worden
aangevraagd.
Heeft tot doel een gebied optimaal in te richten in
functie van het behoud, het herstel en het beheer van
natuur.

Nee

Het projectgebied is niet gelegen binnen een natuurinrichtingsproject.

/

Erfgoeddecreet

Sinds 1/1/2015 is het nieuw Erfgoeddecreet in voege.
Dit decreet vervangt het Landschapsdecreet, het
decreet tot bescherming van monumenten, stads- en
dorpsgezichten en (vanaf medio 2015) het decreet op
het archeologisch patrimonium.

Nee

Onderhavig project geeft uitvoering aan het GRUP
“Missing Link N60”, dat werd opgesteld rekening houdend
met de decreten zoals deze in voege waren tot 1/1/2015,
met o.a. de daarin van toepassing zijnde zorgplicht.

/

Landschapsdecreet en decreet tot
bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten (in voege
tot 1/1/2015).

Regelt de bescherming van landschappen en de
instandhouding, het herstel en het beheer van de in het
Vlaams Gewest gelegen beschermde landschappen.
Regelt de bescherming van de monumenten, stads- en
dorpsgezichten.
De ‘erfgoedlandschappen’ vormen een onderdeel van
het Decreet inzake de landschapszorg. Als tussenstap is

Ja

Het noorden van het projectgebied wordt langs
weerszijden begrensd door een ‘erfgoedlandschap’
(vastgelegd in het GRUP “Missing Link N60 Ronse”), dat
deel uitmaakt van de ankerplaats “Vlaamse Ardennen van
Koppenberg tot Kluisberg” (A40056) (zie Kaart 12-1).

LBEA

Natuurinrichting

LANDSCHAP
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Daarnaast zijn in de directe omgeving van het
projectgebied ten oosten de beschermde monumenten
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Randvoorwaarden

Inhoud
er de aanduiding van ‘ankerplaatsen’. Dat zijn de meest
waardevolle landschappen zoals weergegeven in de
Landschapsatlas. Vanaf de opname in ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden deze ‘ankerplaatsen’
erfgoedlandschappen genoemd.

Decreet betreffende de
landschapszorg en decreet
houdende maatregelen tot behoud
van erfgoedlandschappen (in
voege tot 1/1/2015)

Dit decreet regelt de bescherming van de in het
Vlaamse Gewest gelegen landschappen, de
instandhouding, het herstel en het beheer van
beschermde landschappen, ankerplaatsen en
erfgoedlandschappen en stelt maatregelen vast voor de
bevordering van de algemene landschapszorg.

Relevant

Ja

Bespreking

Hoofdstuk

“Villa Madonna met tuin” en “Kasseiweg Oude Kruisberg”
gelegen. Ten westen van het projectgebied is het
beschermde dorps- en stadgezicht “Villa Carpentier met
omgevend park” gelegen. Er zijn geen beschermde
landschappen binnen of in de directe omgeving van het
projectgebied gelegen (zie Kaart 12-2).

Ja

Het noorden van het projectgebied wordt langs
weerszijden begrensd door een ‘erfgoedlandschap’
(vastgelegd in het GRUP “Missing Link N60 Ronse”), dat
deel uitmaakt van de ankerplaats “Vlaamse Ardennen van
Koppenberg tot Kluisberg” (A40056) (zie Kaart 12-1).

LBEA

Het MER zal nagaan of er archeologische vaststellingen
zijn gebeurd binnen het projectgebied.
Het MER zal rekening houden met het uit te brengen
advies van de bevoegde administraties en indien nodig
milderende maatregelen/randvoorwaarden opleggen.

LBEA

Naast de klassieke bescherming als landschap kunnen
erfgoedlandschappen aangeduid worden in de
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de
ankerplaatsen, de meest waardevolle landschappen van
Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende
erfgoedelementen (naast landschappelijke ook
monumentale of archeologische) voorkomt. De
ankerplaatsen werden geïnventariseerd in de
landschapsatlas.
Decreet op het archeologisch
patrimonium (in voege tot medio
2015)

Regelt de bescherming, het behoud en de
instandhouding, het herstel en het beheer van het
archeologisch patrimonium en organiseert en
reglementeert de archeologische opgravingen.

Ja

Europese Conventie van Malta (La
Valetta, 1992)

De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog niet
gebeurd. Vanuit de Vlaamse Overheid wordt er wel
naar gestreefd te handelen ‘in de geest van Malta’. Er
wordt hierbij in de eerste plaats gestreefd naar het
behoud van de sites in situ, wat een inschakeling van
archeologie in de vroegste fasen van de ruimtelijke
planning vereist. Daar waar behoud in situ niet mogelijk
is, is het enige mogelijke alternatief een preventief

Ja
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

archeologisch onderzoek van de bedreigde sites.
In het verdrag zijn tevens bepalingen opgenomen m.b.t.
de financiering van archeologisch onderzoek. In art. 5
van het verdrag wordt verplicht te waar-borgen dat
milieueffectrapportage en de daaruit voortvloeiende
beslissingen ten volle rekening houden met
archeologische vindplaatsen en hun context.
Ruilverkaveling

Een ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen
een vooraf afgebakend gebied.

Nee

Het projectgebied ligt niet binnen een ruilverkavelingsproject

/

Landinrichting

Heeft tot doel de inrichting van landelijke gebieden te
realiseren overeenkomstig de bestemmingen
toegekend door de ruimtelijke ordening.

Nee

Het projectgebied ligt niet binnen of in de directe
omgeving van een landinrichtingsproject.

/

Regionale Landschappen

Hier kunnen openbare besturen, diensten en
verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerken aan
de ontwikkeling van de streek.

Nee

Het projectgebied ligt binnen het werkingsgebied van het
regionaal landschap “Vlaamse Ardennen”, maar dit is
verder niet relevant t.a.v. dit project.

/

Besluit van de Vlaamse Regering
van 22/7/2005 inzake de evaluatie
en de beheersing van het
omgevingsgeluid en tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1/6/1995 houdende
de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne

Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het Europese
Parlement en de Raad van 25/6/2002 inzake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai om
door titel II van het VLAREM aan te passen

Ja

Wordt rekening mee gehouden in het project-MER

Gel

Ontwerp Koninklijk Besluit tot
vaststelling van grenswaarden voor
lawaai binnenshuis en van
geluidsisolatie-eisen voor
woningen (1991)

Ontwerptekst waar richtwaarden en maximale warden
werden opgenomen voor verkeersgeluid (weg – spoor),
grenswaarden voor de geluidsisolatie tussen vertrekken
van een woning en voor het omgevingsgeluid
buitenshuis (publicatie 10 juli 1991)

Ja

Wordt rekening mee gehouden in het project-MER

Gel

Differentiatie
milieukwaliteitsnormen
omgevingslawaai naar

Consensustekst ter beschikking gesteld met vermelding
van te hanteren richtwaarden voor spoor- en
wegverkeer (door de overheid gedifferentieerde

Ja

In Vlarem II zijn momenteel nog geen criteria opgenomen
omtrent toelaatbare geluidswaarden voor
wegverkeerslawaai in open lucht, nabij bewoonde

Gel

GELUID
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Randvoorwaarden

Inhoud

omgevingskenmerken – dd.
19/09/2008, opgesteld door het
dep. LNE van de Vlaamse Overheid

referentiewaarden genoemd)

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

gebouwen. In afwezigheid daarvan, maar om toch de
geluidseffecten te kunnen beheersen, wordt gebruik
gemaakt van criteria voor hoofd- en primaire wegen uit de
consensustekst. Deze criteria zijn overeenkomstig met de
afgeleide criteria uit het ontwerp KB 1991 voor de
categorie bewoonde gebieden binnen de bebouwde kom.
Er zal in het project-MER hier dan ook mee rekening
gehouden worden.

LUCHT
Richtlijn 2008/50/EG (publicatie
11/06/08)

Betreffende de luchtkwaliteitsnormen
Dit is de nieuwe kaderrichtlijn lucht die de bestaande
kaderrichtlijn en 3 dochterrichtlijnen lucht vervangt,
waarin nu ook grens- en streefwaarden voor PM2,5
vastgelegd worden.

Ja

Wordt rekening mee gehouden in het MER

Lucht

Richtlijn 92/72/EEG inzake
verontreiniging van de lucht door
ozon (21/09/1992)

Beoogt de schadelijke gevolgen van ozon voor mens en
milieu te voorkomen of te verminderen

Ja

Relevant voor verkeersemissies

Lucht

Verschillede Koninklijke besluiten
omvatten voorschriften inzake
uitlaatgassen (20/03/2000,
28/10/1996)

Beperkingen van het gehalte aan bepaalde polluenten
in uitlaatgassen

Ja

Relevant voor verkeersemissies

Lucht

Geeft de richtlijnen weer van het toekomstig gebruik
van de ruimte in Vlaanderen. De hoofddoelstellingen
zijn de versterking van de stedelijke gebieden en het
behoud en waar mogelijk versterking en uitbreiding van
de nog resterende open ruimte.

Ja

De N60 is geselecteerd als primaire weg type I, waarbij de
miss link aangeduid staat als te ontwerpen primaire weg
type I.

Randvoorwaarden en
gestuurde
ontwikkeling

Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid dat
de provincie Oost-Vlaanderen wil voeren.

Ja

BELEIDSPLANNEN
Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (23/09/1997)

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (24 maart 2004)

De stad Ronse is geselecteerd als
structuurondersteunende kleinstedelijk gebied.
Gewenste Ruimtelijk Structuur is richtinggevend op
provinciaal niveau.
Bindende bepalingen leveren het kader voor uitvoerende
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Randvoorwaarden en
gestuurde

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

maatregelen op provinciaal niveau:

ontwikkeling

-

het boscomplex van Kluisbos-HeynsdaleHotond-Muziekbos-Brakelbos-Hayesbos
(Kluisbergen-Ronse-Maarkedal-Brakel):
aangeduid als structuurbepalende
boscomplexen behorend tot de gewenste
landschappelijke structuur op provinciaal niveau

-

5N10 Heuvelrug getuigenheuvels Vlaamse
Ardennen: natuurverbinding met als bepalende
elementen: (knot)bomenrijen, helling- en
kwelbosjes en graslanden, valleibosjes en graslanden

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan Ronse (14/04/2010)

Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid dat
de stad Ronse wil voeren.

Ja

Het nieuwe tracé van de N60 past binnen de wens van het
GRS Ronse. Na de realisatie zal het vrachtverkeer niet of
minder door het centrum van de stad moeten om de
bedrijventerreinen (Klein-Frankrijk en Pontstraat) te
bereiken.

Randvoorwaarden

Natuurverbindingsgebied
‘Heuvelrug getuigenheuvels’ in de
Vlaamse Ardennen, Haskoning,
april 2006

In deze studie is de mogelijkheid nagegaan om de
verschillende waardevolle gebieden in de Vlaamse
Ardennen ecologisch functioneel met elkaar te
verbinden. Deze waardevolle gebieden, de zogenaamde
natuuraandachtsgebieden, zijn na een grondige
inventarisatie van de bestaande natuurwaarden
geselecteerd. Vervolgens zijn mogelijke trajecten om de
verbinding tussen deze natuuraandachtsgebieden te
realiseren, tegenover elkaar afgewogen en uiteindelijk
vastgelegd.

Ja

Binnen deze studie worden volgende
natuurverbindingsgebieden aangeduid die relevant zijn
voor deze project-MER:

Gestuurde
ontwikkeling

Streefbeeld N60

Geeft een langetermijnvisie op de ontwikkeling van de
weg
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-

Hotond – Ingelbos - Bois Joly: de Hemelberg
dient behouden/gevrijwaard als
stapsteen/sleutelgebied binnen de
natuurverbinding tussen beide
natuuraandachtszones

-

Bois Joly - Muziekbos

Geeft de lange termijnvisie voor de aanleg van een
primaire weg van eerste categorie tussen de A14 en A8.
Hierbij werd, naast de analyse van de huidige situatie,
eveneens een totaalvisie uitgewerkt voor de primaire
functie die de N60 heeft meegekregen. Het nieuw aan te
leggen wegsegment werd tevens meegenomen in de
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Gestuurde
ontwikkeling
Mens V

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

totaalvisie (zie Paragraaf 2.3)
Vlaams Milieubeleidsplan MINA
plan 4 – 2011 – 2015 (27 mei 2011)

Provinciaal Milieubeleidsplan OostVlaanderen

Gemeentelijk milieubeleidsplan

Geeft de doelstellingen, acties, doelgroepen en timing
voor het milieubeleid weer. Het plan is opgebouwd
vanuit 10 milieuthema’s

Geeft in grote lijnen aan wat het provinciebestuur wil
bereiken op het vlak van leefmilieu, hoe ze dat willen
doen, wat daarbij belangrijk is en met welke middelen

Beschrijft het milieubeleid dat het gemeentebestuur
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Ja

De aanleg van de missing link N60 heeft relatie met
volgende thema’s van het beleidsplan:

Ja/Nee

Ja/Nee

-

verspreiding fotochemische stoffen, verdunning
ozonlaag, broeikaseffect, verontreiniging
grondwater, verzuring, hinder voor
geluid/geur/licht/trillingen, versnippering

-

geeft richtwaarde aan voor aantal
geluidsgehinderden

-

het beleid rond milieu en gezondheid in
Vlaanderen is onderdeel van het
Milieubeleidsplan 2003-2007

-

Verontreiniging en aantasting van de bodem;
verstoring van de watersystemen

-

Algemene doelstellingen voor versnippering en
verlies aan biodiversiteit zijn van toepassing in
het studiegebied, evenals de doelstellingen
inzake lichthinder

Acties en aandachtspunten in het kader van volgende
thema’s:
-

geluidshinder

-

luchtverontreiniging

-

ruimte voor water, o.m. duurzaam en
gedifferentieerd waterlopenbeheer, duurzaam
sedimentbeheer en duurzame
waterbeheersingswerken

-

integraal waterbeleid

-

natuur

De algemene acties en doelstellingen m.b.t. water,
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Randvoorwaarden

Inhoud

Ronse

van Ronse de komende jaren wil voeren

Gemeentelijk mobiliteitsplan
Ronse

Beschrijft het mobiliteitsbeleid dat de stad wil voeren

Gemeentelijke mobiliteitsplan
Maarkedal

Beschrijft het mobiliteitsbeleid dat de gemeente wil
voeren

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

natuurlijke entiteiten, mobiliteit, hinder, energie en
gebiedsgericht beleid zijn van toepassing op het project.
Ja

Ja

Het mobiliteitsplan biedt inzicht in de gewenste
wegencategorisering op het grondgebied, waarbij het plan
uitgaat van twee tijdskaders waarbinnen de N60 als
primaire weg I wordt geselecteerd (zie Paragraaf 2.3).
Hierbij werd tevens een eigen visie uitgewerkt hoe de
primaire weg I dient te functioneren ten overstaan van de
verkeersstructuur in Ronse. Daarnaast werden ook
vrachtroutes opgesteld voor beide tijdskaders.

Gestuurde
ontwikkeling

Visie inzake verkeer op lange termijn. Het noordelijke
knooppunt komt niet voor in het mobiliteitsplan

Gestuurde
ontwikkeling

Mens V

Mens V
Gemeentelijk
erosiebestrijdingsplan Ronse

Dit plan heeft als doel om via een geïntegreerde en
brongerichte aanpak de (nadelige gevolgen van) erosie
tegen te gaan door inventarisatie van erosieproblemen,
uitwerken van mogelijke oplossingen voor
erosieproblemen, sensibilisatie en planmatige aanpak
van erosie.

Ja

Het projectgebied ligt ten noorden van het centrum van
Ronse in gebied dat als zeer erosiegevoelig wordt
gecategoriseerd.

Bodem

Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan Ronse

Beschrijft het natuurbeleid dat de stad Ronse de
komende jaren wil voeren

Ja

In het GNOP worden A, B, C en D-gebieden aangeduid,
met afnemende ecologische waarde. Het plangebied
doorkruist enkel C-gebied (agrarische gebieden waarin
natuur een belangrijke nevenfunctie is) en D-gebied
(minder waardevol voor natuur). Er worden geen
specifieke acties voorgesteld voor het projectgebied.

Gestuurde
ontwikkeling

Ruimtelijke visie op landbouw,
natuur en bos – regio Vlaamse
Ardennen

In uitvoering van het RSV is de Vlaamse overheid bezig
met de afbakening van de gebieden van de natuurlijke
en de agrarische structuur (AGNAS).

ja

Randvoorwaarden

Afbakening van de gebieden van
de natuurlijke en agrarische
structuur

Gebieden waar de gewestplanbestemming nog actueel
is en een goede planologische vertaling is van de
gewenste ruimtelijke structuur, worden herbevestigd
als agrarisch gebied.

Het projectgebied behoort tot de open ruimteregio
“Vlaamse Ardennen”, deelruimte Vlaamse Ardennen. Het
projectgebied zelf valt binnen volgende actiegebieden van
de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos (van
noord naar zuid) (zie ook figuur 3-2):
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Mens RS

Randvoorwaarden

Inhoud
In andere gebieden wordt/werd verder onderzoek
verricht naar de verweving van landbouw, natuur en
bos. De resulterende ruimtelijke visie zal vertaald
worden naar een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Relevant

Bespreking
en bos)
Actiegebied 60: Heinsdal tot Hotondberg (>> RUP op korte
termijn op te starten, af te stemmen op afbakening KSG
Ronse)
Actiegebied 40: Landbouwgebied van Klijpe (>>
gewestplan te herbevestigen voor landbouw, natuur en
bos)
Actiegebied 41: Landbouwgebied ten zuiden van Ronse
(>> gewestplan te herbevestigen voor landbouw, natuur
en bos)
Het projectgebied ligt ook vlakbij:
Actiegebied 61: Omgeving Bois Joly – Hoger Lucht (>> RUP
op korte termijn op te starten, af te stemmen op
afbakening KSG Ronse)
Actiegebied 70: Pyreneeën-Tombele en bovenlopen SintMartensbeek (>> RUP op te starten na verder onderzoek,
af te stemmen op afbakening KSG Ronse)
Actiegebieden 35 en 40 werden aangeduid als
herbevestigd agrarisch gebied (HAG) (zie figuur 3-3).
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Hoofdstuk

Figuur 3-1

Deel-PRUP Molenbeek West

35

Figuur 3-2

Actiegebieden uit AGNAS open ruimteregio Vlaamse Ardennen t.h.v. Ronse
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Figuur 3-3

Situering herbevestigde agrarische gebieden (HAG) t.h.v. Ronse
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4

Algemene methodologische aspecten

4.1

Algemene opbouw en uitgangspunten van de effectenstudie
Hieronder worden de verschillende disciplines gedefinieerd die in de effectenstudie aan bod zullen komen:
•
•
•
•
•
•
•
•

mens – verkeer
geluid en trillingen
lucht
bodem en grondwater
oppervlaktewater
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
mens – ruimtelijke en sociale aspecten

Al deze disciplines zullen door een erkend MER-deskundige behandeld worden. De discipline mens-gezondheid (toxicologische en psychosomatische effecten) wordt behandeld in het hoofdstuk mens – ruimtelijke en
sociale aspecten (deelaspect leefbaarheid en woonkwaliteit).
De discipline mens – mobiliteit komt eerst aan bod, omdat verkeer centraal staat ten aanzien van de geplande
activiteiten, en vanuit deze discipline input geleverd moet worden naar geluid, lucht en mens – ruimtelijke en
sociale aspecten.
Afbakening van het studiegebied
In principe wordt voor iedere discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Maar voor heel
wat (deel)disciplines beperkt het studiegebied zich tot het projectgebied zelf en haar directe omgeving. Het
studiegebied kan aldus grosso modo bepaald worden tot op ca. 200 m van de grens van het projectgebied.
Voor de discipline geluid komt deze afstand tot de terreingrens overeen met de wettelijk vastgelegde
beoordelingsafstand uit Vlarem.
Voor het aspect mens – mobiliteit, en voor de daarvan afgeleide effecten qua geluid en lucht, is het studiegebied veel ruimer. Het omvat alle wegen waar significante wijzigingen in verkeersintensiteit (kunnen)
optreden door de gewijzigde verkeerscirculatie ten gevolge van het project (zie §6.1).
Ook voor de effectgroepen perceptieve kenmerken (discipline landschap) en beeld- en belevingswaarde
(discipline mens) is de invloedssfeer van het project ruimer: het omvat het hele gebied waarbinnen een
visuele impact verwacht kan worden van de nieuwe weginfrastructuur.
Referentiesituatie
Dit is de toestand van het projectgebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectbeoordeling:
•

Voor de ruimtelijke disciplines (bodem, water, fauna en flora, landschap en erfgoed en mens-ruimtelijke aspecten) geldt de bestaande toestand als referentiesituatie.

•

Voor de discipline mens-mobiliteit en de andere mobiliteitsgerelateerde disciplines geluid, lucht en
mens-gezondheid wordt als referentiesituatie de verwachte toestand in 2020 genomen. Dit is nl. het
referentiejaar voor de verkeersprognoses zoals doorgerekend in het provinciaal verkeersmodel van
het Verkeerscentrum (zie ook hoofdstuk 6).

In het MER en in de eindsynthese worden de voor- en nadelen van het project t.o.v. de referentiesituatie
besproken onder de vorm van een beschrijving en een cijfermatige beoordeling.
Ontwikkelingsscenario’s
De geplande projecten in de omgeving van het projectgebied (zie §2.4) worden voor zover relevant meegenomen in de milieubeoordeling als ontwikkelingsscenario’s. Dit is enkel het geval voor de discipline mens –
mobiliteit. De focus ligt daarbij op hun cumulatieve impact met de effecten van het project zelf. De uitbreiding
van het regionaal bedrijventerrein aan de Pontstraat en de zuidelijke omleidingsweg (N48a) te Ronse zijn de
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belangrijkste ontwikkelingsscenario’s. De uitbreiding van het bedrijventerrein zit reeds vervat in het verkeersmodel van de referentiesituatie 2020.
Geplande situatie en beoordeling effecten
De geplande situatie is de toestand van het studiegebied na uitvoering van het project, en dit zonder rekening
te houden met eventuele milderende maatregelen. De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v. expert
judgement en is – waar mogelijk – gebaseerd op cijfermatige gegevens. Onder de resp. paragraaf ‘Methodologie’ wordt voor elke discipline aangegeven op basis van welke criteria en op welke wijze de beoordeling van
de effecten gebeurt.
Naast de beoordeling van de geplande toestand worden eveneens de effecten van de aanlegfase (incl.
effecten van de werfzones) en de effecten van de milderende maatregelen beoordeeld.
Om een overzicht te krijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect volgende
scoretoekenning gehanteerd:
sterk negatief (-3)

sterk positief (+3)

matig negatief (-2)

matig positief (+2)

beperkt negatief (-1)

Beperkt positief (+1)
geen significant effect (0)

Maatregelen
Na de bespreking en evaluatie van de effecten worden waar nodig, nuttig en mogelijk milderende maatregelen voorgesteld ter eliminatie, beperking of compensatie van de effecten. Op basis van de grootte van de
toegekende scores zal kunnen afgeleid worden in hoeverre de deskundigen een effect belangrijk vinden, in
hoeverre een maatregel vereist geacht wordt, en welke de impact is van deze maatregel (resterend effect).
Het resterend effect wordt op gelijkaardige wijze beoordeeld als het oorspronkelijk effect.
Leemten in de kennis en monitoring
Hieronder zullen volgende zaken beschreven worden:
•
•
•
•

welke aspecten eventueel nog niet éénduidig bepaald zijn;
voor welke aspecten geen volledig inzicht beschikbaar is van de bestaande milieutoestand;
waar onzekerheden gesitueerd zijn m.b.t. de effectinschatting;
voorstellen ter opvolging van bepaalde aspecten tijdens werken of tijdens de exploitatie.

Eindbespreking
Na de analyse i.f.v. de verschillende milieuaspecten worden in een samenvatting en een eindbespreking de
belangrijkste elementen van de studie tabelmatig weergegeven en besproken, samen met een globale
evaluatie van het project. Tevens worden leemten in de kennis aangegeven.
Niet-technische samenvatting
Als bijvoegsel bij het MER wordt een niet-technische samenvatting van het volledig project-MER opgenomen.
Passende beoordeling en natuurtoets
Aangezien het project impact kan/zal hebben op Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied, is de opmaak van een
Passende Beoordeling, resp. Verscherpte Natuurtoets verplicht. Beide documenten worden geïntegreerd
opgenomen als bijlage bij het project-MER. De resultaten ervan worden ook verwerkt in de discipline fauna en
flora.
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Elementen voor het uitvoeren van de Watertoets
Conform de wetgeving terzake worden alle relevante elementen voor het uitvoeren van de Water-toets
aangegeven. De benodigde data worden afgeleid uit de disciplines oppervlaktewater, bodem en grondwater
en fauna en flora.

4.2

Overzicht mogelijke effecten
Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de projectbeschrijving worden in onderstaande tabel de
belangrijkste mogelijke effecten die t.g.v. het project redelijkerwijze kunnen verwacht worden opgelijst.
Gewestgrensoverschrijdende effecten
Het projectgebied is gelegen in het Vlaams Gewest. Het projectgebied reikt tot op slechts ca. 300 m van de
gewestgrens met het Waals gewest (gemeente Frasnes-lez-Anvaing). Gezien de beperkte afstand worden dan
ook grensoverschrijdende effecten verwacht. Deze effecten hebben voornamelijk betrekking op een wijziging
van verkeersintensiteiten, en mogelijks op wijzigingen in het geluids- en luchtklimaat, in waterhuishouding en
landschapsvisuele effecten. Er zal in het project-MER hieromtrent dan ook meer in detail getreden worden.
Relevante grensoverschrijdende effecten voor de discipline bodem en grondwater zijn niet te verwachten.
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Tabel 4-1

Ingreep-effectmatrix: globale inschatting van de milieueffecten van het project

Deelingrepen
Aanlegfase weginfrastructuur
Opbreken wegen die kruisen
met tracé
Afgraven grond t.h.v. tracé

Aanleg missing link N60 en
(opgebroken) lokale wegen,
bouw op- en afritten,
heraanleg kruispunten

Bemaling

Werfverkeer

Tijdelijk ruimtebeslag
(werfzones, opslag van grond
en afbraakmateriaal)

Direct effect

Discipline

Indirect effect

Discipline

Impact op bereikbaarheid
Grondverzet
Geluidsemissies
Stofemissies
Direct ecotoop/biotoopverlies
Barrièrewerking/versnippering
Impact op landschappelijke structuur
en erfgoed
Geluidsemissies
Stof- en andere luchtemissies
Impact op bodemsamenstelling
(inbreng van vreemde materialen)
Impact op grondwaterhuishouding
Impact op afwatering
Impact op landschappelijke structuur
en perceptie
Geluidsemissies
Impact op grondwaterpeil/stromingen
Impact op afwatering
Verkeersgeneratie en -afwikkeling
Geluidsemissies
Luchtemissies

Mens-mobiliteit
Bodem en grondwater
Geluid
Lucht
Fauna en flora
Fauna en flora
Landschap en erfgoed

Impact op afwatering
Gezondheidseffecten t.g.v.
geluids- en luchtemissies en
calamiteiten

Oppervlaktewater
Mens-ruimtelijke en sociale
aspecten

Geluid
Lucht
Bodem en grondwater

Impact op belevingswaarde
Gezondheidseffecten t.g.v.
geluids- en luchtemissies en
calamiteiten

Mens-ruimtelijke en sociale
aspecten

Mens – verkeer
Geluid
Lucht

Impact op belevingswaarde
Gezondheidseffecten t.g.v.
geluids- en luchtemissies

Mens-ruimtelijke en sociale
aspecten

Bodemcompactie
Direct ecotoop/biotoopverlies
Barrièrewerking/versnippering
Impact op landschappelijke structuur
en erfgoed

Bodem en grondwater
Fauna en flora
Fauna en flora
Landschap en erfgoed

Impact op belevingswaarde

Mens-ruimtelijke en sociale
aspecten

Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Landschap en erfgoed
Geluid
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
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Deelingrepen
Direct effect
Discipline
Exploitatiefase weginfrastructuur
Mens-mobiliteit
Aanwezigheid rondweg
Impact op bereikbaarheid
Impact op grondwaterhuishouding
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Impact op afwatering
Barrièrewerking, ver/ontsnippering
Fauna en flora
Groene inkleding: impact op
Fauna en flora
biodiversiteit, connectiviteit
Landschap en erfgoed
Impact op landschappelijke
structuur en perceptie
Impact op gebruikswaarde
Mens-ruimtelijke aspecten
Exploitatie en onderhoud
Verkeersgeneratie en –afwikkeling
Mens-mobiliteit
weginfrastructuur
Geluidsemissies
Geluid
Luchtemissies
Lucht
Impact op oppervlaktewaterkwaliteit Oppervlaktewater
(olie, strooizouten,…)
Inrichting erfgoedlandschap i.f.v. compensaties en milderende maatregelen landschap, natuur en bos
Inrichtingsmaatregelen
Impact op natuurwaarden
Fauna en flora
Impact op landschappelijke waarden Landschap en erfgoed
Inname van landbouwpercelen:
Mens-ruimtelijke aspecten
impact op functioneren landbouw
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Indirect effect

Discipline

Impact op vegetatie
Impact op belevingswaarde

Fauna en flora
Mens-ruimtelijke aspecten

Impact op verkeersveiligheid
Verstoring fauna
Gezondheidseffecten t.g.v.
geluids- en luchtemissies en
calamiteiten

Mens-mobiliteit
Fauna en flora
Mens-ruimtelijke en sociale
aspecten

5

Alternatievenonderzoek

5.1

Algemeen
Er kunnen op verschillende niveau alternatieven beschouwd worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt
worden tussen beleidsalternatieven, locatiealternatieven en uitvoeringsalternatieven.
Beleidsalternatieven
De omleiding van de N60 rond Ronse wordt noodzakelijk geacht om meerdere redenen:
•

omdat de huidige N60 doorheen Ronse niet conform het statuut als primaire weg I ingericht is of kan
worden

•

om de verkeersleefbaarheid in het centrum van Ronse, die negatief beïnvloed wordt door het talrijke
doorgaand (vracht)verkeer doorheen de stadskern, te verbeteren

•

om een volwaardige ontsluiting te kunnen bieden voor de bedrijventerreinen Pontstraat (met
westelijke uitbreiding) en Klein Frankrijk naar het hoger wegennet.

Met deze verbinding wordt uitvoering gegeven aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Uit de
beoordeling in het plan-MER is gebleken dat het nulalternatief – het niet realiseren van de nieuwe N60 – geen
redelijk alternatief is, omdat de bestaande leefbaarheids- en ontsluitingsproblemen in Ronse zonder omleidingsweg niet kunnen opgelost worden.
Locatiealternatieven
De afgelopen jaren is voor het project reeds een voorbereidend alternatievenonderzoek gebeurd en werd een
plan-MER opgemaakt. Als input voor het plan-MER werden in een eerste optimalisatieronde verschillende
locatiealternatieven ten opzichte van elkaar afgewogen. Middels een trechteringsproces in twee stappen
werden het nulalternatief plus acht planalternatieven teruggebracht tot twee hoofdalternatieven (tracés 2 en
3). In de tweede trechteringsstap werd tevens een afweging gemaakt tussen de verschillende knooppuntscenario’s voor de drie geplande knooppunten. Doel van de trechtering was om een selectie te maken van de
redelijke alter-natieven voor verder onderzoek in het plan-MER.
Het plan-MER zelf werd beschouwd als een derde trechtering. Tijdens het plan-MER-onderzoek naar effecten
en mogelijke milderende maatregelen van tracés 2 en 3 werd, op basis van ontwerpend onderzoek, een bijkomend, tussenliggend alternatief 23 uitgewerkt. Deze drie hoofdalternatieven werden in het plan-MER diepgaander uitgewerkt en op basis van de positieve en negatieve effecten ten opzichte van elkaar afgewogen. Zo
is in het trechterings-proces in het plan-MER onderzocht welk alternatief het meest aan de doelstellingen van
het project voldoet en de minst schadelijke effecten heeft of waarvan de schadelijke effecten het best kunnen
worden beperkt.
Uit het plan-MER kwam naar voor dat variant 23 het alternatief is met de meest gematigde impact op zowel
het landschap als op natuur als op cultuurhistorisch erfgoed. Variant 23 levert met andere woorden de minst
schadelijke effecten op. Daarnaast kunnen de schadelijke effecten t.a.v. deze variant het best worden
beperkt. Daarom werd dit tracé aangeduid als voorkeurstracé, technisch verder uitgewerkt via een optimalisatiestudie – die de basis vormt voor het referentieontwerp dat in dit project-MER beoordeeld – en juridisch
verankerd in het GRUP “Missing Link N60 Ronse”.
Gezien het exhaustief karakter van het alternatievenonderzoek dat in het plan-MER werd gevoerd, zullen in
dit project-MER geen locatie/tracéalternatieven meer worden onderzocht.
Uitvoeringsalternatieven
Uitvoeringsalternatieven hebben betrekking op de exacte wijze van uitvoering van het project. Het projectMER heeft precies tot doel om een bijdrage te leveren aan de optimalisering van het project. Uitvoeringsalternatieven zijn dus zeker mogelijk. Sommige daarvan zullen zich pas in de loop van het ontwerp- en
milieubeoordelingsproces aandienen. Andere uitvoeringsalternatieven zijn in de loop der jaren de revue
gepasseerd (zie §2.2, §5.2 en §5.3).
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5.2

Resultaten en conclusies van het plan-MER
Het plan-MER-proces voor de missing link N60 Ronse heeft een lange doorlooptijd gekend: de volledigverklaring van de kennisgevingsnota vond plaats op 9 juni 2008, de goedkeuring van het plan-MER op 10 juni
2013. Dit had te maken met de complexiteit van het onderzoek en de talrijke onderzochte tracéalternatieven
en –varianten.

5.2.1

Trechteringsfase
Voorafgaand aan de eigenlijk plan-MER-beoordeling werd een dubbele trechteringsfase uitgevoerd, die tot
doel had om in het plan-MER enkel de redelijke en uitvoerbare alternatieven aan een volwaardig milieueffectenonderzoek te moeten onderwerpen. In de kennisgevingsnota van het plan-MER werd vertrokken van
een nulalternatief en zes plan-/tracéalternatieven, waaraan vanuit de inspraak nog twee alternatieven toegevoegd werden. In de eerste trechteringsstap werden enkel planalternatieven 2 (basistracé volgens reservatiestrook gewestplan) en 3 weerhouden voor verder onderzoek.

Figuur 5-1

Situering tracéalternatieven uit kennisgevingsnota plan-MER
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Figuur 5-2

Bijkomende alternatieven Klijpe (links) en C. Snoecklaan (rechts) uit inspraak

De hoofdmotieven voor het uitsluiten van de andere tracéalternatieven waren het niet voldoen aan de plandoelstellingen (realisatie van een primaire weg conform de inrichtingsprincipes van het RSV) en/of een te
grote milieuimpact (vnl. landschap, natuur en bewoning):
•

Alternatief 1: doorkruist Habitatrichtlijngebied; sluit aan op de N36, die geen primaire maar een
secundaire weg is;

•

Alternatief 4 (boortunnel onder de kam van de Vlaamse Ardennen): belangrijke risico’s op ernstige
verstoring waterhuishouding (bronniveaus) en grondverschuivingen; grote ruimtelijke impact van de
sleuven naar de tunnelmonden;

•

Alternatief 5: doorsnijdt structureel samenhangend natuurgebied (weliswaar geen SBZ) en HAG
(herbevestigd agrarisch gebied);

•

Alternatief 6: sluit aan op N48-oost en vereist realisatie van de zuidelijke omleidingsweg N48a – pas
gepland op lange termijn – om een volwaardige N-Z-verbinding te bekomen; zowel N48 als N48a zijn
geen primaire maar een secundaire weg; dit tracé voldoet op zich dus niet aan de plandoelstelling
om een ringweg te realiseren en biedt geen oplossing voor de genomen ruimtelijke opties;

•

Bijkomend alternatief Klijpe: vereist omvorming N425 (lokale weg) en N36 (secundaire weg) tot
primaire weg, met ernstige impact op habitatrichtlijngebied tot gevolg;

•

Bijkomend alternatief (“shortcut” C. Snoecklaan-Kruisstraat): vereist omvorming van deel bestaande
N60b tot primaire weg, hetgeen talrijke onteigeningen vereist; N60 blijft door-heen stedelijk gebied
lopen.

Gelet op het sterk reliëf in het studiegebied waren er voor de weerhouden tracéalternatieven 2 en 3 nog
talrijke hellingsvarianten/lengteprofielen mogelijk. In de tweede trechteringsfase werden deze varianten afgewogen, in hoofdzaak op basis van de graad van insnijding of ophoging en de daaraan gekoppelde effecten op
grondverzet, waterhuishouding (o.a. t.a.v. gevoelige vegetaties in SBZ), barrière- en visuele effecten. Uit de
vijf onderzochte mogelijke lengteprofielen voor alternatief 2 werden twee varianten weerhouden:
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•

2A: max. helling 6%, korte tunnel of sleuf (150m) t.h.v. Zandstraat, beperkte ophoging (8m+mv)
t.h.v. Schavaart, in sleuf onder Kapellestraat, Zonnestraat, Engelsenlaan en Door-niksesteenweg

•

2C: max. helling 4%, lange tunnel (850m) t.h.v. Zandstraat, beperkte ophoging (5m+mv) t.h.v.
Schavaart, in sleuf onder de vier bovengenoemde wegen

Voor alternatief 3 werden nog vier varianten meegenomen:
•

3A: max. helling 6%, op maaiveld t.h.v. Zandstraat; sterke ophoging (22m+mv) t.h.v. Schavaart, in
ophoging over Kapellestraat, in sleuf onder andere bovengenoemde wegen

•

3D: max. helling 6%, lange tunnel (1000m) t.h.v. Zandstraat, beperkte ophoging (6m+mv) t.h.v.
Schavaart, in sleuf onder de vier bovengenoemde wegen

•

3E: max. helling 5%, vrij lange tunnel (650m) t.h.v. Zandstraat, sterke ophoging (21m+mv) t.h.v.
Schavaart, in ophoging over Kapellestraat en Zonnestraat, in sleuf onder andere bovengenoemde
wegen

•

3H: max. helling 6%, korte tunnel (300m) t.h.v. Zandstraat, zeer sterke ophoging (26m+mv) t.h.v.
Schavaart, in ophoging over Kapellestraat, in sleuf onder andere genoemde wegen

In de tweede trechteringsfase werd tevens een evaluatie gemaakt van de mogelijke knooppunten van de
nieuwe N60 met het bestaand wegennet. Omdat de N60 een primaire weg is, wordt het aantal knooppunten
beperkt tot 2 of 3:
•

Noordelijke knoop: deze (volledige/gedeeltelijke) knoop is noodzakelijk op korte/middellange
termijn, vóór de realisatie van de zuidelijke omleidingsweg N48a, i.f.v. de ontsluiting van het
centrum van Ronse en bedrijventerrein Klein-Frankrijk vanuit het noorden;

•

Centrale knoop: te situeren t.h.v. Zonnestraat (N36) i.p.v. t.h.v. Doorniksesteenweg (N48) omwille
van hoger statuut van N36 (secundaire weg vs lokale weg) en grotere afstand t.o.v. zuidelijke knoop;

•

Zuidelijke knoop: volledige i.p.v. halve knoop i.f.v. ontsluiting stedelijk gebied Ronse (zoniet veel
ongewenst verkeer doorheen centrum naar centrale knoop).

Tussen het afronden van de trechteringsfase en de eigenlijke plan-MER-beoordeling werd verder
ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Tevens werd een voortoets passende beoordeling uitgevoerd. Dit leidde
tot een verdere verfijning van de te onderzoeken tracéalternatieven:
•

Het lengteprofiel van alternatief 2A werd aangepast om de negatieve effecten op de SBZ van grondwatertafelveranderingen t.g.v. de tunnel t.h.v. de Zandstraat geminimaliseerd werden >> varianten
2Aa (tunnel) en 2Ab (sleuf)

•

Voor de noordelijke knoop werd een volledig lichtengeregeld kruispunt (met aansluiting op de
Kuitholstraat) als meest optimale oplossing voorgesteld omwille van de kleinste ruimte-inname en
het tijdelijk karakter van deze aansluiting (cfr. realisatie N48a op lange termijn)

•

Ter mildering van de negatieve effecten van alternatieven 2 en 3 werd een derde, tussenliggend
tracéalternatief 23 uitgewerkt, met de voordelen van alternatief 3 (minder nieuwe insnijding,
minder landschapsecologische impact) maar zonder de nadelen ervan (geen aantasting erfgoedwaarden t.h.v. Kruisstraat, geen langdurige barrière en omleidingen tijdens de werken).

•

De voortoets passende beoordeling leidde tot de conclusie dat de varianten 2A (basis), 2C en 3D via
wijzigingen in de grondwatertafel en kwelflux mogelijks significant negatieve effecten veroorzaken
in SBZ. Aangezien er alternatieven zijn waarbij deze effecten niet opttreden, worden 2A, 2C en 3D
niet verder meegenomen.

•

Aangezien varianten 2Aa en 2Ab vergelijkbare effecten hebben op SBZ, maar een sleuf t.h.v. Zandstraat qua milieuimpact duidelijk negatiever scoort dan een tunnel, wordt enkel variant 2Aa verder
meegenomen.
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5.2.2

Eigenlijk plan-MER-onderzoek
Dit betekent dat in het eigenlijk plan-MER-onderzoek nog vijf tracéalternatieven/hellingsvarianten werden
onderzocht: 2Aa, 3A, 3E, 3H en 23. Voor elk tracé werd een variant onderzocht waarbij de tracégedeelten in
ophoging (m.n. t.h.v. Schavaart) gerealiseerd worden d.m.v. een grondlichaam, dan wel d.m.v. een viaduct.
De viaductvariant werd stelselmatig gunstiger beoordeeld dan de variant met grondlichaam: minder grond3
verzet , minder impact op waterhuishouding (zowel grond- als oppervlaktewater), minder inname van
waardevolle vegetatie, minder visuele/landschappelijke impact, minder inname van landbouwgrond,…).
In tabel 5-1 worden de resultaten weergegeven van de effectbeoordeling per discipline en effectgroep voor
de vijf tracéalternatieven in hun resp. viaductvariant, en van het nulalternatief (waarvan de effectscores
uiteraard altijd 0 zijn). Hierbij wordt reeds rekening gehouden met tracéoptimalisatie en milderende maatregelen. De tracéalternatieven worden hieronder cartografisch voorgesteld.

Tracé 2Aa

Tracé 3A

Tracé 3E

Tracé 3H

3
In bepaalde gevallen wordt het geringere grondverzet negatief beoordeeld, omdat hierdoor de grondbalans verstoord wordt (aanzienlijk
grondoverschot vnl. t.g.v. de tunnel onder de Zandstraat).
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Tracé 23
Figuur 5-3
Grondplan van de 5 in het plan-MER onderzochte tracéalternatieven (viaductvarianten, na
optimalisatie) (+ lengteprofiel van tracé 23)

Alle alternatieven zorgen voor:
•

Het wegwerken van de draagkrachtoverschrijding van de bestaande N60 (sterke daling verkeersintensiteiten in een aantal centrumstraten);

•

Het verbeteren van de verkeersveiligheid- en leefbaarheid langs de bestaande N60 doorheen Ronse;

•

Een “robuust” wegprofiel, mits een 2x2-profiel over de hele lengte van de N60;

•

De verbetering van het geluidsklimaat t.h.v. de centrumstraten waar het doorgaand verkeer wordt
E
weggetrokken. Bij de alternatieven 3A en 3 zijn er echter negatieve geluids-effecten t.h.v. de
bewoning langs het noordelijk deel van de verbrede N60.

Uit de effectscoretabel blijkt dat de verschillen tussen de onderzochte alternatieven – mits mildering – vrij
beperkt zijn. Niettemin kan een duidelijke voorkeur uitgesproken worden voor het intermediair tracé 23, dat
zoals gezegd de sterke punten van alternatieven 2 en 3 combineert en hun negatieve effecten maximaal
beperkt. De effecten van dit alternatief worden in het plan-MER als volgt samengevat:
•

Sterke aantasting van de visueel-landschappelijke waarden t.h.v. Schavaart (dit geldt voor alle alternatieven).

•

Ten noorden van de Zandstraat wordt het landschap grotendeels gevrijwaard; met name de aantasting van de bronzones van de Kuitholbeek wordt vermeden (in tegenstelling tot bij alternatief 2).

•

Evenmin aantasting van het beschermd bouwkundig erfgoed Villa Madonna en park (in tegenstelling
tot bij alternatief 3); wel aantasting van een achttal waardevolle doch niet beschermde gebouwen.

•

Doorsnijding van een zone met gekende archeologische vindplaats.

•

Relevante ecologische versnippering en barrièrevorming door aanleg van een parallel tracé aan de
bestaande N60, weliswaar op korte afstand van elkaar.

•

Zeer beperkte lokale grondwaterverstoring in de nabijgelegen SBZ, maar dit veroorzaakt geen significante effecten op Europees beschermde habitats binnen de SBZ.

•

Matig negatief direct ecotoopverlies buiten SBZ (biologische waardevolle percelen volgens BWK,
verboden te wijzigen vegetaties); lokale grondwaterverstoring en kwelreductie in de randzone van
de SBZ maar zonder significante verdrogingseffecten;

•

Ca. 42 te onteigenen kadastrale gebouwen (woningen e.a.) voor de viaductvariant.
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Tabel 5-1 Effectbeoordeling tracéalternatieven met viaduct in plan-MER (incl. milderende maatregelen)
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•

Inname van ca. 21 ha landbouwgrond; beperkte barrièrewerking voor landbouwverkeer ten noorden
van de Zandstraat, omdat de nieuwe N60 hier dicht aansluit bij de bestaande N60.

•

Geen overschrijding van de geluidsnormen t.g.v. de nieuwe weg t.h.v. de bebouwing t.h.v. de Zeelstraat en Zandstraat, maar wel t.h.v. Kruisstraat, Fiertelmeers, Kapellestraat, Zonnestraat, Engelsenlaan en Moortelstraat.

•

Zeer negatieve grondbalans bij viaductvariant (overschat van meer dan 600.000 m³), maar dit wordt
ondergeschikt geacht t.o.v. de geringere effecten van een viaduct op waterhuishouding, natuur,
landschap en ruimtelijke samenhang.

Bij keuze van alternatief 23 als voorkeursalternatief legt het plan-MER volgende bijkomende voorwaarden op:
•

Optimalisatie van grondplan en lengteprofiel om effecten van grondwatertafelverlaging in de
omgeving van het habitatrichtlijngebied te minimaliseren (de tunnel onder de Zandstraat mag niet
tot onder de (diepe) grondwatertafel reiken);

•

Uitvoering van de weg op viaduct in deelgebied Schavaart;

•

Verder onderzoek naar de haalbaarheid van lozing van wegafstromingswater ten noorden naar de
Zandstraat naar de Molenbeek (deelbekken 451) i.p.v. naar de Kuitholbeek (deel-bekken 450).

Daarnaast vermeldt het plan-MER een hele set milderende maatregelen (die van toepassing zijn op alle onderzochte tracéalternatieven):
•

Bodem en water:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
•

Geluid:
o
o
o
o

•

Beperken van transporten van grondoverschotten en verbruik van potentiële grondstoffen
Beperken van structuuraantasting/compactering van bodems t.g.v. tijdelijke grondstockage
en werfwegen
Beperken van risico’s op grondverschuivingen door ophogingen, wijziging grondwatersituatie, fundering van viaduct e.d.; geotechnisch stabiliteitsonderzoek noodzakelijk in
gevoelige zones
Vermijden van grondverzet en grondwateronttrekking (ook indirect door bemaling) in de
omgeving van (potentieel) verontreinigde bodems
Vermijden van bodem- of grondwaterverontreiniging t.g.v. opslag en behandeling van
gevaarlijke stoffen tijdens de werken
Beperken van grondwatertafelverlagingen (cfr. lengteprofiel t.o.v. grondwatertafel), in het
bijzonder in de omgeving van SBZ
Minimaliseren van barrièrewerking in afstromingsgebied
Vermijden van oppervlaktewaterverontreiniging door wegafstromingswater
Compensatie van inname van overstromingsgebied en vermijden van toename van overstromingsrisico
Inrichting van bufferbekkens met gepaste bergingscapaciteit en lozingsdebiet, gespreid over
3 tot 4 lozingspunten in de waterlopen
Vermijden van aantasting structuurkwaliteit waterlopen door inkokering, rechttrekking e.d.

Gebruik van geluidsarm wegdektype
Geluidsabsorberende bekleding van tunnelmonden en sleufwanden
Geluidsschermen of andere geluidsreducerende maatregelen in zones met geluidsnormoverschrijding t.h.v. bewoningsclusters in de omgeving van de nieuwe N60
Vermijden van geluidsverstoring in werfzone Doorniksesteenweg

Lucht:
o
o

Minimaliseren impact van luchtimmissies op bewoning door gepaste weginrichting (hoogteligging, ventilatie tunnel,…)
Minimaliseren luchtemissies verkeer door ingrijpen in verkeersintensiteit, -samenstelling,
doorstroming, snelheid,…
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•

Fauna en flora:
o
o
o
o
o

•

Landschap en onroerend erfgoed:
o

o
o
o

•

Beperken ruimtelijke versnippering door gepaste weginrichting
Tegengaan verstedelijking tussen bestaande en nieuwe N60
Beperken effecten op landbouw door tracékeuze en weginrichting (viaduct i.p.v. grondlichaam)

Mens – gezondheid:
o
o
o

•

Minimaliseren van effecten op landschappelijk erfgoed (erfgoedlandschap/ankerplaats)
door tracékeuze; aanduiden van zoekzones voor compensatie en herstel van landschapswaarden
Minimaliseren van effecten op beschermd en niet beschermd bouwkundig erfgoed door
tracékeuze
Minimaliseren van effecten op archeologisch erfgoed; archeologisch vooronderzoek
Landschapsvisuele inpassing van de nieuwe weg (in het bijzonder van het viaduct in deelzone Schavaart)

Mens – ruimtelijk-organisatorische aspecten:
o
o
o

•

Vermijden van significante effecten op habitatrichtlijngebied door tracékeuze en verschuiven locatie noordelijke knoop naar het zuiden (tot buiten SBZ)
Ecologische inrichting van bermen en grachten
Compensatie van inname bos en verboden te wijzigen vegetaties (buiten SBZ) in aangeduide
zoekzones voor compensaties en landschapsherstel
Minimaliseren van verstoring van fauna door geluid en licht door tracékeuze en geluids- en
lichtreducerende en maatregelen
Beperken van versnippering en barrièrewerking van natuurwaarden door tracékeuze,
inrichting nieuwe weg (viaduct i.p.v. grondlichaam voor delen in ophoging), ecotunnel/
ecoduct t.h.v. wildmigratieroutes,…

ADR-buffers
Leidingsnetwerken binnen werfzones
Voldoen aan tunnelveiligheidsnormen

Mens – verkeer:
o
o
o

Verminderen grote snelheidsverschillen tussen vracht- en personenwagens i.f.v. verkeersveiligheid (wegontwerp, kruipstrook)
Vermijden sluipverkeer (monitoren evolutie verkeersintensiteiten op oost-west-as door
Ronse)
Adequate ontsluiting nieuw bedrijventerrein Pontstraat-West naar N60

Deze milderende maatregelen werden allemaal in rekening gebracht bij de uitwerking van het referentieontwerp en zullen waar nodig verder verfijnd worden o.b.v. de project-MER-beoordeling.
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5.3

Bespreking alternatieven en varianten uit de inspraak op de kennisgeving
Tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving werden een aantal alternatieven en varianten voorgesteld. In
dit hoofdstuk worden deze voorstellen beknopt besproken t.a.v. de doelstellingen van het project en de
milieueffecten.

5.3.1

Geoptimaliseerd nulalternatief N425 – N36
Tijdens de inspraakprocedure werd een alternatief tracé voorgesteld, dat als een geoptimaliseerd nulalternatief kan beschouwd worden. Het gaat in feite om de bestendiging van de bestaande omleidingsroute voor
vrachtverkeer via de N425 (Zandstraat) en de N36 (Berchemsesteenweg – Zonnestraat) tot aan de bestaande
4
N60 (C. Snoecklaan) .
Een variant op dit alternatief, met een nieuwe omleidingsweg vanaf de N36 net ten westen van Klijpe tot ten
zuiden van Ronse, werd als “bijkomend alternatief Klijpe” reeds beoordeeld in de trechteringsfase van het
plan-MER (zie §5.2.1 en figuur 5-2) en niet weerhouden. We hernemen de toen gebruikte argumentatie
hiervoor.
De doelstelling is om de Missing Link in te richten als een primaire weg II. De N425 heeft actueel het statuut
van lokale weg, terwijl de N36 een secundaire weg II is. Om als volwaardig alternatief te kunnen fungeren, is
dus een opwaardering van deze wegen nodig tot primaire weg II. De inrichtingseisen van een primaire weg II
zijn “een autoweg (2x2 of 2x1) of weg (2x2 of 2x1) met gescheiden verkeersafwikkeling”.
Zoals uit onderstaande foto blijkt, is op de N425 actueel geen sprake van gescheiden verkeersafwikkeling: er
zijn enkel op de weg geschilderde fietssuggestiestroken, en dit vanaf de N60 tot aan de N36. Voorts hebben
alle gebouwen langs de N425 en de N36 een directe erfontsluiting op de weg zelf. Om deze route om te
vormen tot primaire weg II, moet dus minstens voorzien worden in vrijliggende fietspaden en ventwegen ter
ontsluiting van de aanpalende bebouwing.

Figuur 5-4

Passage van de N425 door het habitatrichtlijngebied

De N425 loopt over een afstand van ruim 500m doorheen het habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen”, meer bepaald door het bos op de Hotondberg (zie Kaart 11-1 en
foto). Om te voldoen aan de minimum vereisten van een primaire weg II moeten de fietssuggestiestroken
langs de N425 dus omgevormd worden tot vrijliggende fietspaden (eventueel een tweerichtingsfietspad aan
één zijde). Dit gaat per definitie gepaard met inname van oppervlakte habitatrichtlijngebied.
De argumenten van de inspreker dat het gaat om een beperkte oppervlakte-inname, dat de ecologische
waarde van de zone direct naast de bestaande weg relatief laag is, en dat de graad van verstoring en barrièrewerking niet wezenlijk zou toenemen, worden niet bijgetreden. In het licht van het voorzorgsbeginsel moeten
4

Deze omleidingsroute voor vrachtverkeer werd ingesteld in afwachting van de realisatie van de Missing Link.
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directe effecten op habitatrichtlijngebied in de eerste plaats immers vermeden worden. Enkel indien er geen
redelijk alternatief voorhanden is, is directe aantasting van het habitatrichtlijngebied (met milderende of
compenserende maatregelen) een optie. In dit geval is er duidelijk een redelijk alternatief voorhanden dat
geen directe impact heeft op het habitatrichtlijngebied, nl. het voorgenomen tracé.
De in de inspraakreactie voorgestelde inrichtingvariant met ondertunneling van de passage doorheen het
Hotondbos impliceert een nog veel grotere impact op het habitatrichtlijngebied, zowel tijdelijk (geluidsverstoring e.d. tijdens de aanlegfase) als permanent (verstoring van de N-Z gerichte grondwaterstromingen
door de barrière gevormd door een tunnel).
Een tweede argument tegen de keuze voor dit geoptimaliseerd nulalternatief is het feit dat geen alternatief
geboden wordt voor de zuidelijke 2 km van de bestaande doortocht van de N60 door Ronse (C. Snoecklaan –
Leuzesesteenweg), die op heden evenmin voldoen aan de inrichtingsprincipes voor een primaire weg II.
Het geoptimaliseerd nulalternatief wordt bijgevolg als niet redelijk beoordeeld.

5.3.2

Uitvoeringsvariant geboorde tunnel
In dezelfde inspraakreactie wordt eveneens een uitvoeringsvariant voor het referentieontwerp voorgesteld
waarbij de impact van het viaduct op de Schavaarthelling zou vermeden worden door te kiezen voor een
boortunnel onder dit deelgebied (met twee tunnelbuizen, één per rijrichting). Voorts worden ook voorstellen
gedaan om andere delen van het tracé in te tunnelen om de impact op bewoning te verkleinen.
Daarbij kunnen drie scenario’s onderscheiden worden, naargelang de plaats van aansluiting van de boortunnel
op het bestaand wegennet (zie schetsmatige grondplannen en lengteprofielen, figuren 5-5 en 5-6):
•

Scenario “tunnel minimaal”: de centrale knoop wordt behouden t.h.v. de Zonnestraat, waarbij de
boortunnel moet overgaan in een sleuf naar deze knoop net ten zuiden van Fiertelmeers;

•

Scenario “tunnel kort”: de centrale knoop wordt verplaatst naar de Doorniksesteenweg, waarbij de
boortunnel pas ten zuiden van de Kapellestraat overgaat in sleuf;

•

Scenario “tunnel lang”: de centrale knoop wordt gesupprimeerd, waarbij de zuidelijke tunnelmond
5
van de boortunnel kan opgeschoven worden tot t.h.v. Biest .

In het noordelijk gedeelte zijn alle drie de varianten identiek.
Er moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden:
•

De Schavaarthelling is zeer gevoelig voor grondverschuivingen, waardoor de boortunnel zeker onder
de ondergrondlaag gevoelig voor grondverschuivingen, die ca. 50m dik is, moet blijven en dus zeer
diep moet gelegen zijn;

•

Een boortunnel moet afgedekt worden door een grondlaag waarvan de dikte overeenkomt met 1,5 à
2x de diameter van de tunnelbuis (ca. 15m), zoniet wordt de tunnel door grondwerking opgestuwd.
Dit komt erop neer dat de onderkant van de beide tunnelmonden ca. 40m onder maaiveld moet
liggen;

•

De maximale toegelaten hellingsgraad over lange afstanden bedraagt 4%, hetgeen betekent dat de
aanloophelling in sleuf aan beide zijden dus minstens 1 km lang moet zijn.

Deze voorwaarden leiden ertoe dat de noordelijke tunnelmonden zich t.h.v. Turkije zullen bevinden (i.p.v.
t.h.v. de Zeelstraat bij de korte cut & covertunnel van het referentieontwerp) en pas t.h.v. de Dieriksstraat op
maaiveld kan komen. Rekening houdend met minimale bochtstralen en aanwezige bebouwing, kan de nieuwe
N60 dan pas ca. 800m ten noorden van de Dieriksstraat op de bestaande N60 aansluiten. De noordelijk knoop
schuift aldus ca. 1,5 km op naar het noorden.
5

Gelet op het te overbruggen hoogteverschil in de minimale bochtstraal in de sleuf, betekent dit dat de omleidingsweg niet kan aangesloten worden op de bestaande N60 net ten zuiden van Biest, maar pas veel zuidelijker, op Waals grondgebied.
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Minimaal

kort

lang

Figuur 5-5
Schetsmatig grondplan bouwputten (sleuven) scenario’s geboorde tunnel (bron: THV
Arcadis-Technum)
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Figuur 5-6

Schetsmatige lengteprofielen scenario’s geboorde tunnel (bron: THV Arcadis-Technum)
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De sleuven naar de tunnelmonden kunnen in de aanlegfase uitgevoerd worden met tijdelijke verticale keerwanden, schuine taluds of een combinatie van beide (b.v. onderaan keerwand, daarboven talud). Bij taluds
onder een hoek van 45° (extreem geval) zou de breedte van de sleuf t.h.v. de tunnelmonden ca. 120m
bedragen: minimaal ca. 40m aan de basis voor de twee tunnelbuizen (één per rijrichting) en telkens 40m per
talud.
De twee sleuven worden nadien afgedekt en dus omgevormd tot een cut & covertunnel, behalve aan de
uiteinden waar onvoldoende vrije hoogte beschikbaar is. Zoals bij de tunnel onder de Zandstraat in de basisvariant is dit het geval van zodra de weg zich 8 à 10m onder maaiveld bevindt. Gerekend aan een vaste helling
van 4% is dit dus 200 à 250m van het punt waar het lengteprofiel het maaiveld bereikt. Dit is dus:
•

Noordelijke sleuf: 200 à 250m ten zuiden van de Dieriksstraat

•

Zuidelijke sleuf – scenario “minimaal”: tussen de Zonnestraat en de Molenbeek

•

Zuidelijke sleuf – scenario “kort”: net ten noorden van de Engelsenlaan; aangezien deze weg, evenals
de Doorniksesteenweg, ondergronds moeten gekruist worden, betekent dit dat de sleuf wordt doorgetrokken tot voorbij de Doorniksesteenweg

•

Zuidelijke sleuf – scenario “lang”: ten zuiden van de Sint-Martensbeek, 450 à 500m op Waals grondgebied; de aansluiting op de bestaande N60 gebeurt dan t.h.v. het gehucht L’Ableau.

Op basis van bovenstaande elementen worden de boortunnelvarianten getoetst aan twee criteria om na te
gaan of het redelijke alternatieven betreft voor het basisalternatief met cut & covertunnel onder de Zandstraat en viaduct op de Schavaarthelling:
•

De mate waarin de varianten voldoende potentie hebben om aan de mobiliteitsobjectieven van het
project te voldoen;

•

De mate waarin negatieve effecten op het habitatrichtlijngebied kunnen vermeden worden.

5.3.2.1 Toetsing aan de mobiliteitsobjectieven
Voor alle drie de varianten geldt dat de noordelijke knoop 1,5km op naar het noorden opschuift, waardoor de
bestaande N60, die in de toekomst tot het lokaal wegennet zal behoren, over een langere afstand zal belast
worden. Tevens neemt de omrijfactor voor verkeer vanuit het oosten (bedrijventerrein Klein Frankrijk,
Brakel,…) richting Wallonië met ca. 3km (2 x 1,5km) toe, waardoor normaliter meer verkeer door het stadscentrum zal (blijven) rijden. Deze omrijfactor is vooral van belang voor het vrachtverkeer, dat immers niet
door het stadscentrum mag passeren (vrachtverbod).
De verschillen tussen de boortunnelvarianten situeren zich t.h.v. de centrale en zuidelijke knoop.
De “minimale” boortunnelvariant functioneert verkeerskundig verder identiek als het basisalternatief, aangezien de centrale knoop zich ook op de Zonnestraat (N36) bevindt. Het zuidelijk deel van het tracé en dus ook
de zuidelijke knoop en de ontsluiting van bedrijventerrein Pontstraat wijzigen niet t.o.v. het basisalternatief.
Bij de “lange” variant wordt de centrale knoop in zijn geheel gesupprimeerd. Deze variant heeft onvoldoende
potentie om aan de objectieven van het project te voldoen:
•

Zonder centrale knoop draagt het project te beperkt bij tot het uitbouwen van een degelijke regionale verbindende hoofdstructuur. Er wordt dan immers geen verbinding gemaakt tussen de N60 en
de N36 richting Kortrijk. Als in een volgende fase een zuidelijke ringstructuur (N48a) gerealiseerd
wordt, dan worden met centrale knoop alle hoofdrichtingen met elkaar verbonden, zonder centrale
knoop niet. Naast de structurele leemte, zal het verkeer dan de N60 moeten verlaten via de andere
aansluitingen en via het onderliggend wegennet moeten rijden.

•

Zonder centrale knoop moet het bestemmingsverkeer volledig via de overige knopen. Zelfs met
centrale knoop is de verkeersdrukte die in de toekomst verwacht wordt, al meer dan 80% van de
capaciteit en worden voor bepaalde bewegingen extra milderende maatregelen voorgesteld. De
centrale knoop is echter de drukst gebruikte. Volgende intensiteiten worden verwacht (avondspits):
o
o

Verkeer van centrum Ronse: 397/24 personenwagen/vrachtwagen per uur
Verkeer naar centrum Ronse: 471 /21 personenwagen/vrachtwagen per uur
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o
o

Verkeer van N36 richting Kortrijk: 310/58 personenwagen/vrachtwagen per uur
Verkeer naar N36 richting Kortrijk: 222/19 personenwagen/vrachtwagen per uur

Deze verkeersdrukte kan onmogelijk opgevangen worden via de noordelijke en zuidelijke knoop.
Bovendien zou dan ook het aansluitende wegennet (o.m. oude N60) extra belast worden, waarbij het
te verwachten is dat de kruispunten dit niet meer kunnen verwerken, en de verkeersleefbaarheid,
vooral in het noordelijk deel van Ronse, sterk negatief zou worden beïnvloed.
Tevens verliest bedrijventerrein Pontstraat zijn rechtstreekse ontsluiting via de nieuwe N60, en komt de
zuidelijke knoop op Waals grondgebied te liggen, buiten het werkingsgebied van AWV.
Bij de “korte” variant wordt de centrale knoop verschoven naar de Doorniksesteenweg (N48-west). Deze aansluiting ligt meer perifeer binnen het stedelijk gebied in vergelijking met de Zonnestraat, en biedt geen rechtstreekse verbinding tussen de nieuwe N60 en de as N36-N48-oost, de belangrijkste oost-west-as van Ronse.
De centrale knoop en de zuidelijke knoop komen in deze variant ook zeer dicht bij elkaar te liggen. Hoewel
minder uitgesproken, gelden de zwakke punten van de “lange” variant dus ook voor de “korte” variant. De
belangrijkste verschillen tussen beide zijn dat de totale capaciteit van de knooppunten beduidend groter is
dan zonder centrale knoop, en dat bedrijventerrein Pontstraat rechtstreeks aangesloten kan worden op de
nieuwe N60.
M.b.t. het voldoen aan de mobiliteitsdoelstellingen kan aldus het volgende gesteld worden:
•

De “lange” variant zonder centrale knoop voldoet niet aan de mobiliteitsdoelstellingen en is daarom
als een niet redelijk alternatief te beoordelen;

•

De “korte” variant met centrale knoop t.h.v. de Doorniksesteenweg heeft beduidend minder potentie
om aan de doelstellingen te voldoen dan het basisalternatief omdat de centrale knoop zich niet op de
belangrijkste oost-west-as van Ronse bevindt;

•

Bij de “minimale” variant zijn de centrale en zuidelijke knoop gelijkwaardig als bij het basisalternatief,
maar wordt de potentie om aan de doelstellingen te voldoen toch in zekere mate beperkt door het
noordwaarts opschuiven van de noordelijke knoop (wat overigens bij alle drie de varianten het geval
is).

5.3.2.2 Impact op het habitatrichtlijngebied
Geen van de drie boortunnelvarianten heeft een directe impact op het habitatrichtlijngebied. Er zijn echter
wel indirecte negatieve effecten te verwachten op grondwatergevoelige vegetaties, ten gevolge van tijdelijke
en permanente wijzigingen in de grondwaterstand binnen het habitatrichtlijngebied.
De tunnelmonden van de boortunnels liggen ver onder de grondwatertafel, waardoor in de aanlegfase zware
bemaling zal nodig zijn, hetgeen zonder milderende maatregelen zal leiden tot sterke grondwaterstandsdalingen in de omgeving. Bij de noordelijke sleuf (t.h.v. Turkije) en bij de zuidelijke sleuf in de “minimale”
variant (t.h.v. Fiertelmeers) en de “korte” variant (t.h.v. Kapellestraat) reikt deze daling zeker tot binnen het
habitatrichtlijngebied met haar grondwatergevoelige vegetaties. Milderende maatregelen (retourbemaling,
volledig waterdichte kuip) kunnen de grondwaterdaling inperken, maar het risico op een significante daling
binnen het SBZ blijft aanzienlijk. De bouwputten vormen ook een zeer grote barrière voor de oost-westgerichte grondwaterstromingen.
Na realisatie van de boortunnels worden de bouwputten zoals gezegd grotendeels opgevuld. Indien gekozen
wordt voor slibwanden, blijven deze zitten na de aanlegfase, waardoor de barrièrewerking permanent is.
Damplanken kunnen wel verwijderd worden, maar hebben een maximale diepte van ca. 10m, en zijn dus
enkel bruikbaar in de ondiepe gedeelten van de bouwput. Dit betekent de facto dat de grondwatertafel zich
niet zal kunnen herstellen boven en in de omgeving van de (waterdichte) cut & covertunnels.
Om negatieve effecten van de zuidelijke sleuf op de grondwaterstand in het habitatrichtlijngebied te
vermijden, moet deze sleuf voldoende ver opgeschoven worden naar het zuiden, maar dit impliceert dat geen
centrale knoop mogelijk is t.h.v. de Zonnestraat of de Doorniksesteenweg, waardoor enkel de “lange” variant
overblijft.
De negatieve effecten van de noordelijke sleuf op het habitatrichtlijngebied kunnen niet vermeden worden
door de sleuf enkel noordwaarts op te schuiven. Het habitatrichtlijngebied loopt immers langs de westzijde
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van de bestaande N60 door tot t.h.v. Nukerke. Om de effecten te vermijden moet de sleuf derhalve (ook)
oostwaarts opgeschoven worden. Rekening houdend met het feit dat er ook geen directe impact mag zijn op
het Erfgoedlandschap, impliceert dit dat de noordelijke tunnelmond minstens ca. 800m ten oosten van de
N60 moet ingeplant worden. Dit maakt dat de omrijfactor voor oost-zuid-verkeer (zie hiervoor) nog met ca. 2
km zou toenemen.
Concluderend:
•

Bij de "minimale" en de “korte” variant kunnen aanzienlijke negatieve effecten op het habitatrichtlijngebied zowel in de aanleg- als in de exploitatiefase niet worden uitgesloten door de situering
van de zuidelijke tunnelmond vlakbij het habitatrichtlijngebied; deze effecten kunnen enkel worden
gemilderd door verplaatsing van de zuidelijke sleuf naar het zuiden, waardoor de centrale knoop verdwijnt zoals dat bij de “lange” variant het geval is. De “minimale” en de “korte” variant zijn daarom
geen redelijke alternatieven;

•

Bij de “lange” variant kunnen, mits het oostwaarts opschuiven van de noordelijke tunnelmond, aanzienlijke negatieve effecten op het habitatrichtlijngebied wel worden vermeden, maar deze variant
wordt vanuit mobiliteitsstandpunt als niet redelijk beoordeeld omwille van het ontbreken van een
centrale knoop en de zeer grote omrijfactor.

Op basis van beide elementen samen is derhalve geen van de drie boortunnelvarianten als een redelijk
alternatief voor het basisalternatief te beschouwen.

5.3.3

Uitvoeringsvarianten ontsluiting Kuithol
In het referentieontwerp wordt de Kuitholstraat afgesloten van de N60, omdat de directe aansluiting van een
lokale weg niet in overeenstemming is met de inrichtingprincipes van een primaire weg II. Om dezelfde reden
worden ook de erftoegangen op de N60 afgesloten van de rij woningen ten zuiden van de Kuitholstraat. Ter
ontsluiting van deze woningen wordt een ventweg langs de N60 voorzien tot aan de Kuitholstraat. Dit houdt in
dat de bewoners van deze woningen en van de woningen aan de Kuitholstraat zelf moeten omrijden via de
Zeelstraat en de Zandstraat om de (oude) N60 te bereiken. Naast deze omrijfactor wordt ook de steile helling
van de Kuitholstraat (12,5%) als problematisch ervaren door veel omwonenden en landbouwers, met name bij
sneeuwval.
In functie van de keuze voor deze optie werden een aantal varianten onderzocht (zie ook figuur 5-7), waarvan
de voor- en nadelen op een rij worden gezet:
•

Variant 1: basisvariant

•

Variant 2: doortrekken ventweg langs nieuwe N60 tot aan Zeelstraat >>
o

Voordelen: past in concept van ventweg vanuit Nukerke zoals voorzien in streefbeeld N60

o

Nadelen:
Impact op vallei zijloop Kuitholbeek wordt vergroot
Moeilijke passage t.h.v. meest zuidelijke woning langs ventweg (inname voortuin,
inbuizing gracht en keermuur van nieuwe N60 noodzakelijk)

•

Variant 3: doortrekken ventweg langs nieuwe N60 tot aan De Klomp + verharding van deze veldweg
tot aan Zeelstraat >>
o

•

Voor- en nadelen: idem als variant 2

Variant 4: doortrekken ventweg langs bestaande N60 in noordelijke richting tot t.h.v. Dieriksstraat >>
o

Voordelen: idem als variant 2

o

Nadelen:
Ventweg ligt ten N van Kuitholstraat binnen habitatrichtlijngebied
Moeilijke passage t.h.v. solitaire woning (af te sluiten van N60)
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•

Variant 5: tunnel Kuitholstraat-Turkije >>
o

Voordelen:
Alternatief voor tunnel ‘Zeitje’ voorgesteld in streefbeeld
Ongelijkgrondse kruising N60 voor fietsers (i.p.v. via noordelijke knoop) en landbouwvoertuigen

o

Nadelen:
landschappelijke impact (insnijding tot 11 m diep)
waarschijnlijke impact op grondwaterstand in habitatrichtlijngebied (grens HRL op
slechts 50m van W tunnelmond)

•

Variant 6: tunnel Kuitholstraat-Dieriksstraat >>
o

Voordelen: idem als variant 5

o

Nadelen:
Landschappelijke impact (insnijding langer maar minder diep als bij variant 5)
W tunnelmond en aansluiting op Kuitholstraat liggen binnen habitatrichtlijngebied
(grondinname + impact op grondwaterstand)
Steile hellingen

•

Variant 7: aansluiting ventweg op noordelijke knoop:
o

Voordelen: kruising van N60 voor fietsers en landbouwvoertuigen

o

Nadelen:
Aansluiting lokale weg niet in overeenstemming met statuut N60 als primaire weg II
Alhoewel deze kruispuntarm slechts beperkt verkeer zal toevoegen aan het de
noordelijke knoop, wordt de verkeersafwikkeling en -lichtenregeling wel beduidend
complexer (12 mogelijke bewegingen i.p.v. 6)

Conclusie
Varianten 2 t.e.m. 6 hebben in meer of mindere mate aanzienlijk grotere milieueffecten dan de basisvariant,
vooral t.a.v. het vlakbij gelegen habitatrichtlijngebied, evenals een aantal technische complicaties. Variant 7 is
op milieu- en technisch vlak quasi identiek aan de basisvariant, maar wordt niet wenselijk geacht op verkeerskundig vlak. De beperkte nadelen van de basisvariant (omrijfactor, probleem van de steile helling) wegen niet
op tegen het grote voordeel van haar minimale ruimtelijke impact. Hellingsgraden van deze orde komen voor
op honderden lokale wegen in de Vlaamse Ardennen. Het wordt wel wenselijk geacht dat de Zeelstraat plaatselijk wordt heringericht (voorzien van plaatsen waar verkeer kan kruisen, ruimere bochten).
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Variant 1 – referentieontwerp

Variant 2 – ventweg naar Zeelstraat

Variant 3 – ventweg naar De Klomp

Variant 5 – tunnel naar Turkije

Variant 6 – tunnel naar Dieriksstraat

Variant 7 – aansluiting op N knoop N60

Figuur 5-7

Uitvoeringsvarianten ontsluiting Kuithol
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Variant 4 – ventweg naar noorden

5.4

Afweging uitvoeringsalternatieven en –varianten i.f.v. het referentieontwerp
Het door de Vlaamse regering gekozen voorkeursalternatief – tracé 23 – werd vastgelegd in het GRUP Missing
Link N60 Ronse, waarbij de ruimtelijk vertaalbare milderende maatregelen opge-nomen werden in het
grafisch plan en/of de stedenbouwkundige voorschriften.
Het voorkeurstracé werd technisch verder uitgewerkt in een optimalisatiestudie. In deze studie werd een
afweging gemaakt tussen verschillende uitvoeringsvarianten op het voorkeursalternatief 23. De afweging
6
gebeurde via een MCA-analyse en de resultaten worden hieronder weergegeven (zie daarnaast ook §2.3.2
met uittreksels uit het grondplan).
Bij de opmaak van het referentieontwerp werd/wordt per deelgebied telkens gekozen voor de als meest
optimaal beoordeelde uitvoeringsvariant. Dit betekent evenwel niet dat de andere uitvoeringsvarianten niet
redelijk zouden zijn, en/of dat in het uiteindelijk wegontwerp – als resultaat van de DBFM-opdracht – geen
andere varianten mogelijk kunnen zijn. Hieronder wordt concreet aangegeven welke varianten werden onderzocht in het optimalisatietraject en al dan niet verder zullen onderzocht worden in het project-MER.
De effectbeoordeling in dit project-MER houdt eveneens rekening houden met de vrijheidsgraden die het
DBFM-bestek zal toestaan aan de ontwerpers. Aldus wordt gegarandeerd dat het voorkeursontwerp dat uit de
DBFM-wedstrijd zal voortkomen op vlak van milieueffecten volledig afgedekt zal zijn door dit project-MER.
Deelgebied 1 – Noordelijk plateau
Op basis van de conclusies van het plan-MER werd de noordelijke knoop t.o.v. de oorspronkelijke locatie
zuidwaarts verplaatst zodat hij volledig buiten SBZ komt te liggen. Tevens werd omwille van de tijdelijkheid
van deze aansluiting – na realisatie van de zuidelijke omleidingsweg komt deze knoop terug te vervallen – en
beperking van het ruimtebeslag niet gekozen voor een ongelijkgrondse aansluiting.
De optimalisatiestudie leidde tot een voorkeur voor een lichtengeregeld T-kruispunt, omdat deze optie maximale doorstroming op de primaire weg en het afdwingen van de wegenhiërarchie toelaat en een minimaal
ruimtebeslag heeft. Een rotonde vergt meer ruimte, geeft geen duidelijke voorrang aan de primaire weg (alle
kruispuntarmen zijn per definitie gelijkwaardig) en stremt het verkeer het meest op de drukste armen, zijnde
die van de primaire weg. De rotondevariant wordt daarom niet verder meegenomen in het project-MER.
Op grond van de wegencategorisering zullen de Kuitholstraat en de Klomp niet langer rechtstreeks aangesloten worden op de N60. De woningen langs deze straten zullen via parallelwegen ontsloten worden. Het
project-MER (mobiliteit, landschap, water,…) zal mede input leveren voor de exacte configuratie van de aan te
leggen parallelwegen. Ook de kruising van de nieuwe N60 door zacht verkeer (via het VRI-kruispunt of via een
tunnel) wordt nog verder onderzocht.
M.b.t. de inpassing van de nieuwe N60 op de steile helling vanaf de N60 naar de Kuitholbeekvallei kiest het
referentieontwerp voor een keerwand aan de opwaartse zijde, om de nieuwe weg zo dicht mogelijk bij de
bestaande weg te kunnen inplanten (beperken barrière-effect en visuele impact, integratie van geluidsmaatregelen) met behoud van de bestaande bomenrij. Aan de afwaartse zijde werd gekozen voor een talud
omwille van de landschappelijke inpassing, maar de mogelijkheid wordt opengelaten om (eventueel plaatselijk, b.v. t.h.v. woningen) een keerwand te voorzien. Het ontwerp voorziet maximaal in infiltratiebermen, cfr.
de milderende maatregelen uit de discipline water in het plan-MER.
Ter hoogte van het dalhoofd van een zijbeek van de Kuitholbeek ligt het maaiveld lager en zal de weg over een
beperkte afstand (ca. 75m) en hoogte (maximaal ca. 2m) in ophoging aangelegd worden. In deze zone zal ook
aan de benedenzijde van de weg een keerwand voorzien worden. Ten zuiden van dit dalhoofd daalt het tracé
t.o.v. het maaiveld af richting tunnelmond (zie verder) en ligt het ook aan de afwaartse zijde ingesneden in de
helling.

6

Multi-Criteria-Analyse, waarbij verkeerskundige criteria een beoordeling t.o.v. de hoofddoelstellingen van het project mogelijk maken en
de maatschappelijke, ruimtelijk-landschappelijke, ecologische, geotechnische en watercriteria een afweging t.o.v. de nevendoelstellingen
mogelijk maken.
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Wat de lozing van wegafstromingswater in deze noordelijke zone betreft: het wegwater wordt na infiltratie en
buffering afgevoerd naar de langsgrachten van de bestaande N60 ten noorden (stroomafwaarts) van het
projectgebied. Er vindt dus geen afvoer plaats naar de Kuitholbeek, waarmee voldaan wordt aan de randvoorwaarde opgelegd in het plan-MER t.a.v. het voorkeurstracé 23.
Deelgebied 2 – Zandige top
De top van de getuigenheuvel, waarop de N425 Zandstraat-Ommegangstraat loopt, wordt gekruist d.m.v. een
tunnel. Het exact lengteprofiel van deze tunnel is nog niet vastgelegd, maar als randvoor-waarde wordt
opgelegd dat de tunnel/uitgraving boven de grondwatertafel moet blijven, zodat geen verstoring optreedt van
het grondwaterlichaam dat de bron vormt voor de beken op de noord- en zuidflank van de heuvelrug. Tevens
moet er bovenop de tunnel voldoende gronddekking zijn, en moet rekening gehouden worden met de
aansluiting op het viaduct in het volgend deelgebied Schavaarthelling.
De noordelijke tunnelmond bevindt zich in het referentieontwerp net ten noorden van de Zeelstraat; hierop is
nog enige marge mogelijk maar het tracé van de Zeelstraat moet behouden blijven. De tunnel werd t.o.v. het
basisconcept uit het plan-MER bewust verder zuidwaarts door-getrokken zodat de tunnelmond ten zuiden van
herberg A la Cruche komt te liggen, waardoor het uitzicht vanaf deze herberg op de Kuitholbeek-vallei
behouden kan blijven en de landschappelijke herinrichting bovenop de tunnel tot aan de herberg kan
doorgetrokken worden.
Inzake de herinrichting van het kruispunt van de N425 met de bestaande N60 boven de tunnel kiest de
optimalisatiestudie voor een rotonde, omdat dit een kwalitatievere ruimtelijk-landschappelijke inpassing
toelaat, compatibel is met de hiërarchische gelijkschakeling van beide assen als lokale weg en een sterker
verkeersremmend effect (“poort”) heeft dan een lichtengeregeld kruispunt.
Deelgebied 3 – Schavaarthelling
Vanwege de topografie in combinatie met de maximaal toelaatbare hellingsgraad van de weg en de gewenste
kruising onder de Kapellestraat door, moet de nieuwe N60 in deelgebied 3 boven maaiveld aangelegd
worden. Vanuit de plan-MER wordt daarbij een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de viaductvariant:
minder impact op waterhuishouding (cfr. kruising Fonteinbeek) en waardevolle vegetaties, minder visueellandschappelijke impact, minder inname van landbouwgrond,… dan een variant met grondlichaam. In het
project-MER wordt daarom enkel de viaductvariant meegenomen.
M.b.t. het exacte tracé en lengteprofiel (viaducthoogte) worden in de DBFM-opdracht nog beperkte vrijheidsgraden opengelaten t.o.v. het referentieontwerp. Het viaduct moet wel een minimale hoogte behouden zodat
de lokale verbindingen onder het viaduct (Schavaart, Spinessenberg, Fiertelmeers,…) kunnen behouden
blijven op maaiveld (eventueel na omlegging).
Inzake de fundering van het viaduct op de helling in relatie tot het afschuivingsrisico zal in het project-MER
rekening gehouden worden met de drie in §2.3.2.2 aangegeven uitvoeringsvarianten: grindkernen en zandpalen, buispalen of diepwanden. De disciplines bodem (stabiliteit), grondwater (impact op grondwatertafel)
en fauna en flora (impact op waardevolle vegetaties onder en naast het viaduct) zullen normaliter het meest
bepalend zijn voor de keuze van de voorkeursvariant.
Het viaducttracé kruist de loop van de Fonteinbeek, die plaatselijk verlegd zal moeten worden, waarbij de
structuurkwaliteit van deze beek maximaal hersteld of waar mogelijk zelfs versterkt zal worden. T.a.v. het
exacte nieuwe tracé van de Fonteinbeek is nog enige marge mogelijk.
In het referentieontwerp worden de twee rijrichtingen van het viaduct over een zekere afstand uit elkaar
getrokken, enerzijds omdat dit een eenvoudigere fundering toelaat die eventuele afschuivingen beter kan
ondervangen, anderzijds omdat dankzij de centrale “gleuf” in het brugdek meer lichtinval onder het viaduct
mogelijk is i.f.v. vegetatieherstel. Sowieso is een beperkte opsplitsing noodzakelijk t.h.v. de zone waar het
aantal rijstroken wijzigt (invoeging kruipstrook). In het project-MER zal o.a. nagegaan worden in welke mate
de ontdubbeling van het viaduct en de breedte van de “gleuf” impact hebben op het geluidsniveau in de
omgeving en eventueel noodzakelijke geluidsreducerende maatregelen, en op de vegetatie onder het viaduct.
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T.h.v. de brughoofden aan beide uiteinden van het viaduct kan opnieuw gekozen worden voor keerwanden of
taluds om de hoogteverschillen op de helling (dwars op het viaduct) op te vangen. Deze opties zullen worden
afgewogen in het project-MER.
Deelgebied 4 – Toegang Ronse
De keuze van tracé 23 als voorkeurstracé impliceert dat de nieuwe N60 in deelgebied 4 zowel de Kapellestraat
als de Zonnestraat onder maaiveld kruist. Om de inname van bebouwing langs deze straten zo beperkt
mogelijk te houden, wordt t.h.v. de kruisingen gekozen voor een sleuf met keermuren.
Ten noorden van de Kapellestraat loopt het tracé langs Domein Sint-Hubert met vijver. Dit domein heeft een
belangrijke erfgoedwaarde en de vijver speelt ook een rol in de waterhuishouding. Een deel van het water van
de Fonteinbeek komt erin terecht, vooraleer het doorheen de woonwijk ten zuiden van de vijver richting
Molenbeek loopt. Om negatieve impact op erfgoedwaarde en waterhuishouding te minimaliseren, loopt de
N60 in het referentieontwerp zoveel mogelijk buiten Domein St-Hubert. Dit impliceert wel dat Villa Mon Rève,
een waardevolle (maar niet beschermde) Interbellumwoning aan de Kapellestraat, op het tracé komt te liggen
en moet verwijderd worden. Deze keuze zal nader beoordeeld worden in de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie.
De N60 wordt voorzien van een apart afvoersysteem met bufferbekken voor (vervuild) wegwater, en loost
niet op de Fonteinbeek. De mogelijkheid wordt onderzocht om de Sint-Hubertusvijver via een overstort aan te
sluiten op het afvoersysteem van de N60, zodat het overtollig water niet langer via de Fonteinbeek in de
woonwijk terecht komt en daar voor overstromingsproblemen zorgt. M.a.w.: de realisatie van de omleidingsweg biedt de mogelijkheid om de bestaande overstromingsproblematiek (in belangrijke mate) op te lossen.
Ter hoogte van de Zonnestraat (N36) wordt de centrale knoop, de belangrijkste aansluiting van het centrum
van Ronse op de N60, voorzien. Gelet op het statuut van de N60 als primaire weg en van de N36 als secundaire weg en de verwachte omvang van de verkeersstromen, moet deze knoop als een ongelijkvloerse
aansluiting aangelegd worden. In functie van een minimalisering van de inname van ruimte en bebouwing
wordt gekozen voor een zo compact mogelijk Hollands complex met verkeerslichtenregeling. De optie van een
zwevende rotonde werd niet weerhouden. De ontsluiting van het aanpalend bedrijf Alsico wordt geïntegreerd
in de heraanleg van de Zonnestraat. Het concrete ontwerp en inpassing van de centrale knoop en de sleuf van
de N60 wordt uiteraard opengelaten in de DBFM-aanbestedingsprocedure.
Deelgebied 5 – Molenbeekvallei
De nieuwe N60 kruist de Molenbeekvallei maximaal op maaiveldniveau (uiteraard rekening houdend met de
kruisingen van de Zonnestraat en de Engelsenlaan onder maaiveld). De beek zelf wordt boven maaiveld
gekruist, waarbij de onderdoorgang van de beek onder de weg voldoende ruimte laat om het natuurlijk
karakter van de beek te consolideren en plaats te bieden voor een leidingstraat. De optie om hier tevens een
recreatieve onderdoorgang te voorzien, wordt onderzocht, evenals de optimale hoogte/breedte-verhouding
onder het viaduct.
Deelgebied 6 – Woonkouter
De Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg (N48) worden eveneens ondergronds gekruist (U-bak). Aangezien
de Moortelstraat, ten zuiden van de Doorniksesteenweg, een landelijke woonstraat met een lokaal karakter is
en geen belangrijke verbindingsfunctie heeft, wordt deze geknipt. Verder zal de verdwenen voetgangersverbinding op de grens met de Molenbeekvallei opnieuw aangelegd worden. Deze zorgt voor een alternatieve
verbinding van de Florealwijk met het centrum. Het tracé zal aan de oostzijde langs de woningen van de G. De
Myttenaerestraat lopen. Ten oosten van deze straat voorziet de stad Ronse nieuwe woonontwikkelingen.
In het referentieontwerp wordt voorzien dat de Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg de sleuf van de
nieuwe N60 zullen overbruggen met een brug met brede fiets- en voetpaden (kwalitatieve langzaamverkeersverbinding). Afhankelijk van de resultaten van (in hoofdzaak) de effecten inzake geluid en lucht t.h.v. de nabije
bewoning (in het bijzonder van de G. De Myttenaerestraat) zal de noodzaak van bijkomende maatregelen
(absorbtie, gedeeltelijke overkraging of overkapping,…) verder onderzocht worden.
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Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone
Tussen de recreatiezone, met o.a. het voetbalstadion van SK Ronse, en de bedrijvenzone Pontstraat – die aan
de westzijde zal uitgebreid worden met het regionaal bedrijventerrein Pontstraat-West, cfr. §2.4.1) – wordt
de N60 op maaiveld aangelegd. De zone tussen de nieuwe weg en de bedrijvenzone wordt als buffer
behouden. Aan de zuidzijde van de recreatie- en bedrijvenzone wordt de lokale weg Biest gekruist. Daarbij
wordt deze weg geknipt en moeten een aantal woningen worden verwijderd. In deze zone werden geen
uitvoeringsvarianten weerhouden.
De ontsluiting van de bedrijvenzone(s) wordt verzekerd door een nieuwe ontsluitingsweg die d.m.v. een
verkeerslichtengeregeld T-kruispunt aansluit op de N60. Via dit kruispunt worden eveneens de kruisende
zachte verkeersstromen en de jaarlijkste Fiertelommegang, die nu via Biest verlopen, omgeleid; dit geldt
evenwel niet voor autoverkeer. De keuze voor een lichtengeregeld kruispunt ten voordele van een rotonde is
– net als bij de noordelijke knoop – ingegeven door de aspecten ruimtebeslag en wegenhiërarchie.
In het inrichtingsvoorstel van het voorkeurstracé 23 uit het plan-MER werd t.h.v. de aansluiting van de
bedrijvenzone een half Hollands complex voorzien (zie schets). Hiermee werd reeds een aanzet gegeven voor
de geplande doortrekking van de N60 tot op Waals grondgebied en het bijhorend vervolledigd Hollands
complex als aansluiting op de eveneens geplande zuidelijke omleidingsweg N48a. Maar omdat zowel de
doortrekking van de N60 als de realisatie van de N48a pas op lange(re) termijn worden voorzien, zou dit
complex gedurende wellicht enkele tientallen jaren half afgewerkt blijven. Omdat dit half complex op
verkeerskundig vlak weinig wenselijk is – de primaire weg zou de facto ondergeschikt zijn aan de ontsluitingsweg van de bedrijvenzone – werd deze optie tijdens het optimalisatieproces verlaten ten gunste van het
gekozen (tijdelijk of permanent) T-kruispunt met de N60 als voorrangsweg. Een latere ombouw tot Hollands
complex blijft evenwel mogelijk.

(uittreksel uit grondplan alternatief 23 uit het plan-MER)

Voorbij dit kruispunt buigt de nieuwe N60 af naar het oosten om via een lichtengeregeld T-kruispunt aan te
sluiten op de bestaande N60, en dit ter hoogte van de geplande toekomstige aansluiting van de zuidelijke
omleidingsweg (N48a). T.a.v. de concrete configuratie van deze zuidelijke knoop wordt in het DBFM-proces
ruimte gelaten om af te wijken van het inrichtingsvoorstel van het referentieontwerp. Randvoorwaarden zijn
het principe dat de nieuwe N60 als primaire weg duidelijk voorrang moet krijgen op bestaande N60 (zuidelijke
invalsweg van het stadscentrum), dat de toekomstige aansluiting van de N48a moet mogelijk zijn met een
beperkte herinrichting van de nieuwe N60, en een goede landschappelijke inpassing van de knoop.
De afwatering van het zuidelijk deel van de omleidingsweg gebeurt – na buffering, met een voorzien bufferbekken in de “oksel” van de ontsluitingsweg van de bedrijvenzone – naar de Sint-Martensbeek. De concrete
configuratie van deze afwatering wordt nog verder onderzocht.
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6

Mens – mobiliteit

6.1

Methodologie

6.1.1

Afbakening van het studiegebied
De afbakening van het studiegebied voor de discipline Mens-Mobiliteit wordt in eerste instantie bepaald door
het tracé van de toekomstige rondweg N60 te Ronse. Deze situeert zich ten westen van het centrumgebied
van Ronse. Het studiegebied richt zich bijgevolg in eerste instantie tot deze westelijke corridor.
Om inzicht te krijgen in de effecten op het bestaande wegennetwerk wordt het onderzoeksgebied in
oostelijke richting uitgebreid. Hierbij dienen de essentiële wegen van het bestaande wegennet onderdeel te
zijn van het studiegebied.

Figuur 6-1

Centrumgedeelte Studiegebied Project-MER N60, Bron: THV Arcadis-Technum

Bijkomend wordt ook de omgeving van het stedelijk gebied van Ronse in de analyse opgenomen, aangezien
een aantal verschuivingen in de verkeersdrukte ook daar effect kunnen hebben. Aldus resulteert dit in een
studiegebied zoals weergegeven op figuur 6-2.
Om de analyses ruimtelijk te diversifiëren wordt dit gebied ingedeeld in 9 deelgebieden. De deelgebieden 2
tot en met 9 omvatten het volledige grondgebied van Ronse, terwijl deelgebied 1 delen van Maarkedal, Kluisbergen en Oudenaarde omvat. De deelgebieden worden weergegeven op Figuur 6-2. Het studiegebied,
opgesplitst in deelgebieden zal gebruikt worden bij de berekening en presentatie van indicatoren.
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Figuur 6-2

6.1.2

Studiegebied Project-MER N60

Referentiescenario
Als basis voor de beoordeling van het project worden in eerste instantie de huidige verkeerssituatie en de
evolutie van de verkeersstromen voor 2020 geschetst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de doorrekeningen
met het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen v3.6.1 voor de bestaande toestand (basisjaar 2009) en
het referentiescenario voor 2020.
De geplande ontwikkelingen in de omgeving van het projectgebied worden voor zover relevant meegenomen
in de milieubeoordeling. De focus ligt daarbij op hun cumulatieve impact met de effecten van het project zelf.
De uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein aan de Pontstraat wordt als het belangrijkste ontwikkelingsscenario beschouwd. De uitbreiding van het bedrijventerrein zit reeds vervat in de modeldoorrekeningen van
het referentiescenario 2020.

6.1.3

Aanpak effectbeoordeling
In dit MER worden de voor- en nadelen van de geplande situatie t.o.v. het referentiescenario besproken
onder de vorm van een beschrijving en een cijfermatige beoordeling. De geplande situatie is de toestand van
het studiegebied na uitvoering van het project, en dit zonder rekening te houden met eventuele milderende
maatregelen.
Voor deze beoordeling wordt op diverse vlakken gebruik gemaakt van de cijfers uit de doorrekeningen van het
provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen v3.6.1. Met dit verkeersmodel wordt naast de bestaande
toestand en het referentiescenario ook de geplande situatie doorgerekend. Alle doorrekeningen gebeuren
slechts op een unimodale wijze, vermits de effecten op vlak van verschuivingen in de vervoerswijzekeuze
verwaarloosbaar zijn.

6.1.3.1 Effectgroepen en indicatoren
Om de significante effecten van de geplande situatie in te schatten, wordt gebruik gemaakt van verschillende
indicatoren, weergegeven in onderstaande tabel. Een aantal aspecten kunnen rechtstreeks worden beoordeeld op basis van beschikbare modeldata. Andere aspecten zullen bijkomende kwantitatieve en kwalitatieve
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analyses vergen o.m. omdat het modelinstrument een te vereenvoudigde voorstelling van het functioneren
van het wegennet weergeeft.

Tabel 6-1

Beoordelingskader Project-MER N60

Effect

Aspecten

Functioneren van het wegennet
Verkeersintensiteiten

Algemeen druktebeeld
Functioneren bestaande wegennet

Doorgaand verkeer

Routekeuze doorgaand verkeer
Trajecttijden doorgaand verkeer

Functioneren knooppunten
bestaande wegennet

N60

met

het

Is een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk op deze knopen
(zodat geen ongewenste verschuivingen van verkeer optreden)?

Autobereikbaarheid deelgebieden
Bereikbaarheid deelgebieden

Mate waarin een aantal referentiegebieden bereikbaar zijn

Multimodale mobiliteit
Functioneren openbaar vervoernet

Directe impact van het project op het openbaar vervoernet
Druk op bestaande wegennet waar autoverkeer in direct conflict
met openbaar vervoer

Functioneren fietsnetwerk

Directe impact van het project op het fietsroutenetwerk
Druk op bestaande wegennet waar autoverkeer in direct conflict
met fiets

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid op de nieuwe N60

Wegkenmerken die het rijgedrag beïnvloeden: bochten,
hellingen
Voorkomende kruisende en weefbewegingen
Samenstelling verkeer; personenverkeer en vrachtverkeer

Verkeersveiligheid op het bestaande wegennet

Verkeersdrukte op het bestaande wegennet

Verkeersleefbaarheid
Evolutie in de verkeersleefbaarheid

Druk op het bestaande wegennet
Oversteekbaarheid van de belangrijke assen

Naast de beoordeling van de geplande toestand worden eveneens de effecten van de aanlegfase (incl.
effecten van de werfzones) en de effecten van de milderende maatregelen beoordeeld.
Om een overzicht te krijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effectgroep een
indelingswijze/scoretoekenning gehanteerd. Zoals aangegeven in bovenstaande tabel zullen volgende effectgroepen worden gescoord:
•

Functioneren van het wegennet

•

Autobereikbaarheid van de deelgebieden

•

Multimodale mobiliteit

•

Verkeersveiligheid

•

Verkeersleefbaarheid
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De gehanteerde scoretoekenning gebeurt aan de hand van de volgende opdeling:
SCORES beoordeling geplande situatie t.o.v.
referentiescenario 2020
sterk negatief

---

Negatief

--

licht negatief

-

geen significant effect

0

licht positief

+

Positief

++

sterk positief

+++

Deze scoretoekenning zal ook worden toegepast bij het beoordelen van de werfsituatie.

6.1.3.2 Beoordeling per effectgroep
Functioneren van het wegennet
In deze effectgroep wordt nagegaan in welke mate het project bijdraagt tot het beter functioneren van het
wegennet. Zoals aangegeven in de overzichtstabel wordt deze effectgroep opgesplitst in drie deelaspecten:
•

Verkeersintensiteiten

•

Doorgaand verkeer

•

Functioneren knooppunten N60 met het bestaande wegennet

Verkeersintensiteiten
Voor de beoordeling van dit eerste deelaspect worden volgende elementen nagegaan:
•

Wat is het algemene druktebeeld, zowel voor hoofdwegen als voor het bestaande wegennet?

•

Doen er zich congestieproblemen voor op het bestaand wegennet?

De delen van de invalswegen die binnen de kern van Ronse liggen kunnen worden beschouwd als lokale
verbindingswegen/interne ontsluitingswegen. Deze wegen hebben volgende kenmerken: 2*1 rijstroken en
7
een groot aantal kruispunten. Zij hebben een theoretische wegcapaciteit van 1800 pae/u per richting, maar
rekening houdend met de vele kruispunten wordt deze capaciteit gereduceerd tot 1000 pae/u per richting.
Indien de intensiteiten deze waarde overschrijden, zullen er wachtrijen ontstaan aan de kruispunten.
Doorgaand verkeer
In dit deelaspect wordt nagegaan hoe het wegennet functioneert voor het doorgaand verkeer. Enerzijds
wordt er gekeken welke routes door het doorgaand verkeer worden gekozen. Logischerwijze zou het
doorgaand verkeer het hoofdwegennet moeten gebruiken en zou het aandeel doorgaand verkeer op het
bestaand wegennet beperkt moeten zijn.
Anderzijds wordt ook berekend wat de trajecttijden zijn voor het doorgaand verkeer op specifieke relaties, en
of deze reistijd al dan niet afneemt ten opzichte van het referentiescenario. Voor deze berekening wordt
7
pae: personenauto-equivalent. Het aantal voertuigen waarbij niet-personenwagens worden omgezet in personenwagens door deze te
vermenigvuldigen met een factor die aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenwagen. Een
personenwagen krijgt per definitie de waarde van 1 toegewezen, een lichte vrachtwagen krijgt een gewicht van 1,5 en een zware
vrachtwagen wordt gelijk gesteld aan 2.

pae/u: personenauto-equivalent per uur
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gebruik gemaakt van referentiepunten op de verschillende invalswegen. Er worden referentiepunten voorzien
voor volgende assen: N60 noord, N60 zuid, N48 oost, N57 oost, N36 west, N48 west. De ligging van de
referentiepunten wordt voorgesteld op onderstaande figuur.

Figuur 6-3

Overzicht trajectpunten voor reistijdberekening. Bron: VVC

Functioneren knooppunten N60 met het bestaande wegennet
Aan de hand van de kruispuntbelastingen die worden voorspeld door het provinciaal verkeersmodel worden
de verschillende knooppunten op de N60 met het bestaande wegennet geanalyseerd. Het is belangrijk dat er
een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk is op deze kruispunten, zodat er geen ongewenste verschuivingen van
het verkeer op het bestaand wegennet optreden.
Voor het evalueren van deze verkeersgeregelde kruispunten maken we gebruik van een eenvoudige
rekenmethode waarbij de verzadigingsgraden van de verschillende kruispuntbewegingen worden bestudeerd.
De verzadigingsgraad wordt uitgedrukt in de verhouding van de intensiteit (aantal voertuigen dat per uur
passeert) ten opzichte van de capaciteit (aantal voertuigen dat per uur kan passeren).
De capaciteit van een kruispuntbeweging wordt berekend aan de hand van het aantal opstelstroken dat
beschikbaar is voor de beweging en de netto groentijd die beschikbaar is voor de beweging. De netto groentijd voor een beweging wordt geschat aan de hand van een optimalisatie van de lichtenregeling via de
methode van Webster. Deze berekening is een eerste benadering en is niet geschikt om verkeerslichtenregelschema’s te ontwerpen, maar is wel robuust genoeg om een goede inschatting te geven, die ons toestaat om
de verzadigingsgraad van een kruispunt te analyseren.
Bij de berekening gaan we uit van volgende aannames:
•

Een conflictvrije lichtenregeling

•

Een maximale cycluslengte van 120 seconden

•

Verliestijd per fase (rood + oranje): 5 seconden

•

Capaciteit van rijstrook rechtdoor: 1 800 pae/u

•

Capaciteit van rijstrook rechtsaf: 1 530 pae/u

•

Capaciteit van rijstrook linksaf: 1 530 pae/u

•

Vrachtwagens krijgen een gewicht van 2,25 toegedeeld in de berekening, wat wil zeggen dat ze 2,25
keer meer worden aangerekend dan een personenwagen. Zeker op kruispunten is belangrijk, omdat
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(vooral zware) vrachtwagens voor veel meer impact zorgen dan personenwagens. Een zware
vrachtwagen wordt 2,5 keer zwaarder meegeteld dan een personenwagen, een lichte vrachtwagen
slecht 1,5 keer een personenwagen. In het studiegebied is ongeveer ¾ van alle vrachtverkeer zwaar
verkeer.
Onderstaande tabel geeft aan wat de betekenis is van de verzadigingsgraad van een rijstrook op een
kruispunt. Zolang de verzadigingsgraad onder 80% blijft, is een vlotte afwikkeling gegarandeerd. Tussen 80 en
90% is er congestie mogelijk, maar de wachtrij blijft beperkt en een vlotte afwikkeling is meestal mogelijk.
Tussen 90 en 100% is de kans op congestie reëel en kan een vlotte afwikkeling niet worden gegarandeerd.
Vanaf een verzadigingsgraad van 100% is er sprake van structurele file met lange wachtrijen en gedragswijziging tot gevolg.

Verzadigingsgraad

Congestiekans

Eerste groenfase voldoende

Geen

Altijd

55%-65%

Zeer weinig

Bijna altijd

10-20 sec

65%-80%

Beperkt

Vaak

20-55 sec

80%-90%

Mogelijk

Minder vaak

≤ 55%

Gemiddelde vertraging per
voertuig
≤ 10 sec

55-80 sec
e

90%-100%

15-60 min/dag

Wachtrij na 1 groenfase

> 100%

> 60 min/dag

Lange wachtrij & gedragswijziging (route, tijdstip)

Tabel 6-2

≥ 80 sec

Betekenis van verschillende verzadigingsgraden op een kruispunt

Autobereikbaarheid van de deelgebieden
In deze effectgroep wordt nagegaan in welke mate het project bijdraagt tot het verbeteren van de
bereikbaarheid van de 9 deelgebieden. Deze bereikbaarheid wordt berekend aan de hand van de gemiddelde
trajecttijden die door personenwagens worden gereden vanuit een invalsweg naar de verschillende
referentiepunten van de deelgebieden. De ligging van de referentiepunten, zowel voor de invalswegen als
voor de deelgebieden, wordt weergegeven op figuur 6-3. In de weergegeven tabellen wordt het gemiddelde
weergegeven tussen de beide richtingen (van en naar het deelgebied).
Multimodale mobiliteit
Voor de beoordeling van deze effectgroep wordt in eerste instantie gekeken in welke mate het bestaand
wegennet verandert als gevolg van de implementatie van het project. Meer concreet wordt er gekeken naar
het aantal voertuigkilometers dat op de N- en L-wegen wordt gereden door personenverkeer en vrachtverkeer, en dit voor elk van de deelgebieden. De categorisering van de wegen in N- en L-wegen in het studiegebied wordt weergegeven in Figuur 6-4.
Deze indicator wordt eveneens gebruikt bij de beschrijving van de effectgroepen Verkeersleefbaarheid en
Verkeersveiligheid.
Functioneren openbaar vervoernet
Om het functioneren van het openbaar vervoernet te analyseren wordt eerst de directe impact van het
project op het openbaar vervoer geanalyseerd. Dit wil zeggen dat de impact wordt besproken voor de
buslijnen die de nieuwe infrastructuur kruisen.
Bijkomend worden de indirecte effecten besproken van het project, meer bepaald de drukte van autoverkeer
op de openbaarvervoerassen, en wat dit voor gevolg heeft voor het functioneren van deze openbaar vervoerlijnen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van het aantal voertuigkilometers gereden op N- en L-wegen.
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Functioneren fietsnetwerk
Ook voor het fietsnetwerk wordt in eerste instantie de directe effecten van de nieuwe infrastructuur
besproken: waar kruist het fietsnetwerk de nieuwe infrastructuur en zijn er fietswegen die worden geknipt?
Wat is de impact hiervan voor de fietsers?
Bijkomend worden de indirecte effecten besproken, meer bepaald hoe de verkeersdrukte in het centrum van
Ronse evolueert en wat dit voor invloed heeft op het fietsverkeer. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van het
aantal voertuigkilometers gereden door personenwagens en vrachtwagens op N- en L-wegen.

Figuur 6-4
en L-wegen

Categorisering van de wegen in het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen: N-wegen

Verkeersveiligheid
Het aspect verkeersveiligheid wordt op twee niveau’s bekeken: op de nieuwe N60 en op het bestaand
wegennet.
Verkeersveiligheid op de nieuwe N60
De veiligheid op de nieuwe infrastructuur van de N60 wordt vooral bepaald door de wegkenmerken die het
rijgedrag beïnvloeden, zoals bochten en hellingen. Eveneens moet er rekening worden gehouden met
kruisende en weefbewegingen, en met de samenstelling van het verkeer (personenwagens en vrachtwagens).
Verkeersveiligheid op het bestaande wegennet
Er wordt bekeken hoe het project de verkeersveiligheid op het bestaand wegennet beïnvloedt. Een
belangrijke indicator hiervoor is het aantal voertuigkilometers gereden door personen- en vrachtverkeer op
het bestaand wegennet. Het aantal ongevallen wordt weliswaar door vele andere factoren ingevuld. Echter,
indien de verkeersintensiteiten stijgen op een weg, zal dit de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. De
veiligheid kan wel bijkomend positief worden beïnvloed door bijvoorbeeld de inrichting van de weg aan te
passen.
Verkeersleefbaarheid
De focus bij verkeersleefbaarheid wordt gelegd op twee fronten: enerzijds via een algemene indicator,
namelijk de verkeersdrukte op het bestaande wegennet, anderzijds wordt de oversteekbaarheid van de
belangrijkste assen beschouwd.
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In eerste instantie wordt er dus gekeken in hoeverre de verkeersdrukte op het bestaande wegennet evolueert
per deelgebied. Indien de verkeersdrukte stijgt, zal de verkeersleefbaarheid immers negatief worden
beïnvloed. In het bijzonder wordt er een onderscheid gemaakt tussen personenwagens en vrachtverkeer.
Specifiek wordt ook de oversteekbaarheid op een aantal kenmerkende secties beschouwd. De kwaliteit van de
oversteekbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van de gemiddelde wachttijd die een voetganger nodig
heeft om de straat over te steken. Een gemiddelde wachttijd van 10 seconden wordt als redelijk
oversteekbaar geclassificeerd. De kwalitatieve beoordeling van de gemiddelde wachttijden wordt
weergegeven in onderstaande figuur.
De wachttijd wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de oversteeklengte, de oversteeksnelheid en
de te kruisen verkeersstroom (intensiteiten, samenstelling, snelheid en tussentijd tussen de voertuigen). In
deze Project-MER zullen we een vereenvoudigde formule gebruiken om een inschatting te maken van deze
wachttijd:

waarbij:
= gemiddelde wachttijd per overstekende voetganger
= aantal voertuigen op de rijbaan per seconde
= benodigde hiaattijd
= 2,718281828459…

Bij de berekening van N wordt gebruik gemaakt van de uurintensiteiten (in pae) van beide richtingen samen,
herleid naar intensiteiten per seconde. Hier worden voertuigen die elkaar kruisen verwaarloosd, waardoor de
wachttijd licht zal worden overschat.
De benodigde hiaattijd t wordt geraamd op 1 seconde per meter wegbreedte.
Gemiddelde wachttijd

Beoordeling

0-5 s

Goede oversteekbaarheid

5-10 s

Redelijke oversteekbaarheid

10-15 s

Matige oversteekbaarheid

15-30 s

Slechte oversteekbaarheid

> 30 s

Zeer slechte oversteekbaarheid

Tabel 6-3 Kwalitatieve beoordeling van de wachttijden van overstekende voetgangers. Bron: CROW
Er wordt bij deze beoordeling abstractie gemaakt van de oversteekplaatsen. Oversteekplaatsen worden in
feite gebruikt als middel om de oversteekbaarheid te regelen en in het bijzonder op wegen waar de
oversteekbaarheid minder goed is. De oversteekbaarheid wordt hierdoor immers beter, hoewel voetgangers
van hun route moeten afwijken en omlopen om de oversteekplaatsen te kunnen gebruiken.
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Figuur 6-5

Referentiesecties waar de oversteekbaarheid zal worden beoordeeld

De secties waarvoor de oversteekbaarheid zal worden beoordeeld, worden weergegeven in figuur 6-5. Deze
secties zijn gelegen op de hoofdwegen in Ronse en zijn een goede referentie om de verkeersdrukte in de stad
aan te geven. De secties zijn gelegen in volgende straten:
1. Kruisstraat
2. Zonnestraat
3. Leuzesesteenweg
4. Bruul
5. Olifantstraat

6.2

Bestaande toestand
In eerste instantie wordt de bestaande toestand besproken, met als doel meer inzicht te verwerven in het
huidige functioneren van het verkeerssysteem.
In het kader van de opmaak van de Plan-MER werden een aantal onderzoeken verricht om het verkeersbeeld
voor Ronse en omgeving beter in kaart te brengen. In deze Project-MER worden deze cijfers geactualiseerd
met nieuwe verkeerscijfers.
Het verkeersmodel dat werd gebruikt voor de beoordeling werd bijkomend gekalibreerd voor auto- en
vrachtverkeer aan de hand van recente tellingen aangeleverd door AWV Oost-Vlaanderen. Deze tellingen zijn
uitgevoerd in september 2013 en bevonden zich verspreid op de hoofdwegen in de onmiddellijke omgeving
van Ronse.
De belangrijkste vaststellingen worden hieronder weergegeven.

6.2.1

Beschrijving van het verkeerssysteem

6.2.1.1 Verkeerssysteem voor gemotoriseerd verkeer
De wegencategorisering volgt min of meer het verkeerskundig functioneren van de stad Ronse. De stad wordt
gekenmerkt door een soort ringstructuur, bestaande uit relatief brede wegen, die rond het centrum ligt. Een
aanzienlijk deel van de stad, met onder andere een deel van de typische centrumfuncties, ligt binnen deze
ringstructuur. Vanaf deze ring zorgen talrijke straten voor de relatie met het centrum.
Aansluitend op deze ring zijn er zes radiale assen (de N60-noord, de N48-oost, de N57, de N60-zuid, de N48west en de N36) die voor de verbinding zorgen met het ommeland en de naburige steden en gemeenten:
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onder andere Oudenaarde in het noorden, Brakel in het noordoosten, Doornik in het zuidwesten, … Langs
deze assen zijn er tevens een aantal stedelijke functies / ontwikkelingen.

Figuur 6-6

Verkeersstructuur Ronse voor het gemotoriseerd verkeer. Bron: THV Arcadis-Technum

Op de ringstructuur bevinden zich meerdere rotondes die voor de uitwisseling van verkeer zorgen met een
aantal van de radiale assen naar de naburige steden en met een aantal van de assen naar het centrum. Hiernaast is er op de ringstructuur één lichtengeregeld kruispunt (Elzelestraat – Olifantenstraat) en één kruispunt
waarbij de relatie radiale as – ringstructuur in voorrang is (Kruisstraat – Broeke). Op al de andere wegen op de
ring heeft het verkeer op de ring voorrang.
Dat op dit ene kruispunt de relatie met de radiale as in voorrang is, kan worden verklaard doordat de radiale
as de N60 betreft, hetgeen de belangrijkste invalsweg van Ronse is.
Komende vanuit het noorden bestaat de N60 uit 2*2 rijstroken, een middenberm, pechstrook en vrijliggende
fietspaden. Op enkele 100’en meters van het begin van de bebouwde kom gaat de weg over in een 2*1
profiel, zonder middenberm en met aanliggende fietsvoorzieningen.
Al de andere invalswegen van Ronse kennen een gelijkaardig 2*1-profiel. Wel gaat ook de N60-zuid enkele
kilometers ten zuiden van Ronse, tussen Les Bruyères en Ellignies-lez-Frasnes, over in een 2*2-profiel met
middenberm. Bovenstaande figuur geeft de essentie weer van de verkeerskundig structuur van Ronse. Aangezien de verkeerskundige en de ruimtelijke structuur op elkaar inwerken, zijn enkele essentiële elementen
van de ruimtelijke structuur tevens weergegeven.

6.2.1.2 Verkeerssysteem voor openbaar vervoer
Treinverkeer
Ronse heeft één treinstation en één spoorlijn. Deze laatste doorkruist de stad van het noordoosten naar het
zuidwesten. Het station zelf bevindt zich relatief centraal in het centrum van Ronse en is een zogenaamd
kopstation. De treinen rijden met andere woorden niet verder dan Ronse.
In het zuiden van Ronse is de railinfrastructuur nog aanwezig, maar deze is niet meer in gebruik. De trein
verzekert met andere woorden voornamelijk de relaties met de stedelijke gebieden ten noorden van Ronse; in
het bijzonder met Oudenaarde en Gent. Meer bepaald rijdt er een stoptrein tussen Ronse en Gent die langs
Oudenaarde passeert. Op weekdagen kent deze een uurfrequentie (aangevuld met piekuurtreinen), tijdens
het weekend een 2-uurfrequentie.
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Busverkeer
Het centrale busstation bevindt zich in de buurt van het spoorwegstation. De exploitatie (De Lijn of TEC) is
afhankelijk van de bestemming. Op weekdagen zijn er tegen uurfrequentie verbindingen mogelijk naar de
omliggende steden Doornik, Enghien, Oudenaarde en Zottegem. Naar de omliggende kernen zijn er enkele
malen per dag busverbindingen. In het weekend wordt het aanbod beperkt tot enkele ritten naar de steden.
De openbaar vervoerverbindingen in het studiegebied worden op onderstaande figuren weergegeven. Sinds 1
november 2014 heeft buslijn 74 een aangepaste route via de Doorniksesteenweg en de Engelsenlaan, zoals
weergegeven in Figuur 6-10. Op figuren 6-7 en 6-8 wordt nog de vroegere route weergegeven.

Figuur 6-7
(Bron: De Lijn)

Netplan De Lijn Ronse en omgeving (busroutes in Wallonië worden niet weergegeven)
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Figuur 6-8

Netplan De Lijn en TEC voor kleinstedelijk gebied Ronse (Bron: De Lijn)

Figuur 6-9

Gewijzigde route buslijn 74 (Bron: De Lijn)
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6.2.1.3 Verkeerssysteem voor fietsers
Door de provincie Oost-Vlaanderen zijn de bovenlokale fietsroutes geselecteerd. De provincie maakt hierbij
een onderscheid tussen hoofdroutes en functionele fietsroutes. Deze worden weergegeven in Figuur 6-10.

Figuur 6-10

Fietsroutenetwerk Ronse (Bron: THV Arcadis-Technum)

In Ronse is er één hoofdroute geselecteerd. Deze ligt ten noorden van Ronse en volgt de N425. De fietsinfrastructuur bestaat uit aanliggende fietsstroken ter hoogte van de Zandstraat, en op de Ommegangstraat is
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geen fietsinfrastructuur voorzien. Op de N425 mag 70 km/uur worden gereden, al nodigt de baan uit om
sneller te rijden. De fietsinfrastructuur is dan ook onvoldoende ten overstaan van de categorisering als
hoofdroute.
Hiernaast zijn er een aantal functionele fietsroutes die samenkomen in het centrum van Ronse. Deze volgen
deels de bovenlokale N-wegen en deels lokale wegen. Op het grootste gedeelde van de N-wegen is er fietsinfrastructuur, al betreft het ook hier meestal aanliggende fietsstroken. Op de lokale wegen is er in het
algemeen menging van verkeer.
Merk op dat, gezien het heuvelachtig karakter van de streek, functioneel fietsverkeer zich vooral binnen het
stedelijk gebied van Ronse situeert. De omliggende heuvels zijn, gezien hun hellingsgraad en hun betekenis in
een aantal wielerwedstrijden, vooral interessant voor de meer geoefende wielertoerist.

6.2.2

Functioneren van het wegennet

6.2.2.1 Verkeersintensiteiten
De belangrijkste invalswegen van/naar Ronse zijn (verkeerscijfers 2008):
N60 noord: circa 8 000 pae op een weekdag
N48 oost: circa 6 000 pae op een weekdag
N60 zuid: circa 5 000 pae op een weekdag
N36: circa 4 500 pae op een weekdag
De weekdagen zijn beduidend drukker dan de weekenddagen. Dit geeft aan dat de woon/werk-pendel (en
ander werkgerelateerd verkeer) veel meer maatgevend is dan potentieel toeristisch verkeer.
Het relatief gezien grootste verschil tussen beide is waar te nemen op de N60-noord Rijksweg. De
intensiteiten op een weekdag zijn er tot dubbel zo hoog als op een zondag. Dit onderstreept het belang van
deze weg voor de woon/werk-pendel.
Enkel op de N425-oost Ommegangstraat kennen beide een gelijkaardig druktebeeld. Dit kan er op duiden dat
deze weg een relatief hoog aandeel toeristisch verkeer te verwerken krijgt. Aangezien deze weg van alle
invalswegen de laagste intensiteiten kent, kan dit toeristisch verkeer echter als verwaarloosbaar worden
beschouwd.
Op basis van het verkeersmodel, gekalibreerd met telcijfers van 2013, kan worden besloten dat de hoogste
verkeersbelasting ongeveer 600 pae/u bedraagt tijdens de ochtendspits. Dit geldt voor beide richtingen op de
N60 (Rijksweg) ten noorden van Ronse. Op de overige belangrijke invalswegen rondom Ronse (N36, N48 en
N57) bedragen de verkeersbelastingen ongeveer 200 tot 300 pae/u per richting.
Tijdens de avondspits rijden er ongeveer 900 pae/u op de Rijksweg richting Ronse en 600 pae/u in de andere
richting. Op de Leuzesesteenweg ten zuiden van Ronse zijn dit ongeveer 400 pae/u in beide richtingen. De
andere grote invalswegen tellen 200 tot 300 pae/u.
De intensiteiten op de hoofdassen blijven ruim onder de theoretische wegcapaciteit van 1000 pae/u. De
congestie blijft bijgevolg beperkt in het centrum van Ronse.
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Figuur 6-11

Toedeling gemotoriseerd verkeer Bestaande Toestand (pae/u). Bron: VVC

6.2.2.2 Doorgaand verkeer
Intensiteiten
8

Uit analyse van de SLA’s op de Rijksweg en de Leuzesesteenweg blijkt dat tijdens de ochtendspits ongeveer
450 pae/u doorgaand verkeer is (voor beide richtingen samen). Ter hoogte van de Rijksweg is dit 37% van het
totale verkeersvolume, terwijl dit ter hoogte van de Leuzesesteenweg 65% bedraagt.
Het aandeel doorgaand verkeer is tijdens de avondspits op de noord-zuid relatie wederom zeer hoog, doch
iets lager dan tijdens de ochtendspits. Op de Zonnestraat bedraagt het aandeel doorgaand verkeer 33 tot
46%. In totaal is er 590 pae/u doorgaand verkeer in beide richtingen samen. Ter hoogte van de Rijksweg is dit
35% van het verkeer, terwijl dit ter hoogte van de Leuzesesteenweg 68% van het verkeer is.
Significante doorgaande stromen
9

Uit het cordononderzoek van 2008 blijken volgende significante doorgaande verkeersstromen:
van N60-noord Rijksweg naar N60-zuid Leuzesteenweg: 46 voertuigen;
van N36 Ronsebaan naar N60-noord Rijksweg: 33 voertuigen;
van N48-west Doorniksesteenweg naar N60-zuid Leuzesteenweg: 30 voertuigen;
van N60-noord Rijksweg naar N36 Ronsebaan: 27 voertuigen;
van N36 Ronsebaan naar N60-zuid Leuzesteenweg: 23 voertuigen;
van N60-zuid Leuzesteenweg naar N60-noord Rijksweg: 23 voertuigen;

8

SLA: selected link analyse. Analyse waarbij wordt nagegaan wat de herkomst en bestemming is van verkeer op een bepaald wegvak
(link). Op basis van een selected link analyse kan bijvoorbeeld nagegaan worden welk deel van het verkeer op een wegvak als doorgaand
verkeer kan worden bestempeld.
9

Hier wordt van significant gesproken als 9% of meer van het verkeer op een invalsweg een andere invalsweg als bestemming heeft.
Aangezien de intensiteiten op de N60-noord ongeveer het dubbele zijn van de intensiteiten op de andere invalswegen, geldt hier 5% in
plaats van 9%
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van N60-noord Rijksweg naar N48-west Doorniksesteenweg: 23 voertuigen.
Deze zijn weergegeven op onderstaande figuur.
Wanneer enkel naar de onderzochte invalswegen wordt gekeken en enkel naar de significante waarden van
het ‘echte doorgaande verkeer’ blijkt het doorgaande verkeer relatief beperkt te zijn (zie bovenstaande
figuur).
Daarnaast is er tevens nog het doorgaande verkeer dat in Ronse nog een tussentijdse bestemming heeft, bv.
iemand ophalen. Wanneer dit tevens in beschouwing wordt genomen, worden hogere doorgaande
verkeersstromen (tot het dubbele en driedubbele van de op bovenstaande figuur weergegeven percentages)
waargenomen. Van dit verkeer is echter niet geweten in welke mate hun bestemmingskarakter ofwel:
een echt gepland onderdeel vormt van hun passage (bijvoorbeeld kinderen aan school afzetten);
een eerder toevallig/periodieke gebeurtenis is (bijvoorbeeld krant kopen).

Figuur 6-12

De belangrijkste doorgaande verkeersstromen ’s ochtends (Bron: THV Arcadis-Technum)

Trajecttijden
Vanuit het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen worden de trajecttijden voor de verschillende
doorgaande richtingen berekend. De trajecttijden zijn over het algemeen gelijk of hoger tijdens de avondspits
in vergelijking met de ochtendspits (zie Tabellen 2-1 en 2-2). De hogere trajecttijden tijdens de avondspits
staan allemaal in relatie met de N60 noord. De relaties tussen de overige meetpunten zijn quasi hetzelfde als
tijdens de ochtendspits.
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Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N60 Noord
0
7
N36 West
6
0
N48 West
12
6
N60 Zuid
13
7
N57 Oost
11
9
N48 Oost
11
8

N48 West
11
6
0
4
6
9

N60 Zuid
12
7
4
0
7
9

N57 Oost
11
8
6
7
0
6

N48 Oost
11
9
9
10
6
0

Trajecttijden doorgaand verkeer (in minuten) Bestaande Toestand (in minuten), Ochtendspits
Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N60 Noord
0
9
N36 West
6
0
N48 West
12
6
N60 Zuid
13
7
N57 Oost
11
9
N48 Oost
11
8

N48 West
13
6
0
4
7
9

N60 Zuid
14
7
4
0
7
10

N57 Oost
12
9
6
7
0
6

N48 Oost
11
9
9
10
7
0

Trajecttijden doorgaand verkeer (in minuten) Bestaande Toestand (in minuten), Avondspits

6.2.2.3 Functioneren van de belangrijkste kruispunten
In het kader van de Plan-MER werden de belangrijkste kruispunten in detail geteld (2008).

Figuur 6-13

Belangrijkste kruispunten Ronse. Bron: THV Arcadis-Technum

De drukst belaste kruispunten zijn deze van de N60-noord met N425 (zie kruispunt 1 op Figuur 6-14) en deze
van de N60-zuid met N48 en Viermaartlaan (zie kruispunt 5 op Figuur 6-14).
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De overige kruispunten zijn minder zwaar belast. In volgorde van afnemende drukte werden volgende
kruispunten eveneens onderzocht:
Het kruispunt van N36 met N60 (kruispunt 3)
Het kruispunt van N60 Zonnestraat met Watermolenstraat en Wijnstraat (deze laatste twee zijn
verbindingswegen met het centrum) (kruispunt 2)
Het kruispunt van de N60 met Engelsenlaan; deze laatste is een verbindingsweg met het centrum
(kruispunt 4)
De huidige N60 blijkt in Ronse in vrij sterke mate te functioneren als verdeelweg. Enkel op het kruispunt van
de N48-west met de N60-zuid is dit minder het geval. Op dit kruispunt is een vrij grote beweging
waarneembaar van de stedelijke verdeelweg naar de N60-zuid.
Hieronder bespreken we kort de twee drukst belaste kruispunten.
Kruispunt N60b Kruisstraat – N425 Zandstraat/Ommegangstraat – N60 Rijksweg

Figuur 6-14
Kruispunt Kruisstraat - Zandstraat - Ommegangstraat - Rijksweg – N60-noord (kruispunt 1)
(Bron: THV Arcadis-Technum)

Net ten noorden van dit kruispunt krijgt de N60 zijn typische karakter met 2*2 rijstroken en middenberm. Ten
zuiden van het kruispunt en doorheen heel Ronse heeft de N60 een dwarsprofiel van 2*1 rijstroken die ten
hoogste worden gescheiden door een al dan niet onderbroken witte lijn.
De belangrijkste stromingen voor de ochtendspits rijden van noord naar zuid (340 pae/u) en vice versa
(520 pae/u). De relaties tussen de N60 en de N425 zijn eerder beperkt te noemen: deze intensiteiten komen
amper boven de 100 pae/u per richting uit.
Er is bijgevolg duidelijk een belangrijke relatie via de N60 tussen Ronse en de N60 richting Oudenaarde/Gent.
In de ochtendspits is deze stroom voornamelijk staduitwaarts gericht. De relatie tussen de N425 en de N60 is,
relatief gezien, beperkt te noemen.
Tijdens de avondspits is de belangrijkste beweging van noord naar zuid (565 pae/u) en vice versa (527 pae/u).
Het enige essentiële verschil met de ochtendspits zijn de grotere intensiteiten vanaf de N60-noord
stadinwaarts. Dit is een indicatie voor een niet onbelangrijke werk-pendel richting Oudenaarde/Gent.
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Kruispunt N60b Leuzesteenweg – N48 Doorniksesteenweg – Viermaartlaan

Figuur 6-15
Kruispunt Leuzesteenweg – Doorniksesteenweg –Viermaartlaan (kruispunt 5) (Bron: THV
Arcadis-Technum)

Dit kruispunt zorgt voor de relatie tussen de stedelijke verdeelweg N60b Leuzesteenweg, de N48 naar Doornik
en het centrum van Ronse (Viermaartlaan).
Tijdens de ochtendspits zijn de grootste stromingen waarneembaar van noord naar zuid (336 pae/u) en vice
versa (256 pae/u). In tweede orde zijn de relaties tussen de Viermaartlaan en beide zijden van de N60b
Leuzesteenweg van belang. De intensiteiten vanaf de Leuzesteenweg naar de Viermaartlaan (150 à 200 pae/u)
liggen iets hoger dan de omgekeerde beweging (rond de 120 pae/u).
De waargenomen intensiteiten langsheen de N48 Doorniksesteenweg zijn relatief beperkt.
We kunnen hieruit besluiten dat de relatie met de N48 Doorniksesteenweg slechts weinig tot matig belangrijk
is. De intensiteiten op de N60b stedelijke verdeelweg zijn quasi even hoog als op de invalsweg vanuit het
zuiden (N60 Leuzesteenweg-zuid). In tegenstelling tot de andere onderzochte kruispunten, waar een sterkere
doorgaande beweging merkbaar is op de stedelijke verdeelweg, is op dit kruispunt vooral een sterke
doorgaande beweging merkbaar tussen de invalsweg vanuit het zuiden (Leuzesteenweg-zuid) en de ene tak
van de stedelijke verdeelweg (Leuzesteenweg-noord-Viermaartlaan).
Tijdens de avondspits is de belangrijkste beweging waarneembaar van de N60b Leuzesteenweg-noord naar de
Viermaartlaan. De relatie bedraagt 443 pae/u. Nu blijkt er, ten overstaan van de ochtendspits, veel meer
verkeer te komen vanaf de N60b Leuzesteenweg-noord. Aangezien het verschil met het verkeer komende van
het kruispunt Engelselaan – César Snoecklaan – Leuzesteenweg (kruispunt 4 op Figuur 6-14) onrealistisch
hoog is en aangezien er geen direct aanwijsbare reden is om het verschil met de ochtendspits te verklaren,
moeten deze intensiteiten met de nodige omzichtigheid worden behandeld.

6.2.3

Bereikbaarheid van de deelgebieden
Net zoals voor de doorgaande trajecten zijn de trajecttijden naar de deelgebieden in het algemeen gelijk of
hoger tijdens de avondspits ten opzichte van de ochtendspits. De hogere trajecttijden tijdens de avondspits
staan allemaal in relatie met deelgebied 1, het meest noordelijke deelgebied. De relaties tussen de overige
meetpunten zijn quasi hetzelfde als tijdens de ochtendspits.
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Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
2
7
N36 West
4
1
N48 West
9
5
N60 Zuid
10
6
N57 Oost
8
8
N48 Oost
8
9

DG3
11
6
1
4
6
8

DG4
8
5
4
5
4
5

DG5
9
6
4
4
3
6

DG6
10
8
6
6
4
5

DG7
10
8
6
6
1
7

DG8
9
6
9
10
8
2

DG9
6
4
6
7
5
5

Trajecttijden naar deelgebieden (DG) (in minuten) voor de Bestaande Toestand, Ochtendspits

Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
2
8
N36 West
5
1
N48 West
11
5
N60 Zuid
11
6
N57 Oost
9
8
N48 Oost
9
9

DG3
12
6
1
4
6
9

DG4
9
5
4
5
4
5

DG5
10
6
4
4
3
6

DG6
11
8
6
6
4
5

DG7
11
8
6
6
1
7

DG8
9
6
9
10
8
2

DG9
6
4
7
7
5
5

Trajecttijden naar deelgebieden (DG) (in minuten) voor de Bestaande Toestand, Avondspits

Tijdens de ochtendspits worden er in het studiegebied bijna 73 000 voertuigkilometers gepresteerd op de Nwegen, tegenover 16 600 kilometer op de lokale wegen. Tijdens de avondspits stijgt dit aantal nog tot resp.
90 300 en 21 400 voertuigkilometers.

6.3

Referentiescenario

6.3.1

Beschrijving van het verkeerssysteem

6.3.1.1 Verkeerssysteem voor gemotoriseerd verkeer
Het referentiescenario vertrekt van de planningscontext voor 2020 zonder uitvoering van het project
waarvoor deze project-MER wordt opgemaakt. Belangrijk om op te merken is dat de zuidelijke omleidingsweg
niet wordt meegenomen in dit referentiescenario, aangezien deze pas op langere termijn wordt voorzien, ná
realisatie van de nieuwe N60. Aangezien deze laatste niet in het referentiescenario wordt meegenomen,
wordt de zuidelijke omleidingsweg dus evenmin meegenomen.
Het verkeerssysteem van het referentiescenario is dus in grote mate gelijk aan het systeem in de bestaande
situatie.

6.3.1.2 Verkeerssysteem voor openbaar vervoer
Gezien de aard van het plan waarover voorliggende MER handelt, is vooral de routing en invoering (of
schrapping) van lijnen van belang.
Vanuit de NMBS bestaat niet de directe wens om de spoorlijn die vanuit Ronse naar het zuiden rijdt te
activeren.
In hun Mobiliteitsvisie 2020 geeft De Lijn tevens aan dat er schijnbaar geen vraag zal zijn naar een trein10
verbinding vanuit Ronse naar het zuiden. Volgens ditzelfde wensbeeld is er nood aan zes reguliere radiale
10

Reguliere lijnen zijn lijnen die ook tijdens de daluren rijden
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verbindingen: i) Oudenaarde, ii) Brakel, iii) Geraardsbergen, iv) Leuze, v) Doornik en vi) Avelgem (en verder
naar Kortrijk). Uitgezonderd met Kortrijk zijn er nu reeds buslijnen naar deze gemeenten/steden, alleen
betreft het in de huidige situatie niet allemaal reguliere lijnen.

Figuur 6-16

Gewenst toekomstbeeld 2020 De Lijn. Bron: De Lijn

Bovenstaande betreft echter een wensnet en er is nog een grote mate van onduidelijkheid omtrent de routing
en de financiering van dit net. Gezien het lage belang van Ronse in het openbaar vervoersnetwerk kan worden
vermoed dat er tegen 2020 geen ingrijpende wijzigingen zullen zijn in het aanbod en in het bijzonder geen
wijzigingen die een impact hebben op voorliggende studie.

6.3.1.3 Verkeerssysteem voor fietsers
Het provinciale fietsroutenetwerk zoals weergegeven bij de huidige situatie betreft tevens de toekomstige
situatie. Voor de hoofdfietsroute langs N425 bestaat de wens om de fietsinfrastructuur te optimaliseren. Voor
de N425-west (de Zandstraat) is reeds begonnen met de opmaak van een module 13 –dossier om vrijliggende
fietspaden te kunnen aanleggen. Doordat de Zandstraat door beschermd natuurgebied gaat, ondervindt dit
dossier vertraging.
Voor de N425-oost (de Ommegangstraat) is ook reeds begonnen met het nodige studiewerk. Hier zorgt de
noodzaak tot onteigeningen ervoor dat dit dossier nog enige tijd kan aanslepen. Er bestaat dus een kans dat
de enige hoofdfietsroute in Ronse tegen 2020 over vrijliggende fietsinfrastructuur zal beschikken.

6.3.2

Toename van de verkeersvraag

6.3.2.1 Autonome groei en ruimtelijke ontwikkelingen
De verkeersvraag zal toenemen ten opzichte van de bestaande toestand. Enerzijds is er sprake van een
autonome groei, namelijk de stijging van de bevolking en daardoor de stijging van het aantal verplaatsingen.
Anderzijds zijn er ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gepland in de omgeving van het project die nieuw
verkeer zullen aantrekken.
De belangrijkste punten op vlak van ruimtelijke ontwikkelingen zijn de volgende:
het volledig invullen/verdichten van de bestaande industriegebieden en woongebieden.
Uit de beschrijving van de huidige situatie kwam naar voor dat er nog vrije ruimte/leegstaande
panden is/zijn op de bestaande bedrijventerreinen. Volgend op het streven van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen naar een optimaal gebruik van de schaarse ruimte wenst de stad Ronse dat
de aanwezige bedrijvenzones maximaal worden gebruikt.
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de ontwikkeling van een nieuw terrein ten westen van het stadscentrum (Pontstraat-West). Naast
het optimaal gebruik van de bestaande bedrijvenzones voorziet de stad ook een nieuw bedrijventerrein: Pontstraat-West. De afbakening van het kleinstedelijk gebied Ronse en het bijhorende ‘RUP
Pontstraat-West’ werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22 december 2008. Het betreft een
gemengd regionaal bedrijventerrein van circa 48 hectare dat in het noorden wordt begrensd door de
Doorniksesteenweg (N48), in het oosten door de Pontstraat en in het zuiden & westen valt de rand
van het gebied samen met de Malaise. Verkeerskundig is verder nog van belang dat het RUP een
(indicatieve) ontsluiting voorziet naar enerzijds de N48 en anderzijds de Pontstraat.
Multifunctionele ontwikkeling van braakliggende terreinen gelegen tussen de Ninovestraat/N48 en
de Bredestraat, gekenmerkt door woningbouw (150 wooneenheden) en een hotel (40 kamers) en
voorzien van de nodige (aparte) ontsluitingsassen voor gemotoriseerd en langzaam verkeer
De bouw van een sporthal op de recreatieterreinen aan de Leuzesesteenweg/N60
Het ontwikkelen van de verkaveling aan de C. Lemonnierlaan in de zuidelijke stadsrand (67 loten)
Alle relevante ontwikkelingen zijn opgenomen in de nieuwe ramingen van het provinciaal verkeersmodel
Oost-Vlaanderen.

6.3.2.2 Verkeersvraag
Wat betreft het lokaal en bestemmingsverkeer wordt er naar de toekomst toe een stijging verwacht van bijna
18% voor personenwagens (+17,9% in de ochtendspits en +17,6% in de avondspits) en een stijging van 58,4%
voor vrachtwagens in de ochtendspits, en een stijging van 16,6% in de avondspits.
Uit de SLA’s van de N60 (Rijksweg en Leuzesesteenweg) is af te leiden dat tijdens de ochtendspits ongeveer
620 pae/u, ofwel 41% van al het verkeer ter hoogte van de Rijksweg, doorgaand verkeer is. Het aandeel
doorgaand verkeer in het centrum van Ronse, ter hoogte van de Zonnestraat, ligt hoog, en loopt op van 38 tot
48%. In de bestaande toestand was er ongeveer 450 pae/u doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer is
bijgevolg met ongeveer 40% gestegen ten opzichte van de bestaande toestand.
Tijdens de avondspits bedraagt het doorgaand verkeer op de N60 tussen de 350 en 400 pae/u in beide
richtingen. In het centrum, ter hoogte van de Zonnestraat, loopt het aandeel doorgaand verkeer op tot 49% in
zuidelijke richting. In de bestaande toestand was er ongeveer 590 pae/u doorgaand verkeer voor beide
richtingen samen. Het doorgaande verkeer is bijgevolg met ongeveer 25% gestegen ten opzichte van de
bestaande toestand.

6.3.3

Functioneren van het wegennet

6.3.3.1 Verkeersintensiteiten
Omwille van de toename van de verkeersvraag naar de toekomst toe, en het feit dat het aanbod amper
veranderd is ten opzichte van de huidige toestand, zal de verkeersdrukte in Ronse toenemen.
Het verkeersmodel voorspelt dat tijdens de ochtendspits de verkeersbelasting op de Rijksweg 650 tot 850
pae/u zal bedragen. Op de Leuzesesteenweg gaat het om 500 tot 650 pae/u. Over het algemeen liggen de
belastingen op het hoofdwegennet ongeveer 200 pae/u hoger dan in de bestaande toestand.
Tijdens de avondspits neemt de verkeersbelasting op de N60 toe tot ongeveer 800 pae/u in beide richtingen
op de Leuzesesteenweg en 1050 pae/u op de Rijksweg in de noordelijke rijrichting. Voor de wegvakken blijven
deze intensiteiten sterk onder de wegcapaciteit, maar op de kruispunten zullen op die manier significante
filevorming verwacht.
De verkeersintensiteiten op de N60 benaderen bijgevolg de theoretische capaciteit van de wegen, wat zal
leiden tot enkele wachtrijen aan de kruispunten, wat effect zal hebben op het functioneren van dit wegennet
met gevolgen voor het lokale en doorgaande verkeer.
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Figuur 6-17

Toedeling gemotoriseerd verkeer referentiescenario (pae/u). Bron: VVC

6.3.3.2 Doorgaand verkeer
Omwille van de toename van verkeer, zullen er zich meer vertragingen voordoen op de kruispunten,
waardoor de trajecttijden stijgen voor het doorgaande verkeer.
Tijdens de ochtendspits is de gemiddelde reistijdtoename voor het doorgaand verkeer beperkt tot slechts 3%.
De maximale toename bedraagt slechts 1 minuut. De trajecttijden lopen het hoogst op in relatie tot de N60
noord. De hoogste verkeersbelastingen worden ook waargenomen ten noorden van Ronse, waardoor de
grootste verliestijden zich voordoen op de kruispunten aan de noordkant van Ronse.

Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N60 Noord
0
7
N36 West
6
0
N48 West
13
6
N60 Zuid
13
7
N57 Oost
11
9
N48 Oost
11
9

N48 West
11
6
0
5
7
9

N60 Zuid
12
7
4
0
7
10

N57 Oost
11
8
7
7
0
6

N48 Oost
11
9
9
10
6
0

Verschil BT (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

N48 West
+0
+0
0
+0
+0
+0

N60 Zuid
+0
0
+0
0
+0
+0

N57 Oost
+1
0
+0
-0
0
+0

N48 Oost
+0
0
+1
+0
+0
0

N60 Noord
0
+0
+1
+1
+1
+0

N36 West
+1
0
+0
0
+0
+0
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Verschil BT (%)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

N60 Noord
0%
+2%
+8%
+5%
+5%
+4%

N36 West
+9%
0%
+5%
0%
+5%
+1%

N48 West
+4%
+5%
0%
+5%
+5%
+3%

N60 Zuid
+2%
0%
+2%
0%
+1%
+1%

N57 Oost
+6%
0%
+5%
-2%
0%
+2%

N48 Oost
+1%
0%
+6%
+2%
+2%
0%

Tabel 6-4
Trajecttijden doorgaand verkeer (in minuten) Referentiescenario en vergelijking met
Bestaande Toestand (BT) (in minuten en %), Ochtendspits

Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N60 Noord
0
10
N36 West
8
0
N48 West
15
6
N60 Zuid
14
7
N57 Oost
11
10
N48 Oost
11
9

N48 West
14
8
0
5
7
9

N60 Zuid
15
9
4
0
7
10

N57 Oost
14
9
7
7
0
6

N48 Oost
11
9
10
10
8
0

Verschil BT (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

N60 Noord
0
+1
+2
+1
+1
0

N36 West
+1
0
+0
+0
+1
+0

N48 West
+1
+2
0
+0
+1
+1

N60 Zuid
+1
+2
+0
0
+0
+0

N57 Oost
+1
+1
+1
0
0
0

N48 Oost
+0
+0
+1
+0
+1
0

Verschil BT (%)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

N60 Noord
0%
+23%
+19%
+8%
+8%
0%

N36 West
+8%
0%
+7%
+3%
+8%
+1%

N48 West
+6%
+28%
0%
+5%
+9%
+6%

N60 Zuid
+6%
+27%
+2%
0%
+4%
+3%

N57 Oost
+11%
+8%
+10%
0%
0%
0%

N48 Oost
+3%
+3%
+9%
+4%
+20%
0%

Tabel 6-5
Trajecttijden doorgaand verkeer (in minuten) Referentiescenario en vergelijking met
Bestaande Toestand (BT) (in minuten en %), Avondspits

Tijdens de avondspits is de toename groter met een gemiddelde toename van 8%. De maximale reistijdtoename bedraagt 2 minuten of 28% van de totale doorrijtijd. De grootste stijgingen doen zich voor in relaties
met de N60 Noord en de N36 West. De hoogste verkeersbelastingen worden ook waargenomen ten noorden
van Ronse, waardoor de grootste verliestijden zich voordoen op de kruispunten aan de noordkant van Ronse.
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6.3.4

Bereikbaarheid van de deelgebieden
Niet alleen het doorgaande verkeer zal meer tijd nodig hebben om Ronse te doorkruisen, ook de
deelgebieden zullen minder goed bereikbaar worden in het referentiescenario.
Tijdens de ochtendspits is deze toename beperkt tot gemiddeld 4%.

Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
2
7
N36 West
4
1
N48 West
10
6
N60 Zuid
10
6
N57 Oost
9
8
N48 Oost
8
9

DG3
12
6
1
4
6
9

DG4
9
6
4
5
4
5

DG5
10
6
4
4
3
6

DG6
10
8
6
6
4
5

DG7
11
8
6
6
1
7

DG8
9
6
10
10
8
2

DG9
6
4
7
7
5
5

Verschil BT (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

DG1
0
+0
+1
+0
+1
+0

DG2
+0
0
+0
+0
+0
+0

DG3
+1
+0
0
0
+0
+0

DG4
+1
+0
+0
+0
+0
+0

DG5
+1
+0
+0
0
0
+0

DG6
+1
+0
+0
+0
+0
+0

DG7
+1
+0
+0
+0
0
+0

DG8
+0
+0
+0
+0
+0
0

DG9
+0
+0
+1
+0
+0
+0

Verschil BT (%)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

DG1
0%
8%
7%
4%
7%
2%

DG2
4%
0%
6%
1%
2%
2%

DG3
5%
2%
0%
0%
1%
3%

DG4
7%
1%
7%
2%
1%
3%

DG5
6%
2%
9%
0%
0%
2%

DG6
6%
3%
6%
2%
1%
1%

DG7
5%
3%
5%
1%
0%
2%

DG8
4%
1%
5%
2%
2%
0%

DG9
3%
1%
9%
4%
4%
2%

Tabel 6-6
Trajecttijden naar deelgebieden (DG) (in minuten) Referentiescenario en vergelijking met
Bestaande Toestand (BT) (in minuten en %), Ochtendspits

Voor de avondspits is de gemiddelde trajecttijd naar de deelgebieden toegenomen met 9%.

Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
2
10
N36 West
6
1
N48 West
12
6
N60 Zuid
12
7
N57 Oost
11
9
N48 Oost
9
9

DG3
14
6
1
4
6
9

DG4
10
6
5
5
4
5

DG5
11
7
4
4
3
7

DG6
12
9
6
6
4
5

DG7
12
9
7
6
1
7
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9
7
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2

DG9
7
4
8
8
6
6
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Verschil BT (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

DG1
+0
+1
+2
+1
+1
+0

DG2
+1
0
+1
+1
+1
+0

DG3
+1
+1
0
+0
+0
+0

DG4
+2
+1
+0
+0
+0
+1

DG5
+1
+1
+1
+0
+0
+0

DG6
+1
+1
+1
+0
+0
+0

DG7
+1
+1
+1
+0
0
+0

DG8
+0
+0
+1
+0
+0
-0

DG9
+0
+0
+1
+1
+1
+0

Verschil BT (%)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

DG1
2%
20%
14%
8%
13%
2%

DG2
17%
0%
21%
17%
17%
2%

DG3
11%
16%
0%
4%
7%
5%

DG4
17%
10%
11%
2%
7%
11%

DG5
11%
21%
17%
3%
2%
7%

DG6
9%
9%
11%
3%
3%
3%

DG7
10%
9%
10%
3%
0%
5%

DG8
2%
4%
7%
3%
5%
-2%

DG9
7%
6%
15%
11%
13%
8%

Tabel 6-7
Trajecttijden naar deelgebieden (DG) (in minuten) Referentiescenario en vergelijking met
Bestaande Toestand (BT) (in minuten en %), Avondspits

Voor een verdere validatie van deze vaststelling wordt ook de druk op kruispunt Zandstraat – N60 – Ommegangstraat bekeken.
In de bestaande toestand wordt dit kruispunt reeds druk gebruikt. Tijdens de ochtendspits blijven de
verzadigingsgraden op het kruispunt ruim onder de 80%, wat resulteert in een vlotte doorstroming. In de
avondspits zijn de verzadigingsgraden voor het verkeer komende van de Zandstraat en de N60 noord erg
hoog, namelijk 96%, waardoor er wachtrijen ontstaan).

Figuur 6-18
Kruispuntbelasting Zandstraat – N60 – Ommegangstraat, Bestaande Toestand,
Ochtendspits. Bron: VVC
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Figuur 6-19
Bron: VVC

Kruispuntbelasting Zandstraat – N60 – Ommegangstraat, Bestaande Toestand, Avondspits.

N60 zuid
Zandstraat
N60 noord
Ommegangstraat

verzadigingsgraad per rijstrook
Ochtendspits
Avondspits
L
RD
R
L
RD
0%
29%
0%
0%
25%
0%
68%
0%
0%
96%
0%
68%
0%
0%
96%
0%
60%
0%
0%
74%

R
0%
0%
0%
0%

Verzadigingsgraden kruispunt Zandstraat – N60 – Ommegangstraat, Bestaande Toestand

In het referentiescenario wordt het kruispunt omwille van de stijging van het verkeer, nog zwaarder belast. In
de ochtendspits blijven de verzadigingsgraden beperkt tot minder dan 80%, waardoor een vlotte
doorstroming van het verkeer kan worden gegarandeerd. Tijdens de avondspits worden er echter
verzadigingsgraden bereikt van ruim boven de 100% voor het verkeer komende van de Zandstraat, de N60
noord, en de Ommegangstraat. Het kruispunt kan bijgevolg de verkeersstromen niet meer aan en er zullen
structurele wachtrijen ontstaan.
Dit toont aan dat de stijging van trajecttijden en een mindere bereikbaarheid in het referentiescenario ten
opzichte van de bestaande toestand inderdaad ook terug te vinden is op het kruispuntniveau. In de
ochtendspits resulteert dit niet in significante wijzigingen, maar in de avondspits heeft dit significant meer
congestie tot gevolg.
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Figuur 6-20
Kruispuntbelasting Zandstraat – N60 – Ommegangstraat, Referentiescenario,
Ochtendspits. Bron: VVC

Figuur 6-21
Bron: VVC

Kruispuntbelasting Zandstraat – N60 – Ommegangstraat, Referentiescenario, Avondspits.

N60 zuid
Zandstraat
N60 noord
Ommegangstraat

verzadigingsgraad per rijstrook
Ochtendspits
Avondspits
L
RD
R
L
RD
0%
74%
0%
0%
24%
0%
65%
0%
0%
132%
0%
73%
0%
0%
132%
0%
74%
0%
0%
112%

R
0%
0%
0%
0%

Verzadigingsgraden kruispunt Zandstraat – N60 – Ommegangstraat, Referentiescenario
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6.3.5

Multimodale mobiliteit

6.3.5.1 Voertuigkilometers gereden in het studiegebied
Het aantal voertuigkilometers gereden in het studiegebied stijgt sterk ten opzichte van de bestaande
toestand, omwille van de toename van de verkeersvraag.
Voertuigkilometers gereden door personenwagens
Tijdens de ochtendspits neemt het aantal voertuigkilometers voor personenwagens toe met één derde. De
toename is het grootst voor de L-wegen (+43%) en iets minder groot voor de N-wegen (+29%). Voor de Nwegen is de (relatieve) toename het grootste voor de deelgebieden 2, 3 en 8. Voor de L-wegen is er vooral
een (relatieve) toename in deelgebieden 4 en 9. Er wordt dus vooral in het centrum van Ronse meer op lokale
wegen gereden.

Referentie - Bestaande toestand
Ochtendspits - personenwagens

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Totaal

BT
19 805
7 230
4 058
13 118
1 053
2 838
4 754
7 312
6 681
66 849

N-wegen
REF
REF-BT
23 745
3 940
10 159
2 929
6 084
2 026
16 650
3 532
1 196
143
3 901
1 063
6 301
1 547
10 914
3 602
7 408
727
86 358
19 509

%
+20%
+41%
+50%
+27%
+14%
+37%
+33%
+49%
+11%
+29%

BT
4 049
723
0
3 640
1 428
957
0
3 585
1 541
15 923

L-wegen
REF
REF-BT
5 188
1 139
856
133
0
0
6 104
2 464
2 090
662
1 167
210
0
0
4 708
1 123
2 606
1 065
22 719
6 796

%
+28%
+18%
0%
+68%
+46%
+22%
0%
+31%
+69%
+43%

Tabel 6-8
Voertuigkilometers gereden door personenwagens in de deelgebieden per type weg.
Referentiescenario (REF) in vergelijking met Bestaande Toestand (BT). Ochtendspits

Tijdens de avondspits neemt het aantal voertuigkilometers gereden door personenwagens toe met de helft.
Deze toename is het grootst voor de L-wegen (+71%) en iets minder groot voor de N-wegen (+47%). Net zoals
in de ochtendspits neemt het aantal voertuigkilometers op N-wegen vooral (relatief) toe voor deelgebieden 2
en 3. Voor de L-wegen is er een grote (relatieve) toename voor deelgebieden 1 en 2. Ook voor deelgebieden 4
en 9, dus het centrumgebied van Ronse, wordt er significant meer op het bestaand wegennet gereden ten
opzichte de bestaande toestand.
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Referentie - Bestaande toestand
Avondspits - personenwagens

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Totaal

BT
24 472
9 882
4 815
16 090
1 219
3 776
6 661
9 847
7 733
84 495

N-wegen
REF
REF-BT
32 330
7 858
18 208
8 326
8 832
4 017
22 423
6 333
1 459
240
5 419
1 643
9 046
2 385
15 412
5 565
10 994
3 261
124 123
39 628

%
+32%
+84%
+83%
+39%
+20%
+44%
+36%
+57%
+42%
+47%

BT
4 485
689
0
5 256
2 253
1 221
0
4 194
2 232
20 330

L-wegen
REF
REF-BT
10 685
6 200
1 647
958
0
0
8 927
3 671
3 180
927
1 418
197
0
0
5 201
1 007
3 766
1 534
34 824
14 494

%
+138%
+139%
0%
+70%
+41%
+16%
0%
+24%
+69%
+71%

Tabel 6-9 Voertuigkilometers gereden door personenwagens in de deelgebieden per type weg.
Referentiescenario (REF) in vergelijking met Bestaande Toestand (BT). Avondspits.

Voertuigkilometers gereden door vrachtwagens
Ook wat betreft vrachtverkeer is er een sterke toename van voertuigkilometers in het studiegebied.
Tijdens de ochtendspits neemt het aantal voertuigkilometers gereden door vrachtwagens toe met 41%. De
toename is het grootste voor de L-wegen (+167%) en iets minder groot voor de N-wegen (+27%). Voor de Nwegen is er vooral een toename in deelgebied 3. Voor de L-wegen is de toename het grootste voor deelgebieden 1, 4 en 8.
Er is een afname van voertuigkilometers voor de deelgebieden 5 en 7 (voor N-wegen) en voor deelgebied 2
(voor L-wegen).
Referentie - Bestaande toestand
Ochtendspits - vrachtwagens

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Totaal

BT
1 958
768
303
1 267
34
200
319
704
555
6 108

N-wegen
REF
REF-BT
2 532
574
1 099
331
751
448
1 526
259
22
-12
204
4
173
-146
782
78
657
102
7 746
1 638

%
+29%
+43%
+148%
+20%
-35%
+2%
-46%
+11%
+18%
+27%

BT
28
188
0
3
11
4
0
422
38
694

L-wegen
REF
REF-BT
178
150
96
-92
0
0
654
651
11
0
4
0
0
0
855
433
56
18
1 854
1 160

%
+536%
-49%
0%
+21700%
0%
0%
0%
+103%
+47%
+167%

Tabel 6-10
Voertuigkilometers gereden door vrachtwagens in de deelgebieden per type weg.
Referentiescenario (REF) in vergelijking met Bestaande Toestand (BT). Ochtendspits.

Tijdens de avondspits neemt het aantal voertuigkilometers gereden door vrachtwagens toe met 43%. De
toename is het grootste voor de L-wegen (+96%) en iets minder groot voor de N-wegen (+33%). Voor de Nwegen is er vooral een toename in deelgebied 3. Voor de L-wegen is de toename het grootste voor deelgebieden 1 en 4.
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Er is een afname van voertuigkilometers voor de deelgebieden 6 en 8 (voor N-wegen) en voor deelgebied 9
(voor L-wegen).
Referentie - Bestaande toestand
Avondspits - vrachtwagens

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Totaal

BT
1 720
770
300
1 146
48
247
351
718
461
5 761

N-wegen
REF
REF-BT
2 393
673
1 180
410
691
391
1 297
151
61
13
206
-41
466
115
640
-78
751
290
7 685
1 924

%
+39%
+53%
+130%
+13%
+27%
-17%
+33%
-11%
+63%
+33%

BT
198
106
0
31
12
3
0
587
87
1 024

L-wegen
REF
REF-BT
481
283
148
42
0
0
608
577
14
2
3
0
0
0
679
92
71
-16
2 004
980

%
+143%
+40%
0%
+1861%
+17%
0%
0%
+16%
-18%
+96%

Tabel 6-11
Voertuigkilometers gereden door vrachtwagens in de deelgebieden per type weg.
Referentiescenario (REF) in vergelijking met Bestaande Toestand (BT). Avondspits.

Deze grote toename van vrachtverkeer is een resultaat van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Pontstraat West. De lokale wegen van deelgebieden 1 en 4 die significant meer door vrachtverkeer worden
gebruikt zijn niet de kleine wegen in het centrum, maar wel de lokale wegen gelegen tussen de N60 Noord en
het kruispunt N60/N36 West.

6.3.5.2 Functioneren van het openbaar vervoernet
De toename van het aantal voertuigkilometers gereden door zowel personenwagens als vrachtverkeer in het
studiegebied, zorgt ervoor dat de druk op het wegennet toeneemt. Daar waar auto- en vrachtverkeer in direct
conflict is met het openbaar vervoer, zal het openbaar vervoer ook vertraging ondervinden ten opzichte van
de bestaande toestand.

6.3.5.3 Functioneren van het fietsnetwerk
Ook het fietsverkeer zal meer hinder ondervinden, aangezien de verkeersintensiteiten stijging in het centrum
van Ronse, waar een aantal fietsroutes samenkomen.

6.3.6

Verkeersveiligheid
Het aantal voertuigkilometers gereden op het bestaand wegennet stijgt, waardoor de verkeersdrukte
eveneens toeneemt. Hierdoor zullen er zich potentieel meer verkeersongevallen voordoen op het bestaand
wegennet in vergelijking met de bestaande toestand.
Er zijn hoge stijgingen van het aantal voertuigkilometers gereden op het bestaande wegennet, zowel voor
personenwagens als voor vrachtwagens, wat de verkeersveiligheid significant negatief beïnvloedt.

6.3.7

Verkeersleefbaarheid
Ook op de lokale wegen is er een toename van verkeer, wat de verkeersleefbaarheid significant negatief
beïnvloedt.
Aan de hand van de wachttijden die voetgangers gemiddeld nodig hebben om de referentiesecties in Ronse
over te steken, kan er worden afgeleid dat de oversteekbaarheid van de wegensignificant slechter is
geworden dan in de bestaande toestand.
Op de meeste sectie was de oversteekbaarheid al slecht (Zonnestraat en Leuzesesteenweg) tot zeer slecht
(Kruisstraat en Leuzesesteenweg), wat enkel maar slechter wordt in het referentiescenario. Voor de
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Olifantstraat, die in de huidige situatie redelijk oversteekbaar is, wordt in het refentiescenario slechts matig
oversteekbaar. We kunnen dus besluiten dat de oversteekbaarheid voor alle referentiesecties afneemt.
Bovendien is enkel de Bruul ingericht om de zeer slechte oversteekbaarheid op te vangen. Meer bepaald door
de rijweg niet oversteekbaar te maken voor voetgangers via een harde scheiding tussen de rijbaan en de
voetpaden, waardoor voetgangers verplicht worden om gebruik te maken van de zebrapaden om de rijbaan
over te steken. Deze inrichting is terecht, gezien er in de huidige toestand reeds een zeer slechte
oversteekbaarheid is (voor oversteken zonder zebrapad), en deze sectie de slechtste oversteekbaarheid heeft
van de referentiesecties.

Referentiesectie

Inrichting van de weg

Wachttijden (s)
BT
REF

1

Kruisstraat

Aanliggende fietspaden

49

56

2

Zonnestraat

16

22

3

Leuzesesteenweg

16

37

4

Bruul

78

114

5

Olifantstraat

8

12

Beurtelings parkeren langs kant van de weg
Geen fietspad
Parkeerstrook langs één zijde
Aanliggende fietspaden
Harde scheiding voetpad/rijweg
+ zebrapaden
Parkeren langs de twee zijden van de weg
Geen fietspaden

Tabel 6-12
Wachttijden zonder zebrapad op referentiesecties voor de Bestaande Toestand (BT) en het
Referentiescenario (REF)

6.4

Geplande toestand en effecten

6.4.1

Beschrijving van het verkeerssysteem

6.4.1.1 Verkeerssysteem voor gemotoriseerd verkeer
Aan het verkeersnetwerk van het referentiescenario wordt de westelijke omleidingsweg N60 toegevoegd. De
aansluiting van het bestaand wegennet op deze omleidingsweg zal verlopen met behulp van drie
knooppunten:
•

de noordelijke knoop: dit is een verknoping aan de noordzijde van het nieuwe traject met de
bestaande N60 om zo een verbinding met het bestaande wegennet te voorzien. De knoop dient
onder meer om vrachtverkeer te faciliteren tussen de N60 en de bedrijvenzone Klein-Frankrijk,
gelegen op de N48 oost. Bovendien zal de noordelijke knoop ook een belangrijke rol vervullen als
ontsluiting van de noordelijke en oostelijke wijken van Ronse naar de N60 richting Oudenaarde en
Gent. Er is namelijk een belangrijke functionele relatie tussen deze twee stedelijke gebieden en
Ronse. De noordelijke knoop wordt ontworpen als een lichtengeregelde gelijkvloerse aansluiting.

•

de centrale knoop: deze knoop, waarbij de N36 wordt aangesloten op de westelijke omleidingsweg
N60, dient te worden aanzien als de westelijke toegangspoort tot Ronse. Ze wordt voorzien als een
ongelijkvloers aansluitingscomplex.

•

de zuidelijke knoop: de zuidelijke knoop bestaat uit twee relatief dicht bij elkaar gelegen kruispunten.
Enerzijds de aansluiting van de Leuzesesteenweg op de nieuwe omleidingsweg en anderzijds de
ontsluiting van de bedrijvenzone aan de Pontstraat op de westelijke omleidingsweg N60. Beide
verknopingen worden ingevuld als lichtengeregelde gelijkvloerse kruispunten.
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Het tracé van de westelijke omleidingsweg doorsnijdt een aantal wegen. Er wordt echter voorzien om het
functioneren van de meeste van de deze wegen te behouden door ze ongelijkvloers de westelijke omleidingsweg N60 te laten kruisen. Enkel de noordelijke knoop en beide kruispunten van de zuidelijke knoop mogen de
omleidingsweg gelijkgronds kruisen.
Slechts een beperkt aantal wegen worden geknipt: met name de Biest en de Moortelstraat. Beide straten
hebben slechts een beperkt belang in het verkeerssysteem van Ronse.
Omwille van de wijzigingen in het verkeersnetwerk zal er een verschuiving plaatsvinden van verkeer op de
noord-zuid relatie. Dit verkeer zal nu de nieuwe N60 volgen in plaats van door het centrum van Ronse
(Kruisstraat – Zonnestraat – Leuzesesteenweg) te rijden. De routes van de overige relaties blijven grotendeels
behouden, enkel indien de verplaatsing in relatie staat met het noorden of zuiden kan de nieuwe
infrastructuur deels worden gebruikt. Voor de oost-west relaties blijven de routes hetzelfde als in het
referentiescenario. Dit verkeer zal de nieuwe N60 ongelijkvloers kruisen.

6.4.1.2 Verkeerssysteem voor openbaar vervoer
Treinnetwerk
Gezien de ligging van de geplande westelijke omleidingsweg N60 ten opzichte van het treinnetwerk zullen
beide netwerken geen directe invloed hebben op elkaar.
Busnetwerk
Alle busroutes die momenteel worden gebruikt door reguliere buslijnen en die de omleidingsweg N60 kruisen
zullen ook na de aanleg van de westelijke omleidingsweg door deze lijnen kunnen worden gebruikt. Het
betreft hier buslijnen 68, 97 en 483. Ze moeten hierbij wel een extra verkeersknoop, namelijk het
aansluitingscomplex van N36 met de nieuwe N60, oversteken.
Buslijnen 62 en 86b passeren aan de noordelijke resp. zuidelijke knoop in de nieuwe configuratie. Ook hun
routes kunnen worden behouden.

6.4.1.3 Verkeerssysteem voor fietsers
De ligging van de verschillende types fietsroutes en de voorgestelde uitwerking voor de westelijke omleidingsweg is zodanig dat de fietsroutes na realisatie van de nieuwe weg slechts beperkt zullen verschillen van de
huidige situatie. Er worden twee wegen geknipt:
- Moortelstraat
Door het knippen van de Moortelstraat dient de route uit het fietsknooppuntennetwerk die via deze straat
gaat een weinig noordelijk te worden verschoven richting de N48/Doorniksesteenweg.
- Biest
Ook voor de route uit het fietsknooppuntennetwerk die via de Biest verloopt, geldt dat deze een weinig
zuidwaarts wordt verschoven richting de nieuwe ontsluitingsweg van de bedrijvenzone aan de Pontstraat. Via
dit kruispunt en een nieuw pad voor langzaam verkeer kan vervolgens de Biest worden bereikt.

6.4.2

Verkeersvraag
De totale verkeersvraag blijft dezelfde als in het referentiescenario. Omwille van het gewijzigde verkeerssysteem kan er zich een wijziging voordoen in de vervoerswijzekeuze. Uit vergelijkbare analyses met het
provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen is echter gebleken dat dit bij behoud van het openbaar
vervoernet verwaarloosbaar is. De doorrekeningen met het verkeersmodel gebeuren daarom ook slechts op
een unimodale wijze, waarbij de vraag voor personenwagens en vrachtwagens hetzelfde blijft als in het
referentiescenario.
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6.4.3

Effectgroep ‘Functioneren van het wegennet’

6.4.3.1 Verkeersintensiteiten
Tijdens de ochtendspits bedraagt de verkeersbelasting op de nieuwe omleidingsweg N60 ongeveer 650 pae/u
in zuidelijke rijrichting en 800 tot 900 pae/u in de noordelijke rijrichting. Dit verkeer is in eerste plaats
afkomstig van de huidige N60. Op de Leuzesesteenweg ten noorden van de nieuwe aansluiting neemt het
verkeer af met 400 tot 550 pae/u in vergelijking met het referentiescenario.
Het verkeer neemt toe op de volledige N60 omdat verkeer van het bestaand wegennet wordt aangetrokken.

Figuur 6-22

Toedeling gemotoriseerd verkeer geplande situatie (pae/u). Bron: VVC

Door de hogere verkeersbelasting tijdens de avondspits is ook de verschuiving van verkeer naar de nieuwe
N60 groter. Tussen de Rijksweg en de N36 rijden 1200 tot 1300 pae/u. Ten zuiden van de N36 rijden 1000
pae/u richting Leuzesesteenweg en ongeveer 800 pae/u in de andere rijrichting.
Op de Leuzesesteenweg ten noorden van de nieuwe aansluiting neemt de verkeersbelasting af met 600 tot
700 pae/u. Op het bestaand wegennet is er een grote afname van verkeer. De verkeersbelastingen op de
Holandstraat en de Nederhofbeekstraat, twee lokale wegen in Maarkedal ten oosten van de N60, nemen in
zuidelijke richting af met respectievelijk 250 pae/u en 100 pae/u. Dit resulteert in een grote toename van het
verkeer op de N60 ten noorden van de nieuwe aansluiting. Er komt bijna 900 pae/u bij richting Ronse en 400
pae/u richting Oudenaarde.

6.4.3.2 Doorgaand verkeer
Intensiteiten
Uit de SLA’s blijkt dat het doorgaand verkeer op de nieuwe N60 tijdens de ochtendspits toeneemt tot bijna
1100 pae/u voor beide richtingen samen. Ter vergelijking: in het referentiescenario reed slechts 620 pae/u
doorgaand verkeer op de bestaande N60. Er is een vrij grote afname (150 pae/u) van verkeer dat via
Hogerlucht en de Ommegangstraat naar de N60 rijdt. Het doorgaande verkeer op de noord-zuidrelatie heeft
zich volledig verplaatst naar de nieuwe N60. In de Zonnestraat is het aandeel doorgaand verkeer gedaald tot
maximum 10%, waar dit in het referentiescenario tussen 38 tot 48% was gelegen. Het doorgaande verkeer dat
nog wel in het centrum terug te vinden is, zit op een oost-west relatie of is afkomstig uit de gebieden ten
oosten of westen van het studiegebied en gaat via Ronse naar het noorden of het zuiden.
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Ook tijdens de avondspits bevat de nieuwe N60 voornamelijk doorgaand verkeer. In totaal is ongeveer 1920
pae/u doorgaand (voor beide richtingen samen). Ter hoogte van de SLA van de Rijksweg betreft het 60% van
al het verkeer. Het aandeel doorgaand verkeer in de Zonnestraat is sterk gedaald, meer bepaald tot 2 à 5%. In
het referentiescenario was dit aandeel nog 49% in zuidelijke richting. Ook tijdens de avondspits is met andere
woorden al het doorgaande verkeer met een noord-zuid relatie op de nieuwe N60 terechtgekomen.
Trajecttijden
Gemiddeld dalen de trajecttijden voor het doorgaande verkeer met 6% tijdens de ochtendspits en 11% tijdens
de avondspits. De sterkste afnames zijn waar te nemen tussen de N60 noord en N60 zuid. Dit is niet
onverwacht, aangezien dit het traject is waartussen het nieuwe deel van de N60 loopt. Tijdens de
ochtendspits is er een daling van bijna vijf minuten in noordelijke richting tussen de N60 noord en de N60 zuid
en tijdens de avondspits is er een daling van meer dan zes minuten in noordelijke richting.
Deze afname van reistijden zorgt ervoor dat de nieuwe infrastructuur extra doorgaand verkeer zal aantrekken
in vergelijking met het referentiescenario. Anderzijds zal het bestaande doorgaande verkeer op de noord-zuid
relatie zich volledig verplaatsen naar de nieuwe N60, waardoor het centrum van Ronse zal worden ontlast.
Op de overige relaties (richting oosten of westen) zijn er naast dalingen van de trajecttijden ook lichte
stijgingen waar te nemen van maximaal één minuut. De stijgingen worden veroorzaakt door de aanleg van het
complex van de nieuwe N60 met de N36. In de huidige situatie zijn er ter hoogte van dit complex geen
kruispunten, en dus geen verliestijden, terwijl dit in de toekomst wel voor beperkte verliestijden kan zorgen.

Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N60 Noord
0
7
N36 West
7
0
N48 West
9
7
N60 Zuid
8
6
N57 Oost
12
9
N48 Oost
11
8

N48 West
9
7
0
5
7
9

N60 Zuid
8
6
4
0
7
10

N57 Oost
11
8
7
7
0
6

N48 Oost
11
9
9
10
6
0

Verschil REF (min)
H/B
N60 Noord
N60 Noord
0
N36 West
+1
N48 West
-4
N60 Zuid
-5
N57 Oost
+0
N48 Oost
+0

N36 West
-0
0
+1
-0
-0
-0

N48 West
-2
+1
0
0
0
-0

N60 Zuid
-4
-1
0
0
-0
0

N57 Oost
-0
0
-0
+0
0
0

N48 Oost
+0
0
-0
0
-0
0

Verschil REF (%)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

N36 West
-6%
0%
+11%
-6%
-3%
-1%

N48 West
-19%
+10%
0%
0%
0%
-1%

N60 Zuid
-31%
-16%
0%
0%
-1%
0%

N57 Oost
-4%
0%
-2%
+2%
0%
0%

N48 Oost
+2%
0%
-1%
0%
-2%
0%

N60 Noord
0%
+13%
-33%
-38%
+4%
+1%

Tabel 6-13
Trajecttijden doorgaand verkeer (in minuten) Project en vergelijking met
Referentiesituatie (REF) (in minuten en %), Ochtendspits
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Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
N60 Noord
N36 West
N60 Noord
0
8
N36 West
7
0
N48 West
9
7
N60 Zuid
9
6
N57 Oost
12
9
N48 Oost
12
9

N48 West
9
7
0
5
7
9

N60 Zuid
9
6
4
0
7
10

N57 Oost
12
9
7
7
0
6

N48 Oost
11
9
10
10
8
0

Verschil REF (min)
H/B
N60 Noord
N60 Noord
0
N36 West
-0
N48 West
-6
N60 Zuid
-6
N57 Oost
+0
N48 Oost
+1

N36 West
-2
0
+1
-1
-1
0

N48 West
-5
-1
0
+0
-0
-0

N60 Zuid
-6
-3
0
0
-0
-0

N57 Oost
-2
-0
-0
+0
0
0

N48 Oost
-0
0
-0
-0
-0
0

Verschil REF (%)
H/B
N60 Noord
N36 West
N48 West
N60 Zuid
N57 Oost
N48 Oost

N36 West
-21%
0%
+11%
-9%
-7%
0%

N48 West
-33%
-8%
0%
+2%
-4%
-3%

N60 Zuid
-43%
-29%
0%
0%
-3%
-1%

N57 Oost
-11%
-2%
-3%
+2%
0%
0%

N48 Oost
-1%
0%
-3%
-2%
-4%
0%

N60 Noord
0%
-5%
-38%
-39%
+2%
+10%

Tabel 6-14
Trajecttijden doorgaand verkeer (in minuten) Project en vergelijking met
Referentiesituatie (REF) (in minuten en %), Avondspits

6.4.3.3 Functioneren knooppunten
Knooppunten N60 met het bestaand wegennet
Aan de hand van de kruispuntbelastingen die worden voorspeld door het model en de geplande kruispuntconfiguraties worden de verschillende knooppunten op de N60 met het bestaande wegennet geanalyseerd.
Het is belangrijk dat er een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk is op deze kruispunten, zodat er zich geen
ongewenste verschuivingen van het verkeer op het bestaand wegennet zouden optreden.
Er bestaan drie knooppunten, die we elk in detail zullen bespreken, namelijk: de noordelijke knoop, de
centrale knoop en de zuidelijke knoop, die bestaat uit de ontsluiting van het bedrijventerrein Pontstraat en de
aansluiting op de Leuzesesteenweg. Op onderstaande figuur wordt de locatie van elk van deze knooppunten
aangegeven.
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Figuur 6-23
Overzicht van de knooppunten van de N60 met het bestaand wegennetwerk. Bron: THV
Arcadis-Technum

Noordelijke knoop
De noordelijke knoop wordt ingericht als een gelijkvloerse aansluiting die wordt geregeld met verkeerslichten,
zoals in onderstaande figuur wordt weergegeven. Omwille van de verkeersveiligheid worden er afslagstroken
voorzien voor de belangrijke afdraaiende verkeersstromen. Dit betekent dat een voorsorteerstrook linksaf
wordt voorzien voor het verkeer komende vanuit de richting van Oudenaarde. Deze voorsorteerstrook wordt
voldoende lang voorzien, omdat deze strook nooit volledig verzadigd mag geraken, opdat het doorgaande
verkeer niet wordt gehinderd.
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Gezien de wegenhiërarchie is het wenselijk dat, zolang er geen voertuig wordt gedetecteerd die van of naar
de oostelijke tak rijdt, of er zich geen fietser aanmeldt, de primaire weg voortdurend groen krijgt. Om dit te
bewerkstelligen worden de noodzakelijke detectielussen voorzien.
Alle verkeersstromen worden volledig conflictvrij afgewikkeld, inclusief het linksaf draaiende verkeer
komende uit de richting van Oudenaarde en de fietsers (al dan niet op aanvraag) op de dubbelrichtingsoversteek aan de noordzijde van het kruispunt.
Er wordt gegarandeerd dat uitzonderlijk vervoer op een veilige manier van het kruispunt gebruik kan maken.

Figuur 6-24

Kruispuntconfiguratie van de Noordelijke knoop. Bron: THV Arcadis-Technum

Figuur 6-25
Kruispuntbelasting Noordelijke knoop tijdens de ochtendspits (aantal voertuigen per
voertuigklasse). Bron: VVC
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Figuur 6-26
Kruispuntbelasting Noordelijke knoop tijdens de avondspits (aantal voertuigen per
voertuigklasse). Bron: VVC

verzadigingsgraad per rijstrook
Ochtendspits
Avondspits
L
RD
R
L
RD
N60 zuid 0%
69%
2%
0%
87%
oude N60 0%
69%
0%
0%
93%
N60 noord 69%
31%
0%
93%
54%

R
0%
0%
0%

Noordelijke knoop: verzadigingsgraad per rijstrook

Bij de analyse wordt uitgegaan van een conflictvrij kruispunt. Er worden drie fases voorzien: de fase voor de
rechtdoor en rechtsaf bewegingen voor het verkeer rijdend op de nieuwe N60, een fase voor het verkeer
komende van de oude N60 en een fase voor de linksafbeweging van nieuwe N60 naar oude N60. Tijdens deze
laatste fase wordt er bijkomend groen gegeven aan de rechtdoorbeweging voor het verkeer komende van de
nieuwe N60 noord, aangezien de twee bewegingen niet met elkaar in conflict zijn.
Uit de berekeningen blijkt dat de verzadigingsgraden tijdens de ochtendspits ruim onder de 80% blijven voor
alle afslagbewegingen op het kruispunt. Hierdoor blijft een vlotte afwikkeling gegarandeerd.
Aangezien de intensiteiten in de avondspits hoger liggen, liggen de verzadigingsgraden op het kruispunt ook
hoger. Voor zowat alle kruispuntbewegingen ligt de intensiteit bijna tegen de capaciteit aan (87-93%), waardoor de kans op congestie reëel is en er een wachtrij zal ontstaan.
Centrale knoop
Op de centrale knoop wordt de uitwisseling tussen de westelijke omleidingsweg N60 en de N36 geregeld met
behulp van een Hollands complex. Op de overspanning wordt het verkeer geregeld met behulp van verkeerslichten.
Er wordt bij de uitwerking rekening gehouden met volgende aspecten (zoals aangegeven op onderstaande
figuur):
•

Twee voorsorteerstroken linksaf op de noordelijke afrit (voor verkeer komende uit de richting
Oudenaarde)

•

Een bypass op beide zijden van de N36 richting de westelijke omleidingsweg: beide bypasses zijn
voorzien van een (al dan niet korte) in- en uitvoegstrook
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•

Veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, in het bijzonder aan de op- en afritten en bypasses

•

Aparte verkeerslichten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer

Onderstaande figuur geeft weer welke infrastructuur minimaal dient te worden voorzien. Hier wordt
vertrokken van een Hollands complex waarbij het complex wordt beschouwd als één kruispunt.
Voor de analyse wordt de kruispuntconfiguratie van de centrale knoop echter opgesplitst in twee delen: het
westelijke kruispunt en het oostelijke kruispunt. De vrije rechtsaf naar de N60 (richting Frankrijk of richting
Oudenaarde) valt buiten de kruispuntanalyse, aangezien deze beweging kan worden uitgevoerd zonder het
andere verkeer op het kruispunt te storen en dus te vertragen.

Figuur 6-27

Kruispuntconfiguratie van de centrale knoop. Bron: THV Arcadis-Technum

Figuur 6-28

Kruispuntbelasting Centrale knoop, westelijk kruispunt, ochtendspits. Bron: VVC
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Figuur 6-29

Kruispuntbelasting Centrale knoop, oostelijk kruispunt, ochtendspits. Bron: VVC

Figuur 6-30

Kruispuntbelasting Centrale knoop, westelijk kruispunt, avondspits. Bron: VVC

Figuur 6-31

Kruispuntbelasting Centrale knoop, oostelijk kruispunt, avondspits. Bron: VVC
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oostelijk kruispunt
afrit N60 komende van Oudenaarde
Zonnestraat west
oprit N60 richting Frankrijk

Ochtendspits
L
RD
0%
55%
55%
0%
0%
55%
0%
0%

R
0%
19%
0%
0%

Avondspits
L
RD
0%
88%
88%
0%
0%
88%
0%
0%

R
0%
20%
0%
0%

Centrale knoop, westelijk kruispunt: verzadigingsgraad per rijstrook

Zonnestraat oost
oprit N60 richting Oudenaarde
westelijk kruispunt
afrit N60 komende van Frankrijk

Ochtendspits
L
RD
0%
56%
0%
0%
10%
56%
0%
56%

R
0%
0%
0%
0%

Avondspits
L
RD
0%
78%
0%
0%
21%
78%
0%
78%

R
0%
0%
0%
0%

Centrale knoop, oostelijk kruispunt: verzadigingsgraad per rijstrook

Uit de analyse blijkt dat de verzadigingsgraden tijdens de ochtendspits ruim onder de 80% blijven voor alle
afslagbewegingen op het kruispunt. Hierdoor blijft een vlotte afwikkeling gegarandeerd.
Aangezien de intensiteiten in de avondspits hoger liggen, liggen de verzadigingsgraden op het kruispunt ook
hoger. De belangrijkste kruispuntbewegingen hebben een verzadigingsgraad tussen de 80 en 90% (78-88%),
wat betekent dat er mogelijk congestie kan optreden. De wachtrij blijft echter beperkt en een vlotte
afwikkeling is meestal geen probleem.
Aangezien de kruispuntanalyse enkel voor beide kruispunten apart kan worden uitgevoerd, kan de coördinatie
tussen beide deelkruispunten niet worden meegenomen, waardoor de resultaten niet volledig consistent zijn
tussen beide kruispunten. De initiatiefnemer heeft een microscopische simulatie gemaakt met behulp van
VISSIM, om het functioneren van het kruispunt beter te kunnen evalueren. Aan de hand van deze simulatie
kunnen we concluderen dat een vlotte afwikkeling kan worden gegarandeerd.
We stellen echter vast dat de veiligheid van de fietsers nog sterk kan verbeterd worden ten aanzien van het
voorgestelde kruispuntontwerp. Er wordt per richting slechts één verkeerslicht voorzien voor fietsers, terwijl
er telkens een op- en afrit moet worden gekruist, die relatief ver van elkaar gelegen zijn. Hierdoor kan er niet
voldoende worden verzekerd dat er geen fietsers meer moeten oversteken op het moment dat het groen
wordt voor de kruisende beweging(en). Bijkomend wordt er niet aangegeven hoe de bypass zal worden
gekruist en of er snelheidsremmende maatregelen werden voorzien, zodat automobilisten worden
gedwongen om te vertragen op de bypass.
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Figuur 6-32

Microsimulatie Centrale knoop, avondspits. Bron: THV Arcadis-Technum

Aansluiting met de bedrijvenzone Pontstraat
Op de verknoping van de nieuwe N60 met de nieuwe ontsluitingsweg van de bedrijvenzone wordt een
compact verkeerslichtengeregeld kruispunt voorzien. De voorziene configuratie wordt weergegeven in
onderstaande figuur. Volgende aspecten zijn van belang:
•

Op de nieuwe N60 zijn er minimaal twee rijstroken voorzien in de richting van het kruispunt.

•

Aan de oostzijde van het kruispunt is een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat voor de verbinding
zorgt met Biest

•

Er wordt een continue groenfase voorzien voor de primaire takken wanneer er geen verkeer uit de
ontsluitingsweg komt en er geen aanvraag is voor de fietsoversteek

•

Fietsers die de primaire weg kruisen, fietsen conflictvrij

•

Uitzonderlijk vervoer kan van het kruispunt gebruik maken

Bij de analyse wordt uitgegaan van een conflictvrij kruispunt. Er worden drie fases voorzien: de fase voor de
rechtdoor en rechtsaf bewegingen voor het verkeer rijdend op de nieuwe N60, een fase voor het verkeer
komende van de ontsluitingsweg van de bedrijvenzone en een fase voor de linksafbeweging van nieuwe N60
naar de ontsluitingsweg. Tijdens deze laatste fase wordt er bijkomend groen gegeven aan de rechtdoorbeweging voor het verkeer komende van de nieuwe N60 zuid, aangezien de twee bewegingen niet met elkaar
in conflict zijn.
Uit de berekening blijkt dat zowel tijdens de ochtendspits als tijdens de avondspits de verzadigingsgraden
ruim onder de 80% blijven voor alle afslagbewegingen op het kruispunt. Hierdoor blijft een vlotte afwikkeling
gegarandeerd.
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Figuur 6-33
Kruispuntconfiguratie van de aansluiting met de bedrijvenzone Pontstraat. Bron: THV
Arcadis-Technum

Figuur 6-34

Kruispuntbelasting aansluiting bedrijvenzone Pontstraat, ochtendspits. Bron: VVC
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Figuur 6-35

Kruispuntbelasting aansluiting bedrijvenzone Pontstraat, avondspits. Bron: VVC

verzadigingsgraad per rijstrook
Ochtendspits
Avondspits
L
RD
R
L
RD
45%
0%
0%
59%
N60 komende van Oudenaarde 0%
Ontsluitingsweg bedrijvenzone Pontstraat 0%
45%
0%
0%
59%
N60 komende van Wallonië 45%
40%
0%
59%
37%

R
0%
0%
0%

Kruispunt aansluiting bedrijvenzone Pontstraat: verzadigingsgraad per rijstrook

Zuidelijke knoop
Omwille van de verkeersveiligheid en de ruimtelijke mogelijkheden zal de aansluiting van de Leuzesesteenweg
op de omleidingsweg N60 met behulp van verkeerslichten worden geregeld. Bijkomend worden op beide
takken van de omleidingsweg twee voorsorteerstroken voorzien, waarbij één voorsorteerstrook dient voor
het verkeer richting Leuzesesteenweg.
Er worden fietsoversteken voorzien, waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de relatie met het
dubbelrichtingsfietspad dat aan de zuidzijde van de omleidingsweg wordt voorzien richting de bedrijvenzone
aan de Pontstraat.
Gezien de wegenhiërarchie en het wenselijk functioneren van de verschillende takken zal de lichtenregeling
zodanig zijn dat, zolang er geen wagen wordt gedetecteerd die van of naar de Leuzesesteenweg rijdt of er zich
geen fietser aanmeldt, de primaire weg continu groen krijgt.
Alle verkeersstromen worden volledig conflictvrij afgewikkeld, inclusief het linksaf draaiende verkeer richting
Leuzesesteenweg en inclusief de fietsers (al dan niet op aanvraag).
Bij de analyse wordt uitgegaan van een conflictvrij kruispunt. Er worden drie fases voorzien: de fase voor de
rechtdoor en rechtsaf bewegingen voor het verkeer rijdend op de nieuwe N60 en Leuzesesteenweg richting
Wallonië/Frankrijk, een fase voor het verkeer komende van de Leuzesesteenweg richting centrum van Ronse
en een fase voor de linksafbeweging van nieuwe N60 naar het centrum van Ronse. Tijdens deze laatste fase
wordt er bijkomend groen gegeven aan de rechtdoorbeweging voor het verkeer komende van de nieuwe N60
noord, aangezien de twee bewegingen niet met elkaar in conflict zijn. De groentijd die hiermee wordt
gewonnen voor de doorgaande richting is echter beperkt, aangezien er weinig voertuigen van de linksaf
gebruik maken.
Tijdens de ochtendspits blijven de verzadigingsgraden ruim onder de 80% voor alle afslagbewegingen op het
kruispunt. Hierdoor blijft een vlotte afwikkeling gegarandeerd. Aangezien de intensiteiten in de avondspits
hoger liggen, liggen de verzadigingsgraden op het kruispunt ook hoger. Voor het verkeer komende vanaf de
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Leuzesesteenweg vanuit het centrum van Ronse en het verkeer dat vanaf de N60 vanuit Oudenaard linksaf
willen afslaan naar het centrum van Ronse is de verzadigingsgraad gelijk aan 84%. Dit betekent dat er mogelijk
congestie kan optreden. De wachtrijen blijven echter beperkt en een vlotte afwikkeling is meestal geen
probleem.

Figuur 6-36
VVC

Kruispuntconfiguratie van de zuidelijke knoop, aansluiting met de Leuzesesteenweg. Bron:

Figuur 6-37

Kruispuntbelasting Zuidelijke knoop, ochtendspits. Bron: VVC
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Figuur 6-38

Kruispuntbelasting Zuidelijke knoop, avondspits. Bron: VVC

verzadigingsgraad per rijstrook
Ochtendspits
Avondspits
L
RD
R
L
RD
Leuzesesteenweg vanuit Wallonië 0%
64%
11%
0%
66%
Leuzesesteenweg vanuit centrum Ronse 0%
64%
0%
0%
84%
N60 vanuit Oudenaarde 64%
49%
0%
84%
80%

R
12%
0%
0%

Zuidelijke knoop, aansluiting Leuzesesteenweg: verzadigingsgraad per rijstrook

Knooppunten op het bestaand wegennet
Voor het bestaand wegennet zijn er weinig gegevens aanwezig over de verschillende knooppunten. Echter, de
daling van het aantal voertuigkilometers op het bestaande wegennet is een goede indicator dat de wachttijden op de kruispunten zijn afgenomen ten opzichte van het referentiescenario.
We hebben eveneens gegevens over één kruispunt op het bestaand wegennet, namelijk het kruispunt van
Zandstraat – oude N60 – Ommegangstraat. Dit is één van de centrale kruispunten in Ronse dat zonder nieuwe
N60 veel verkeer te verwerken kreeg, en bijgevolg een goede indicatie geeft over het verkeer dat het
bestaand wegennet en andere kruispunten in Ronse moeten verwerken.

Figuur 6-39

Kruispuntbelasting oude N60 - Zandstraat tijdens de ochtendspits. Bron: VVC
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Figuur 6-40

Kruispuntbelasting oude N60 - Zandstraat tijdens de avondspits. Bron: VVC

N60 zuid
Zandstraat
N60 noord
Ommegangstraat

Ochtendspits
L
RD
0%
34%
0%
24%
0%
47%
0%
47%

R
0%
0%
0%
0%

Avondspits
L
RD
0%
18%
0%
65%
0%
74%
0%
74%

R
0%
0%
0%
0%

Verzadigingsgraden kruispunt Zandstraat – oude N60 – Ommegangstraat

De analyse toont aan dat in de ochtendspits de verzadigingsgraden op het kruispunt ruim onder de 80%
blijven, wat resulteert in een vlotte doorstroming. In de avondspits is de doorstroming eveneens gegarandeerd, aangezien de verzadigingsgraden hier maximaal 74% bedragen. De congestiekans is bijgevolg beperkt.

6.4.4

Effectgroep ‘Bereikbaarheid van de deelgebieden’
De trajecttijden in relatie tot de deelgebieden dalen globaal met 3% tijdens de ochtendspits en 9% tijdens de
avondspits. De daling is het grootste voor de relaties met de N60 noord en deelgebied 1, het deelgebied
gelegen in het noorden van het studiegebied. Vanaf N60 zuid naar deelgebied 1 is er een daling van 4 minuten
in de ochtendspits en een daling van 6 minuten in de avondspits, wat ook de grootste afname is voor elk
spitsuur.
Er zijn echter ook enkele beperkte toenames te verwachten, namelijk de noordoostelijke deelgebieden 8 en 9
zijn iets minder goed bereikbaar vanuit het noorden. Voertuigen verliezen hier maximaal 1 minuut. De reden
hiervoor is dat deze voertuigen door de aanleg van de nieuwe N60 een extra kruispunt moeten passeren,
namelijk de noordelijke knoop. Hierdoor zullen ze een beperkte kruispunt-vertraging oplopen.
Om gelijkaardige reden is deelgebied 1 minder goed bereikbaar vanaf de N48 oost (ook maximaal 1 minuut
verliestijd).
Voornamelijk tijdens de ochtendspits valt algemeen op dat de trajecttijden in relatie met vnl. deelgebied 2
beperkt toenemen (tot maximaal 1 minuut). Ook hier is het een bijkomend kruispuntcomplex ter hoogte van
de N36 dat voor een stijging van de reistijd zorgt. Zonder het nieuwe deel van de N60 zijn er ter hoogte van
het nieuwe complex tussen N60 en N36 immers geen kruispunten, en zijn er bijgevolg ook geen kruispuntverliestijden waar te nemen.
In de avondspits is dit effect minder uitgesproken omdat de voertuigen daarnaast ook tijd winnen in het
centrum van Ronse. De congestie in het centrum was in het referentiescenario immers meer uitgesproken in
de avondspits, waardoor de tijdswinst meer uitgesproken is.
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Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
2
7
N36 West
5
1
N48 West
7
6
N60 Zuid
6
5
N57 Oost
9
9
N48 Oost
9
10
Verschil REF (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
0
-0
N36 West
+0
0
N48 West
-3
+1
N60 Zuid
-4
-1
N57 Oost
0
+1
N48 Oost
+1
+1
Verschil REF (%)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
0%
-2%
N36 West
6%
0%
N48 West
-34%
11%
N60 Zuid
-42%
-14%
N57 Oost
0%
10%
N48 Oost
8%
9%

DG3
8
6
1
4
6
8

DG4
9
6
4
5
4
5

DG5
9
7
4
4
3
6

DG6
10
8
6
6
4
5

DG7
11
8
6
6
1
7

DG8
9
6
10
10
8
2

DG9
7
4
7
7
5
5

DG3
-3
+1
0
0
-0
-0

DG4
+0
+0
-0
0
-0
-0

DG5
-1
+1
-0
0
0
-0

DG6
-0
-0
-0
0
-0
0

DG7
0
-0
-0
0
0
-0

DG8
+0
-0
-0
-0
-0
0

DG9
+1
-0
-0
-0
-0
+0

DG3
-29%
11%
0%
0%
-1%
-2%

DG4
1%
6%
-2%
0%
-1%
-1%

DG5
-12%
14%
-1%
0%
0%
-2%

DG6
0%
-2%
-2%
0%
-1%
0%

DG7
0%
-2%
-1%
0%
0%
-1%

DG8
2%
-1%
-1%
0%
-1%
0%

DG9
11%
-1%
-3%
-1%
-1%
1%

Tabel 6-15
Trajecttijden naar deelgebieden (in minuten) Project en vergelijking met Referentiesituatie
(REF) (in minuten en %), Ochtendspits
Trajecttijden personenwagens (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
2
7
N36 West
5
1
N48 West
7
6
N60 Zuid
6
5
N57 Oost
10
9
N48 Oost
9
10
Verschil REF (min)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
0
-2
N36 West
-1
0
N48 West
-5
+0
N60 Zuid
-6
-2
N57 Oost
-1
-0
N48 Oost
+0
+0
Verschil REF (%)
H/B
DG1
DG2
N60 Noord
0%
-24%
N36 West
-20%
0%
N48 West
-43%
1%
N60 Zuid
-49%
-22%
N57 Oost
-9%
-2%
N48 Oost
4%
3%

DG3
9
6
1
4
6
9

DG4
9
6
4
5
4
5

DG5
9
7
4
4
3
6

DG6
11
8
6
6
4
5

DG7
11
8
6
6
1
7

DG8
9
7
10
10
8
2

DG9
7
4
7
7
5
5

DG3
-5
+0
0
0
-0
-0

DG4
-1
+0
-0
0
-0
-1

DG5
-2
0
-0
+0
0
-0

DG6
-1
-0
-0
-0
0
-0

DG7
-1
-1
-0
-0
0
-0

DG8
+1
-0
-0
-0
-0
0

DG9
+0
-0
-1
-1
-1
-0

DG3
-37%
1%
0%
0%
-3%
-3%

DG4
-12%
4%
-3%
0%
-5%
-9%

DG5
-19%
0%
-6%
1%
0%
-6%

DG6
-4%
-5%
-4%
-1%
0%
-1%

DG7
-5%
-6%
-4%
-1%
0%
-5%

DG8
6%
-1%
-2%
-1%
-4%
0%

DG9
4%
-2%
-11%
-9%
-10%
-6%

Tabel 6-16
Trajecttijden naar deelgebieden (in minuten) Project en vergelijking met Referentiesituatie
(REF) (in minuten en %), Avondspits
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6.4.5

Effectgroep ‘Multimodale mobiliteit’

6.4.5.1 Voertuigkilometers gereden in het studiegebied
Voertuigkilometers gereden door personenwagens
In de beide spitsperiodes is een toename van het aantal gepresteerde kilometers in het studiegebied. In de
ochtendspits is dit een stijging van 6%, in de avondspits een stijging van 10% ten opzichte van het referentiescenario. Deze stijging wordt veroorzaakt door het extra verkeer dat wordt aangetrokken door de nieuwe
omleidingsweg. Op de N-wegen, de nieuwe infrastructuur inbegrepen, zijn deze stijgingen nog groter, met
name een stijging van 10% in de ochtendspits en 19% in de avondspits.
Ondanks deze stijging daalt het aantal voertuigkilometers op de bestaande infrastructuur, zowel op de Nwegen als de L-wegen. Voor de lokale wegen is deze daling het grootste, met een gemiddelde daling van 11%
in de ochtendspits en zelfs 24% in de avondspits. Voor de bestaande N-wegen is er een daling van 11% in de
ochtendspits en 7% in de avondspits.
Er doen zich lokaal nog wel stijgingen voor van voertuigkilometers. In deelgebieden 1 en 7 is er wel een
toename van voertuigkilometers op de N-wegen, zowel tijdens de ochtendspits als tijdens de avondspits. Voor
deelgebied 1 komt dit doordat het extra verkeer dat door de nieuwe infrastructuur wordt aangetrokken, ook
grotendeels gebruik zal maken van het noordelijk deel van de N60, dat gelegen is in deelgebied 1.
Project - Referentie
Ochtendspits - personenwagens
REF
23745
10159
6084
16650
1196
3901
6301
10914
7408

N-wegen
PROJ
PROJ-REF
24567
822
9161
-998
3872
-2 212
11607
-5 043
1116
-80
3748
-153
6474
173
10441
-473
5688
-1 720
18 648

%
+3%
-10%
-36%
-30%
-7%
-4%
+3%
-4%
-23%

REF
5188
856
0
6104
2090
1167
0
4708
2606

Totaal

86 358

95 322

8 964

+10%

22 719

20 301

Totaal op
bestaand
wegennet

86 358

76 674

-9 684

-11%

22 719

20 301

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Nieuwe infra

L-wegen
PROJ
PROJ-REF
5342
154
857
1
0
0
4319
-1 785
2456
366
1140
-27
0
0
4410
-298
1777
-829

Totaal
PROJ
PROJ-REF
29909
976
10018
-997
3872
-2 212
15926
-6 828
3572
286
4888
-180
6474
173
14851
-771
7465
-2 549
18 648

%
+3%
-9%
-36%
-30%
+9%
-4%
+3%
-5%
-25%

109 077

115 623

6 546

+6%

109 077

96 975

-12 102

-11%

%
+3%
+0%
0%
-29%
+18%
-2%
0%
-6%
-32%

REF
28933
11015
6084
22754
3286
5068
6301
15622
10014

-2 418

-11%

-2 418

-11%

Tabel 6-17 Voertuigkilometers gereden door personenwagens in de deelgebieden per type weg. Project in
vergelijking met Referentiesituatie. Ochtendspits.
Project - Referentie
Avondspits - personenwagens
REF
32 330
18 208
8 832
22 423
1 459
5 419
9 046
15 412
10 994

N-wegen
PROJ
PROJ-REF
39 954
7 624
14 374
-3 834
6 056
-2 776
15 801
-6 622
1 411
-48
5 252
-167
9 788
742
14 902
-510
8 190
-2 804
32 300

%
+24%
-21%
-31%
-30%
-3%
-3%
+8%
-3%
-26%

REF
10685
1647
0
8927
3180
1418
0
5201
3766

Totaal

124 123

148 028

23 905

+19%

34 824

26 455

Totaal op
bestaand
wegennet

124 123

115 728

-8 395

-7%

34 824

26 455

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Nieuwe infra

L-wegen
PROJ
PROJ-REF
6629
-4 056
1522
-125
0
0
6586
-2 341
3503
323
1452
34
0
0
4891
-310
1872
-1 894

Totaal
PROJ
PROJ-REF
46583
3 568
15896
-3 959
6056
-2 776
22387
-8 963
4914
275
6704
-133
9788
742
19793
-820
10062
-4 698
32 300

%
+8%
-20%
-31%
-29%
+6%
-2%
+8%
-4%
-32%

158 947

174 483

15 536

+10%

158 947

142 183

-16 764

-11%

%
-38%
-8%
0%
-26%
+10%
+2%
0%
-6%
-50%

REF
43015
19855
8832
31350
4639
6837
9046
20613
14760

-8 369

-24%

-8 369

-24%

Tabel 6-18 Voertuigkilometers gereden door personenwagens in de deelgebieden per type weg. Project in
vergelijking met Referentiesituatie. Avondspits.
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De stijging in het deelgebied 7 heeft te maken met een beperkte stijging van de intensiteiten op de N57 (+55
personenwagens in beide richtingen tijdens de avondspits).
Op het bestaand wegennet is er een stijging voor deelgebied 5, zowel in ochtendspits als avondspits, omdat
het verkeer richting noorden eerder via de zuidelijke knoop zal rijden, dan via het centrum van Ronse,
waardoor het meer afstand aflegt binnen deelgebied 5. Dit is bijgevolg een positief effect.
Voertuigkilometers gereden door vrachtwagens
Ook door vrachtwagens worden er meer voertuigkilometers afgelegd in het studiegebied, met een stijging van
33% in de ochtendspits en 35% in de avondspits. Echter, het aantal kilometer gereden op bestaande
infrastructuur daalt. Voor de lokale wegen is deze daling zeer groot, namelijk een afname van 50% in de
ochtendspits en 58% in de avondspits. Er doen zich enkel lokaal enkele stijgingen voor, in deelgebied 2 in de
ochtendspits en deelgebied 5 in de avondspits. Deze stijgingen zijn echter heel klein, en doen zich voor in
twee kleine zones die een aansluiting bieden op de nieuwe omleidingsweg.
Voor de N-wegen is er tijdens de ochtendspits een daling van 6% op bestaande infrastructuur. Er is echter wel
een stijging in deelgebieden 1 en 5, waar de bestaande N60 en Leuzesesteenweg meer vrachtwagens zullen
aantrekken dan voordien. Er is eveneens een stijging in deelgebied 7, doordat er meer vrachtverkeer gebruik
maakt van de N57. Tijdens de avondspits is er een lichte stijging van vrachtverkeer op bestaande N-wegen. In
de meeste deelgebieden doet zich echter een daling voor. De stijging wordt vooral veroorzaakt door
deelgebied 1, waar er extra vrachtverkeer over de bestaande N60 rijdt om zo de nieuwe omleidingsweg te
gebruiken. Anderzijds zijn er ook in deelgebieden 6 en 8 lichte stijgingen waar te nemen. Er is immers een
stijging van het vrachtverkeer op de N48 oost, die wordt gebruikt door vrachtwagens komende van de
bedrijvenzone Klein-Frankrijk om naar de N60 te rijden via de noordelijke knoop.

Project - Referentie
Ochtendspits - vrachtwagens

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Nieuwe infra
Totaal met nieuwe
infrastructuur
Totaal bestaande
infrastructuur

REF
2532
1099
751
1526
22
204
173
782
657

N-wegen
PROJ
PROJ-REF
3798
1 266
1068
-31
194
-557
746
-780
25
3
196
-8
216
43
736
-46
327
-330
4 507

%
+50%
-3%
-74%
-51%
+14%
-4%
+25%
-6%
-50%

REF
178
96

7 746

11 813

4 067

7 746

7 306

-440

L-wegen
PROJ
PROJ-REF
150
-28
108
12

%
-16%
+13%

Totaal
PROJ
PROJ-REF
3948
1 238
1176
-19
194
-557
793
-1 387
36
3
200
-8
216
43
1306
-331
360
-353
4 507

%
+46%
-2%
-74%
-64%
+9%
-4%
+25%
-20%
-50%

654
11
4

47
11
4

-607
0
0

-93%
0%
0%

855
56

570
33

-285
-23

-33%
-41%

REF
2710
1195
751
2180
33
208
173
1637
713

+53%

1 854

923

-931

-50%

9 600

12 736

3 136

+33%

-6%

1 854

923

-931

-50%

9 600

8 229

-1 371

-14%

Tabel 6-19 Voertuigkilometers gereden door vrachtwagens in de deelgebieden per type weg. Project in
vergelijking met Referentiesituatie. Ochtendspits
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Project - Referentie
Avondspits - vrachtwagens
REF
2 393
1 180
691
1 297
61
206
466
640
751

N-wegen
PROJ
PROJ-REF
3 931
1 538
869
-311
460
-231
1 052
-245
58
-3
289
83
466
0
729
89
448
-303
3 923

%
+64%
-26%
-33%
-19%
-5%
+40%
0%
+14%
-40%

Totaal

7 685

12 225

4 540

Totaal op
bestaand
wegennet

7 685

8 302

617

Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Deelgebied 7
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Nieuwe infra

REF
481
148

L-wegen
PROJ
PROJ-REF
193
-288
99
-49

%
-60%
-33%

Totaal
PROJ
PROJ-REF
4124
1 250
968
-360
460
-231
1126
-779
74
-1
292
83
466
0
1155
-164
483
-339
3 923

%
+43%
-27%
-33%
-41%
-1%
+40%
0%
-12%
-41%

608
14
3

74
16
3

-534
2
0

-88%
+14%
0%

679
71

426
35

-253
-36

-37%
-51%

REF
2874
1328
691
1905
75
209
466
1319
822

+59%

2 004

846

-1 158

-58%

9 689

13 071

3 382

+35%

+8%

2 004

846

-1 158

-58%

9 689

9 148

-541

-6%

Tabel 6-20 Voertuigkilometers gereden door vrachtwagens in de deelgebieden per type weg. Project in
vergelijking met Referentiesituatie. Avondspits

6.4.5.2 Functioneren van het openbaar vervoernet
Hieronder bespreken we de verschillende buslijnen die directe invloed zullen ondervinden van de
omleidingsweg.
•

Lijn 62: aangezien er via de noordelijke knoop uitwisselingsmogelijkheden zijn voorzien tussen de N60
van en naar Oudenaarde en de oude N60/Kruisstraat, kan lijn 62 haar routering blijven volgen. De
verzadigingsgraad op het kruispunt is echter aan de hoge kant, met een verzadigingsgraad van 93%,
waardoor er wachtrijen zullen ontstaan aan het kruispunt.

•

Lijnen 97/68/483: de routes van deze lijnen liggen op de N36 en passeren zo de omleidingsweg.
Aangezien er een ongelijkvloerse verknoping is voorzien tussen de nieuwe N60 en de N36 kunnen
deze lijnen hun route blijven volgen. De verzadigingsgraden op dit complex zijn zodanig dat een
vlotte doorstroming kan worden gegarandeerd.

•

Lijn 483: deze lijn gaat deels langs de Engelsenlaan en ‘passeert’ zo de nieuwe omleidingsweg.
Aangezien een ongelijkvloerse kruising zonder aansluiting is voorzien tussen enerzijds de primaire
weg en anderzijds de Engelsenlaan kan lijn 483 haar routing blijven volgen. Er worden bijgevolg geen
directe effecten geraamd.

•

Lijn 74: deze lijn rijdt via Doorniksesteenweg en Engelsenlaan en kruist zo de nieuwe omleidingsweg
tweemaal. Deze kruisingen gebeuren echter ongelijkvloers zonder dat er een aansluiting wordt voorzien tussen de omleidingsweg en de busroute, waardoor er geen directe effecten worden verwacht.

•

Lijn 86b: de route van lijn 86b richting Leuze loopt over de Leuzesesteenweg naar het zuiden. Met
aanleg van de nieuwe omleidingsweg kan deze route gewoon blijven bestaan, gezien er uitwisselingsmogelijkheden zijn voorzien met behulp van de zuidelijke knoop. De verzadigingsgraad vanaf Ronse
naar de Leuzesteenweg richting Frankrijk is 84%, waardoor er mogelijk een korte wachtrij kan
ontstaan.

Aangezien de verkeersintensiteiten in het centrum van Ronse dalen, in het bijzonder voor de wegen die
gebruikt worden door lijnbussen, zal er meer capaciteit vrijkomen voor busverkeer, waardoor de reissnelheid
zal stijgen ten opzichte van het referentiescenario.
Meer gedetailleerd hebben we bijvoorbeeld de intensiteiten voor het kruispunt Zandstraat/oude N60
bekeken, die wordt gebruikt door lijn 62. Op basis van de berekende verzadigingsgraden op het kruispunt, kan
er worden besloten dat de doorstroming van verkeer hier vlot verloopt.
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6.4.5.3 Functioneren van het fietsnetwerk
Er zijn enkele fietsroutes die de primaire omleidingsweg kruisen:
•

De enige hoofdfietsroute in Ronse gaat langs de N425 (Ommegangstraat – Zandstraat) en kruist zo de
primaire weg. Deze kruising is volledig ongelijkvloers voorzien, waardoor er geen enkele hinder
ontstaat voor de fietsroute.

•

Een van de functionele fietsroutes volgt de N36 en kruist hierdoor de primaire weg. Tussen beide
wegen wordt een ongelijkvloers complex voorzien, bestaande uit twee lichtengeregelde kruispunten
(de centrale knoop). De initiatiefnemer voorziet hier veilige en comfortabele fietsstructuur, in het
bijzonder aan de op- en afritten en bypasses, zodat fietsers de knoop veilig kunnen oversteken. Om
dit te garanderen worden het vademecum fietsvoorzieningen en het vademecum veilige wegen en
kruispunten gevolgd voor het ontwerp van het kruispunt. Er wordt met andere woorden optimaal
rekening gehouden met de veiligheid en het comfort van de fietser. Sowieso zal er enige verliestijd
zijn omwille van het wachten aan de kruispunten. Ten opzichte van de totale reistijd is deze tijd
echter verwaarloosbaar.

•

Het fietsknooppuntennetwerk wordt licht gewijzigd door het knippen van zowel de Moortelstraat als
de Biest. Voor beide oversteken van de nieuwe N60 wordt een alternatieve route voorzien die slechts
beperkte omrijafstand tot gevolg heeft. In geval van de Moortelstraat wordt er een ongelijkvloerse
kruising voorzien met de nieuwe N60 via de N48/Doorniksesteenweg, zodat het fietsverkeer geen
hinder ondervindt van het gemotoriseerd verkeer op de N60. Het traject wordt verlengd van 500m
tot een afstand van 700m. De route via de Biest wordt verschoven richting de nieuwe ontsluitingsweg
van de bedrijvenzone aan de Ponstraat. Fietsers kunnen dit kruispunt conflictvrij oversteken naar een
nieuw pad voor langzaam verkeer en zo de Biest terug bereiken. De omrijafstand is minimaal en
bedraagt ongeveer 150 meter.

Er zijn eveneens indirecte effecten waar te nemen voor het fietsverkeer. De verkeersintensiteiten dalen
immers in het centrum van Ronse, waar een aantal fietsroutes samenkomen. Het wordt hier bijgevolg veiliger
en aangenamer om te fietsen.
Eveneens zal de aanleg van de nieuwe omleidingsweg ervoor zorgen dat een groot deel van het vrachtverkeer
van de bestaande route Zonnestraat/Zandstraat verschuift naar de primaire weg, wat resulteert voor een
significante verbetering van de hoofdfietsroute.
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Figuur 6-41
Fietsroutenetwerk Ronse na realisatie van westelijke omleidingsweg N60. Bron: THV
Arcadis-Technum
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6.4.6

Effectgroep ‘Verkeersveiligheid’

6.4.6.1 Verkeersveiligheid op de nieuwe N60
De initiatiefnemer legt op dat bij het ontwerp van de nieuwe infrastructuur de richtlijnen op vlak van veilige
inrichtingen van het Vlaams gewest worden gevolgd. Dit is reeds gebeurd bij het referentieontwerp en zal bij
de verdere uitwerking verder gebeuren. Naast de algemeen geldende regels met betrekking tot verkeersveiligheid worden, gezien de aanwezigheid van de Schavaarthelling, een tunnel en een viaduct, bijkomende
maatregelen voorzien.
De westelijke omleidingsweg zal op een gedeelte van de Schavaarthelling immers een significant hellingspercentage hebben. Het is bovendien op deze helling dat de tunnel en het viaduct zijn gelegen. Om een
verkeersveilige verkeersafwikkeling te garanderen is op deze locatie een verfijning van het standaardwegontwerp wenselijk.
Opwaartse helling
Een deel van het (vracht)verkeer, en in het bijzonder geladen vrachtwagens, zal op de opwaartse helling een
snelheidsreductie ondergaan waardoor de maximale (en dus wenselijke) snelheid niet kan worden gehaald.
Het negatieve effect dat deze snelheidsverlaging heeft op het achterliggende verkeer wordt opgevangen door
het tragere verkeer af te leiden naar een kruipstrook.
Aangezien op de Schavaarthelling bovendien zowel een viaduct als een tunnel zijn voorzien, is het niet
wenselijk dat vrachtwagens op deze helling elkaar of het andere verkeer inhalen. Door het voorzien van een
inhaalverbod voor vrachtverkeer ontstaat er op de opwaartse helling dus een aparte rijstrook voor vrachtverkeer en langzaam verkeer (bv. personenwagen met caravan) en een aparte rijstrook voor het overige
verkeer.
Op de oprit van de centrale knoop zal het vrachtverkeer reeds moeten voldoen aan de hierboven besproken
snelheidsreductie en kan hierdoor bij het invoegen in conflict komen met het verkeer op de N60 dat wel 90
km/u kan rijden. Dit zal worden opgevangen door de oprit via een weefzone te laten overgaan in de
kruipzone. Hierdoor kan het verkeer op de oprit dat een snelheidsvermindering ondergaat rechtstreeks de
kruipstrook bereiken zonder in conflict te komen met het snellere verkeer op de N60.
Neerwaartse helling
Er worden flankerende maatregelen voorzien zodat de verkeersstroom op de neerwaartse helling veilig kan
verlopen. Een van de belangrijkste maatregelen betreft het beperken van de maximale snelheid voor vrachtverkeer tot 70 km/u. Deze snelheidsvermindering zorgt ervoor dat, indien de chauffeur van een vrachtwagen
de controle over de snelheid zou verliezen, de resulterende snelheid wordt beperkt. Samen met deze
snelheidsverlaging voor vrachtverkeer wordt tevens een inhaalverbod voor vrachtverkeer voorzien.
Indien een chauffeur de snelheid van zijn voertuig toch niet onder controle zou hebben, helpt een bermbeveiligingsconstructie met een hoger kerend vermogen om te voorkomen dat het voertuig op de andere
rijbaan terechtkomt.
Beveiliging kruispunten
Zowel de noordelijke als zuidelijke knoop worden geregeld met behulp van verkeerslichten. Er worden
verschillende mogelijkheden voorzien om roodlichtnegatie te voorkomen, en de hiermee gekoppelde
verkeersonveiligheid.
Het aantal conflictpunten wordt beperkt aan de hand van een optimale verkeerslichtenregeling die zich
eveneens aanpast aan de verkeersintensiteiten.
Anderzijds zorgen roodlichtcamera’s ervoor dat een roodfase sterker wordt afgedwongen.
Effect op de verkeersveiligheid
Als al deze bovenstaande maatregelen worden gevolgd, kunnen wij het ontwerp als veilig beoordelen voor
alle bestuurders van zowel personen- als vrachtwagens.
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6.4.6.2 Verkeersveiligheid op het bestaand wegennet
De verkeersdrukte op het bestaande wegennet neemt af, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.
Op het bestaand wegennet rijden veel minder vrachtwagens ten opzichte van het referentiescenario, vnl. op
de lokale wegen. Dit resulteert in een significant veiligere verkeerssituatie.

6.4.7

Effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’
De verkeersdrukte op het bestaand wegennet neemt af, zowel voor personenwagens en vrachtwagens, wat
een positief effect heeft op de verkeersleefbaarheid.
Aan de hand van de wachttijden die voetgangers gemiddeld nodig hebben om de referentiesecties in Ronse
over te steken, kan er worden afgeleid dat de oversteekbaarheid van de wegen significant beter is geworden
ten opzichte van het referentiescenario.
Op de Kruisstraat evolueert de oversteekbaarheid van gemiddeld 56 s wachten (zeer slecht) naar nog niet de
helft van deze wachttijd, namelijk 26 seconden. Dit is nog steeds niet goed, maar beter dan in de huidige
toestand.
Op de referentiesectie in de Zonnestraat verbetert de gemiddelde wachttijd eveneens van 22 seconden naar
15 seconden. De oversteekbaarheid evolueert bijgevolg van slecht naar matig tot slecht, en is iets beter dan in
de bestaande toestand.
Op de Leuzesesteenweg evolueert de oversteekbaarheid van zeer slecht (een gemiddelde wachttijd van 37s)
naar redelijk (een gemiddelde wachttijd van 7s).
In de Olifantstraat zien we dezelfde trend: een matige oversteekbaarheid met een gemiddelde wachttijd van
12 seconden wordt dankzij het project een redelijk oversteekbaarheid met een gemiddelde wachttijd van 8
seconden.
Voor de referentiesectie Bruul blijft de oversteekbaarheid zonder zebrapaden zeer slecht, hoewel de
gemiddelde wachttijd met 40% daalt, waardoor de oversteekbaarheid beter wordt dan in de bestaande
toestand. De Bruul is echter ingericht om deze zeer slechte oversteekbaarheid op te vangen, waardoor voetgangers sowieso via de bestaande zebrapaden zullen oversteken. Hierdoor wordt de oversteekbaarheid van
deze weg aanvaardbaar, hoewel het barrière-effect uiteraard wel blijft bestaan.

Referentiesectie

Inrichting van de weg

1

Kruisstraat

2

Zonnestraat

3

Leuzesesteenweg

4

Bruul

5

Olifantstraat

Aanliggende fietspaden
Beurtelings parkeren langs kant van de weg
Geen fietspad
Parkeerstrook langs één zijde
Aanliggende fietspaden
Harde scheiding voetpad/rijweg
+ zebrapaden
Parkeren langs de twee zijden van de weg
Geen fietspaden

Wachttijden (s)
REF
PROJECT
56
26
22

15

37

7

114

68

12

8

Tabel 6-21 Wachttijden zonder zebrapad op referentiesecties voor het referentiescenario (REF) en het
project

Algemeen kan er aldus geconcludeerd worden dat de gemiddelde wachttijden significant verkleinen ten
opzichte van het referentiescenario en dat de oversteekbaarheid dus significant beter wordt.
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6.4.8

Effecten tijdens de aanlegfase
In dit hoofdstuk wordt er beoordeeld in hoeverre de aanlegfase van het project kan gebeuren zonder dat de
capaciteit van het bestaande verkeerssysteem zodanig verlaagd dat er significant extra hinder wordt
veroorzaakt ten opzichte van de bestaande toestand.
Hiervoor wordt vertrokken van het faseringsvoorstel dat opgesteld werd in functie van de Minder Hinder
strategie voor de realisatie van de westelijke omleidingsweg N60. De verschillende vervoerswijzen worden
apart beschouwd.
Het voorstel verdeelt de werken in 6 fases.
In fase 1 wordt de zuidelijke knoop aangelegd tussen de Biest en de Leuzesteenweg, inclusief de verknoping
met de Leuzesteenweg.
In fase 2 wordt het gedeelte van de N60 tussen de Moortelstraat en de zuidelijke knoop aangelegd. De
zuidelijke knoop wordt afgewerkt zodat deze in fase 3 kan worden gebruikt om het bedrijventerrein te
bereiken. In fase 2 is de aansluiting van de Leuzesteenweg op de omleidingsweg klaar op de detailafwerking
na.
In fase 3 wordt het noordelijke gedeelte van het wegsegment tussen de centrale en de zuidelijke knoop
aangelegd. Het betreft de zone van aan de centrale knoop tot aan de Moortelstraat inclusief deze laatste
straat. Fase 3 start met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de N60 met de Doorniksesteenweg.
Om de barrièrewerking tussen het centrum van Ronse en het woongebied rond de Oude Doorniksesteenweg
tijdens de werken maximaal te beperken wordt er voor gezorgd dat er steeds een verbinding is voor langzaam
verkeer. De aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de Doorniksesteenweg en de Engelsenlaan wordt
daarom maximaal gespreid in de tijd zodat minstens één van beide straten kan worden gebruikt door
langzaam verkeer.
Gedurende een zekere tijd kunnen noch de Engelsenlaan noch de Doorniksesteenweg worden gebruikt door
langzaam verkeer. Gedurende deze periode wordt een tijdelijke brug voorzien ter hoogte van de
Engelsenlaan.
Gedurende de periode dat de Doorniksesteenweg niet kan worden gebruikt wordt voor het gemotoriseerde
verkeer en het openbaar vervoer een omleiding voorzien via de Rode Mutslaan en via Paillartcamp. Beide
straten worden gedurende deze periode ingericht voor enkelrichtingsverkeer.
In fase 4 wordt de centrale knoop aangelegd. Alvorens de Zonnestraat wordt afgesloten/afgebroken wordt
een verhard pad voorzien tussen de Zonnestraat en de Engelsenlaan. Dit pad volgt deels het fietspad dat in
het kader van het project N60 sowieso dient te worden aangelegd. Het pad wordt fysisch afgescheiden van de
werfzone waarlangs het pad deels gaat.
Om de barrièrewerking tussen het centrum van Ronse en het woongebied rond de Fiertelmeers en
Kapellestraat tijdens de werken maximaal te beperken wordt de tijdsperiode dat de Zonnestraat en de
Kapellestraat niet bruikbaar zijn voor langzaam verkeer tot het minimum beperkt.
In fase 5 wordt het zuidelijke gedeelte van het noordelijke wegsegment aangelegd. Specifiek betreft het het
wegsegment tussen de Kapellestraat en de tunnel. De aanleg van de viaduct vormt een onderdeel van deze
fase.
In fase 6 wordt het noordelijke gedeelte van het noordelijke wegsegment aangelegd waaronder de tunnel. Er
wordt gezorgd dat de Kruisstraat steeds zijn functioneren kan behouden door de route tijdelijk te verleggen.
In de beoordeling wordt de hinder voor de verschillende vervoerwijzen besproken per fase.
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Fase 1: Aanleg van de zuidelijke knoop
Vervoerswijze

Maatregelen

Fietsers

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Biest.

Figuur

Hinder

Score

Geen hinder

0

De Leuzesesteenweg blijft eveneens toegankelijk voor fietsers.

Openbaar vervoer

De buslijnen die op de Leuzesteenweg rijden blijven hun
normale routering volgen. Ter hoogte van de aansluiting van
de omleidingsweg N60 dient al het verkeer, en dus ook de
bussen, alternerend te rijden.

Beperkte vertraging aan de
verkeerslichten op de
Leuzesesteenweg

-1

Gemotoriseerd
verkeer

De Leuzesteenweg blijft toegankelijk voor gemotoriseerd
verkeer. Ter hoogte van de werfzone wordt alternerend
verkeer ingericht dat wordt geregeld met behulp van
verkeerslichten.

Beperkte vertraging aan de
verkeerslichten op de
Leuzesesteenweg

-1

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer maakt gebruik van de Leuzesteenweg zoals
in de huidige situatie

Beperkte vertraging aan de
verkeerslichten op de
Leuzesesteenweg

-1

Werfverkeer

Het werfverkeer bereikt de werfzone via de Leuzesteenweg

Geen hinder

0
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Fase 2: Aanleg zuidelijk gedeelte van het zuidelijke wegsegment
Vervoerswijze

Maatregelen

Hinder

Score

Fietsers

Op de Leuzesteenweg kunnen de fietsers de definitieve
fietspaden volgen

Aangezien de fietsers nieuwe
fietsinfrastructuur kunnen
gebruiken op de
omleidingsweg, is de hinder
van het knippen van de Biest
beperkt.

-1

Fietsers kunnen voor de verbinding tussen de zuidrand
van Ronse en de bedrijvenzone aan de Pontstraat
gebruik maken van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad
aan de zuidzijde van omleidingsweg N60
Het conflict van fietsers en werfverkeer op het kruispunt
van de N60 met ontsluitingsweg van de bedrijvenzone
wordt geregeld met verkeerslichten

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer volgt op de Leuzesteenweg de
nieuw aangelegde rijbaan

Geen hinder

0

Gemotoriseerd
verkeer

Het gemotoriseerd verkeer kan op de Leuzesteenweg de
nieuw aangelegde rijbaan gebruiken. Slechts bij
uitzondering wordt het gemotoriseerde verkeer op de
Leuzesteenweg op één rijstrook met alternerend
verkeer geregeld.

De doorsteek op de Biest kan
niet meer worden gebruikt,
maar er zijn andere
alternatieven die slechts tot
beperkte omrijafstanden
leiden.

-1

In de Biest wordt tweerichtingsverkeer voorzien

Slechts bij uitzondering is er
een beperkte vertraging op
de Leuzesesteenweg

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer kan op de Leuzesteenweg de
definitieve rijbaan gebruiken.

Geen hinder

0

Werfverkeer

Het werfverkeer bereikt de werfzone via de
Leuzesteenweg

Geen hinder

0
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Fase 3: Aanleg noordelijke gedeelte van het zuidelijke wegsegment
Vervoerswijze

Maatregelen

Fietsers

Fietsers kunnen gebruik maken van de Biest en de
fietsoversteek tussen de Biest en de bedrijvenzone

Figuur

Fietsers kunnen gebruik maken van N36/Zonnestraat
Langzaam verkeer kan gebruik maken van de
Engelsenlaan of de Doorniksesteenweg. Op het ogenblik
dat beide straten niet kunnen worden gebruikt door
langzaam verkeer wordt een tijdelijke ongelijkvloerse
verbinding voorzien.

Score

Fietsers moeten omrijden
indien ze de werfzone
moeten kruisen. De
omrijfactoren worden echter
beperkt omwille van de
voorziene maatregelen.

-1

Eveneens wordt
gegarandeerd dat bewoners
van de omleidingswegen voor
gemotoriseerd verkeer ook
bereikbaar blijven met de
fiets.

Voor de bewoners van de Rode Mutslaan en
Paillartcamp wordt, in tegenrichting van het
gemotoriseerd verkeer, een fietspad voorzien
gedurende de periode dat er een omleiding is via deze
straten.
Openbaar vervoer

Hinder

De buslijnen die normaal via de Dooniksesteenweg
rijden, worden via de Zonnestraat naar het centrum van
Ronse omgeleid (en vice versa). Deze buslijnen maken
gebruik van de Rode Mutslaan en Paillartcamp (beide
enkelrichting) om de Zonnestraat te bereiken.

Er wordt een aanvaardbaar
alternatief voorzien voor het
openbaar vervoer. Omrijden
is echter onvermijdelijk voor
de buslijnen die normaal via
de Doorniksesteenweg rijden.
De buslijnen die normaal via
de Zonnestraat rijden zullen
er significant langer over
doen om Ronse uit te rijden.
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-2

Gemotoriseerd
verkeer

Er wordt een aanvaardbaar
alternatief voorzien voor
gemotoriseerd verkeer,
waardoor de bereikbaarheid
van het gebied kan worden
gegarandeerd.

-1

Vrachtverkeer van/naar de bedrijvenzone PontstraatWest kan gebruik maken van de zuidelijke knoop om het
bedrijventerrein te bereiken.

De bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen wordt
gegarandeerd.

-1

Vrachtverkeer komende van de N36 met als
bestemming het bedrijventerrein aan de Pontstraat of
de N60-zuid wordt via de Zonnestraat en C. Snoecklaan
geleid en niet via Paillartcamp en de Rode Mutslaan.

Er moet in sommige gevallen
worden omgereden, maar de
omrijfactoren zijn beperkt.

Werfverkeer kan de werf bereiken via de
Leuzesteenweg en de zuidelijke knoop. De
omleidingsweg N60 is net ten noorden van de zuidelijke
knoop afgesloten zodat enkel werfverkeer dat gedeelte
van de omleidingsweg N60 kan gebruiken.

Werfverkeer rijdt
voornamelijk op het
hoofdwegennet. Conflict met
fietsers en vrachtverkeer
wordt geregeld met behulp
van een conflictvrije
verkeerslichtenregeling,
waardoor de hinder beperkt
blijft.

Gemotoriseerd verkeer dat normaal via de
Doorniksesteenweg rijdt, wordt via de Zonnestraat naar
het centrum van Ronse omgeleid (en vice versa). Dit
verkeer maakt gebruik van de Rode Mutslaan en
Paillartcamp (beide enkelrichting) om de Zonnestraat te
bereiken.
De Klijpestraat wordt enkel voor bestemmingsverkeer
en langzaam verkeer voorzien.

Vrachtverkeer

Werfverkeer

Op het kruispunt van de N60 met de Nieuwe Pontstraat
en met de Biest worden het conflict tussen werfverkeer,
fietsers en vrachtverkeer (van en naar de bedrijvenzone)
met behulp van verkeerslichten geregeld.
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0

Fase 4: Aanleg zone centrale knoop
Vervoerswijze

Maatregelen

Hinder

Score

Fietsers

Er wordt tussen de Zonnestraat en de Engelsenlaan een
verhard pad aangelegd als alternatief voor de afgesloten
Zonnestraat

Fietsers moeten omrijden
indien ze de werfzone
moeten kruisen. Er wordt
echter een degelijk
alternatief aangeboden.

-1

Voor de bewoners van de Rode Mutslaan en
Paillartcamp wordt, in tegenrichting van het
gemotoriseerd verkeer, een fietspad voorzien
gedurende de periode dat er een omleiding is via deze
straten.

Eveneens wordt
gegarandeerd dat bewoners
van de omleidingswegen voor
gemotoriseerd verkeer ook
bereikbaar blijven met de
fiets.
De oversteek bij de
Kapellestraat kan niet
worden gebruikt door
langzaam verkeer, dus moet
er worden omgereden.
Gezien deze route geen deel
uitmaakt van een
fietsroutenetwerk, is de
hinder beperkt.

Openbaar vervoer

De buslijnen die normaal via de Zonnestraat rijden,
worden via de Doorniksesteenweg naar het centrum van
Ronse omgeleid (en vice versa). Deze buslijnen maken
gebruik van de Rode Mutslaan en Paillartcamp (beide
enkelrichting) om de Doorniksesteenweg te bereiken.

Er wordt een aanvaardbaar
alternatief voorzien voor het
openbaar vervoer. Omrijden
is echter onvermijdelijk voor
de buslijnen die normaal via
de Doorniksesteenweg rijden.
De buslijnen die normaal via
de Zonnestraat rijden zullen
er significant langer over
doen om Ronse uit te rijden.
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-2

Gemotoriseerd
verkeer

Gemotoriseerd verkeer dat normaal via de
Doorniksesteenweg rijdt, wordt via de Zonnestraat naar
het centrum van Ronse omgeleid (en vice versa). Dit
verkeer maakt gebruik van de Rode Mutslaan en
Paillartcamp (beide enkelrichting) om de Zonnestraat te
bereiken.

Er wordt een aanvaardbaar
alternatief voorzien voor
gemotoriseerd verkeer,
waardoor de bereikbaarheid
van het gebied kan worden
gegarandeerd.

-1

De Klijpestraat wordt enkel voor bestemmingsverkeer
en langzaam verkeer voorzien.

Vrachtverkeer

Vrachtverkeer dient dezelfde omleidingsroute te volgen
als het gewone gemotoriseerde verkeer.

Er wordt een aanvaardbaar
alternatief voorzien.

-1

Werfverkeer

Werfverkeer kan de werf bereiken via de (westelijke
zijde van de) Zonnestraat

Werfverkeer rijdt
voornamelijk op het
hoofdwegennet. Conflict met
fietsers en vrachtverkeer
wordt geregeld met behulp
van een conflictvrije
verkeerslichtenregeling,
waardoor de hinder beperkt
blijft.

0

Werfverkeer kan de werf bereiken via de
Leuzesteenweg en de zuidelijke knoop. De
omleidingsweg N60 is net ten noorden van de zuidelijke
knoop afgesloten zodat enkel werfverkeer dat gedeelte
van de omleidingsweg N60 kan gebruiken.
Op het kruispunt van de N60 met de Nieuwe Pontstraat
en met de Biest worden het conflict tussen werfverkeer,
fietsers en vrachtverkeer (van en naar de bedrijvenzone)
met behulp van verkeerslichten geregeld.
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Fase 5: Aanleg zuidelijke gedeelte van het noordelijke wegsegment
Vervoerswijze

Maatregelen

Hinder

Score

Fietsers

De ongelijkvloerse kruising van de N60 met de
Kapellestraat is bruikbaar voor langzaam verkeer.

De hinder is beperkt
aangezien de Fiertelmeers
geen deel uitmaakt van een
fietsroutenetwerk. Lokale
bewoners kunnen omrijden
via de Kapellestraat.

-1

De Kruisstraat kan worden gebruikt door langzaam
verkeer.
Het winterstrooiplan van de stad Ronse zal moeten
worden aangepast. De Kapellestraat en Fiertelmeers
krijgen momenteel prioriteit 2 voor wat betreft de brede
delen; de rest van deze straten krijgt prioriteit 4+.
Aangezien de Fiertelmeers tijdens de werken gedurende
een bepaalde periode niet bereikbaar zal zijn, is het
noodzakelijk om in de smalle delen van de Kapellestraat
en Fiertelmeers ook te strooien.
Openbaar vervoer

Er zijn geen busroutes die hinder ondervinden van de
werken tijdens fase 5

Geen hinder

0

Gemotoriseerd
verkeer

De Zonnestraat, Doorniksesteenweg en Kruisstraat
kunnen worden gebruikt door de belangrijke
verkeersstromen.

De bereikbaarheid kan
worden gegarandeerd. Het
omrijden wordt beperkt
gehouden.

-1

De bewoners van de Fiertelmeers rijden via de
Kapellestraat naar de Zonnestraat.
Het winterstrooiplan van de stad Ronse zal moeten
worden aangepast. De Kapellestraat en Fiertelmeers
krijgen momenteel prioriteit 2 voor wat betreft de brede
delen; de rest van deze straten krijgt prioriteit 4+.
Aangezien de Fiertelmeers tijdens de werken gedurende
een bepaalde periode niet bereikbaar zal zijn, is het
noodzakelijk om in de smalle delen van de Kapellestraat
en Fiertelmeers ook te strooien.
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Vrachtverkeer

Er zijn geen doorgaande vrachtroutes die hinder
ondervinden van de werken tijdens fase 5

Geen hinder

0

Werfverkeer

Werfverkeer komende via de Zonnestraat kan de werf
bereiken via de werfsite

Werfverkeer rijdt
voornamelijk op het
hoofdwegennet. Conflict met
fietsers en vrachtverkeer
wordt geregeld met behulp
van een conflictvrije
verkeerslichtenregeling,
waardoor de hinder beperkt
blijft.

0

Werfverkeer kan de werf bereiken via de
Leuzesteenweg en de zuidelijke knoop. De
omleidingsweg N60 is net ten noorden van de zuidelijke
knoop afgesloten zodat enkel werfverkeer dat gedeelte
van de omleidingsweg N60 kan gebruiken.
Op het kruispunt van de N60 met de Nieuwe Pontstraat
en met de Biest worden het conflict tussen werfverkeer,
fietsers en vrachtverkeer (van en naar de bedrijvenzone)
met behulp van verkeerslichten geregeld.

Fase 6: Aanleg noordelijke gedeelte van het noordelijke wegsegment
Vervoerswijze

Maatregelen

Hinder

Score

Fietsers

Aangezien de Kruisstraat steeds moet kunnen
functioneren, wijzigt er voor de fietsers weinig tot niets

De hinder blijft beperkt

0

Vertraging op de N60
(Rijksweg) omwille van een
halvering van de capaciteit.

-1

Tijdens de heraanleg van de oude N60 dienen de
bewoners veilig te voet of met de fiets tot aan hun
woning te kunnen gaan.

Openbaar vervoer

Tijdens fase 6 is op de oude N60 steeds minstens 1
rijstrook (met alternerend verkeer) bruikbaar voor
gemotoriseerd verkeer, waaronder het openbaar
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vervoer.
Gemotoriseerd
verkeer

Vertraging op de aanlsuiting
tussen de nieuwe N60 en de
oude N60 (Rijksweg) omwille
van een halvering van de
capaciteit.

Tijdens fase 6 is op de oude N60 steeds minstens 1
rijstrook (met alternerend verkeer) bruikbaar voor
gemotoriseerd verkeer.

-1

Aangezien dit de drukste as is
in Ronse, zal deze reductie
van capaciteit zorgen voor
vertraagd verkeer tijdens de
spits.

Vrachtverkeer

Tijdens fase 6 is op de oude N60 steeds minstens 1
rijstrook (met alternerend verkeer) bruikbaar voor
gemotoriseerd verkeer, waaronder vrachtverkeer.

Vertraging op de N60
(Rijksweg) omwille van een
halvering van de capaciteit.

-1

Werfverkeer

Werfverkeer kan de werf bereiken via de
Leuzesteenweg en de zuidelijke knoop. De
omleidingsweg N60 is net ten noorden van de zuidelijke
knoop afgesloten zodat enkel werfverkeer dat gedeelte
van de omleidingsweg N60 kan gebruiken.

Werfverkeer rijdt
voornamelijk op het
hoofdwegennet. Conflict met
fietsers en vrachtverkeer
wordt geregeld met behulp
van een conflictvrije
verkeerslichtenregeling,
waardoor de hinder beperkt
blijft.

0

Op het kruispunt van de N60 met de Nieuwe Pontstraat
en met de Biest worden het conflict tussen werfverkeer,
fietsers en vrachtverkeer (van en naar de bedrijvenzone)
met behulp van
verkeerslichten geregeld.
Werfverkeer komende via de Zonnestraat kan de werf
rechtstreeks bereiken via de werfsite
Werfverkeer kan de werf bereiken via de bestaande N60
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6.5

Conclusies en milderende maatregelen

6.5.1

Beoordeling van de effecten
Effecten

Functioneren
wegennet

Vaststellingen

Doorgaand noord-zuid verkeer rijdt
significant vlotter doorheen Ronse, omwille
van de realisatie van de nieuwe N60.

Kwantitatieve indicatoren

Score

Algemeen

Specifiek

Trajecttijden dalen gemiddeld met 6% tijdens de
ochtendspits en 11% tijdens de avondspits voor
het doorgaande verkeer.

De afname is het sterkste tussen de N60 noord en
N60 zuid, met een afname van 5 tot meer dan 6
minuten voor respectievelijk ochtend- en
avondspits.
Op de overige relaties (richting oosten of westen)
zijn er naast dalingen van de trajecttijden ook
lichte stijgingen waar te nemen van maximaal een
minuut.

Het doorgaande verkeer op de noordzuidrelatie heeft zich volledig verplaatst naar
de nieuwe N60. Hierdoor maakt
voornamelijk doorgaand verkeer gebruik van
de nieuwe N60.

Tijdens de ochtendspits rijdt er 1100 pae/u
doorgaand verkeer op de nieuwe N60. In de
avondspits betreft het 1920 pae/u, wat ter hoogte
van de Rijksweg 60% van al het verkeer betreft.

Op het bestaand wegennet wordt het
aandeel doorgaand verkeer sterk
gereduceerd.

Er is algemeen een afname van voertuigkilometers
gereden op het bestaand wegennet (zie onder) en
er is een significante toename van doorgaand
verkeer op de N60 (zie boven).

Tijdens de ochtendspits is het aandeel doorgaand
verkeer in de Zonnestraat gedaald tot maximum
10% t.o.v. 38-48% in het referentiescenario.

Het aantal personenwagenkilometers gereden op
het bestaande wegennet (N-wegen en L-wegen)
daalt met 11%, zowel tijdens ochtend- als
avondspits.

De doorstroming op het kruispunt
Zandstraat/oude N60 verloopt vlot voor alle
richtingen.

De kruispunten op het bestaand wegennet
functioneren beter

Voor vrachtverkeer is er een afname van 14%
(ochtendspits) en 6% (avondspits), waarvan de
grootste afname zich voordoet op de lokale wegen
( afname van 50% en 58%).
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Tijdens de avondspits is er een daling tot 2 à 5%,
waar er in het referentiescenario 49% doorgaand
verkeer reed in zuidelijke richting.

+2

Effecten

Vaststellingen

De kruispunten van de nieuwe N60 met het
bestaand wegennet geven deels aanleiding
tot filevorming.
De veiligheid van de fietsers kan nog sterk
verbeterd worden ten aanzien van het
voorgestelde kruispuntontwerp.

Kwantitatieve indicatoren

Score

Algemeen

Specifiek

Tijdens de ochtendspits verloopt de doorstroming
vlot voor alle bewegingen op alle kruispunten van
de nieuwe N60. Tijdens de avondspits is er voor
specifieke bewegingen kans op congestie.

Op de noordelijke knoop wordt tijdens de
avondspits een verzadigingsgraad van 87% tot 93%
bereikt, wat impliceert dat er waarschijnlijk een
korte wachtrij zal ontstaan.
Op de centrale knoop wordt tijdens de avondspits
een verzadigingsgraad van 78% tot 88% bereikt,
wat betekent dat er mogelijk congestie kan
optreden. De wachtrij blijft echter beperkt en een
vlotte afwikkeling is meestal gaan probleem. De
veiligheid van de fietsers kan nog sterk verbeterd
worden door het voorzien van bijkomende
verkeerslichten voor fietsers en door de lay-out
van de afslagstroken te optimaliseren.
Op de zuidelijke knoop wordt tijdens de avondspits
een verzadigingsgraad van 80% tot 84% bereikt,
wat impliceert dat er mogelijk congestie kan
optreden. De wachtrij blijft echter beperkt en een
vlotte afwikkeling is meestal gaan probleem.

Bereikbaarheid
deelgebieden

De deelgebieden zijn over het algemeen
beter bereikbaar. Er zijn echter ook beperkte
toenames van trajecttijden omwille van de
knooppunten met de nieuwe N60.

Globaal dalen de trajecttijden naar de
deelgebieden met 3% in de ochtendspits en 9% in
de avondspits

De daling is het grootste voor de relaties met de
N60 noord en deelgebied 1, het deelgebied
gelegen in het noorden van het studiegebied.
Vanaf N60 zuid naar deelgebied 1 is er een daling
van 4 minuten in de ochtendspits en een daling
van 6 minuten in de avondspits, wat ook de
grootste afname is voor elk spitsuur.

+1

Er zijn echter ook enkele beperkte toenames te
verwachten van maximaal 1 minuut voor volgende
relaties: deelgebieden 8 en 9 in relatie met het
noorden, deelgebied 1 in relatie met N48 oost,
relaties met deelgebied 2 (voornamelijk in
ochtendspits).
Multimodale
mobiliteit

Er worden minder voertuigkilometers
gereden op het bestaand wegennet, wat
resulteert in een vlottere doorstroming voor

Er is algemeen een afname van voertuigkilometers
gereden op het bestaand wegennet (zie boven).
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De doorstroming op het kruispunt
Zandstraat/oude N60 verloopt vlot voor alle
richtingen.

+1

Effecten

Vaststellingen

Kwantitatieve indicatoren

Score

Algemeen

Specifiek

Er is algemeen een afname van voertuigkilometers
gereden op het bestaand wegennet (zie boven).

De doorstroming op het kruispunt
Zandstraat/oude N60 verloopt vlot voor alle
richtingen.

de buslijnen in het studiegebied.
De doorstroming van het openbaar vervoer
bij kruising van de N60 verloopt deels
minder vlot.
Voor de verschillende fietsassen verbetert
de situatie omdat de personenwagen- en
vrachtintensiteiten op de fietsroutes
aanzienlijk dalen.
Voor enkele fietsbewegingen zijn er
omrijbewegingen noodzakelijk ten opzichte
van het referentiescenario. De omrijfactoren
zijn echter beperkt.
Verkeersveiligheid

Door het knippen van de Moortelstraat moeten
fietsers zo’n 200 meter omrijden. Door het
knippen van de Biest zal er een kleine 150 meter
worden omgereden.

De initiatiefnemer volgt bij het ontwerp van
de nieuwe infrastructuur de richtlijnen op
vlak van veilige inrichtingen van het Vlaams
gewest. Bovendien worden bijkomende
maatregelen getroffen omwille van de
specifieke situatie (de Schavaarthelling met
tunnel en viaduct), waardoor de veiligheid
voor alle bestuurders wordt gegarandeerd.
De verkeersdruk op het bestaand wegennet
neemt af, waardoor de verkeersveiligheid
toeneemt.

+2

Er is algemeen een afname van voertuigkilometers
gereden op het bestaand wegennet (zie boven).

De veiligheid van de fietsers kan op de
centrale knoop nog sterk verbeterd worden
ten aanzien van het voorgestelde
kruispuntontwerp
Op het bestaand wegennet rijden veel
minder vrachtwagens ten opzichte van het
referentiescenario, wat resulteert in een
significant veiligere verkeerssituatie.

De veiligheid van de fietsers kan nog sterk
verbeterd worden door het voorzien van
bijkomende verkeerslichten voor fietsers en door
de lay-out van de afslagstroken te optimaliseren.
Er is een afname van voertuigkilometers gereden
door vrachtwagens op het bestaand wegennet (zie
boven).
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Effecten

Vaststellingen

Kwantitatieve indicatoren

Score

Algemeen
Verkeersleefbaarheid

Specifiek

De verkeersdruk op het bestaand wegennet
neemt af, wat een positief effect heeft op de
verkeersleefbaarheid.

Er is algemeen een afname van voertuigkilometers
gereden op het bestaand wegennet (zie boven).

De oversteekbaarheid van de belangrijkste
assen is toegenomen.

Voor alle referentiesecties neemt de gemiddelde
wachttijd significant af voor een voetganger die de
straat wil oversteken.
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+2

De afnames van de wachttijden variëren van 30%
tot 80% ten opzichte van de wachttijden in het
referentiescenario.

Bijkomende beschouwing
De inschatting van het vrachtverkeer in de verschillende scenario’s gebeurde in het Verkeersmodel OostVlaanderen niet volledig correct, omdat het zowel in de referentiesituatie als geplande situatie van kracht
zijnd vrachtverbod in het centrum niet volledig werd ingevoerd in het verkeersmodel. Dit komt omdat het
vrachtverbod geldt voor doorgaand vrachtverkeer maar niet voor bestemmingsverkeer, maar dit onderscheid
kan niet (op voorhand) gemaakt worden in het verkeersmodel. Om er in het model voor te zorgen dat het
centrum bereikbaar blijft voor bestemmingsvrachtverkeer, werd geen vrachtverbod ingesteld op de N60 door
het centrum noch in Broeke. Daardoor is in het model doorgaand vrachtverkeer mogelijk op deze assen, die
11
o.a. bedrijventerrein Klein Frankrijk verbinden met de nieuwe centrale knoop.
De simulatie van de projectsituatie voor 2020 is daarbij wel nagenoeg correct. De drukte aan vrachtverkeer in
het centrum is tijdens de spitsuren zeer beperkt en omvat nagenoeg enkel bestemmingsverkeer. Maximaal
een 5 à 8 vrachtwagens per richting worden te hoog gerekend op de centrumas Kruisstraat – Zonnestraat. Bij
de simulatie van de toekomstsituatie zonder project (referentiesituatie) worden echter een 50-tal vrachtwagens per richting te veel ingeschat op de centrumas N60 Kruisstraat – Zonnestraat.
Dit verkeer zou bij het correct invoeren van het vrachtverbod in het centrum in de toekomst reeds niet meer
door het centrum rijden maar andere wegen nemen, hoofdzakelijk via de N425 Zandstraat naar het westen of,
via de N36, naar de centrale knoop op de nieuwe N60. In de vergelijking van de geplande situatie met de
referentiesituatie moet de beoordeling dus licht gecorrigeerd worden:
•

De verkeersdrukte t.g.v. het vrachtverkeer in het centrum daalt nagenoeg niet omdat de 50
vrachtwagens per richting al verschoven worden door het vrachtverbod.

•

De bereikbaarheid van de N60 naar het zuiden vanuit het noorden wordt wel beter omdat omrijden
via de N425 en N36 (wegens het vrachtverbod) niet meer nodig is dankzij realisatie van de nieuwe
N60.

De beoordelingen van de nieuwe situatie met het project zijn aldus in absolute zin correct. De relatieve
beoordelingen t.o.v. de referentiesituatie worden licht beïnvloed door de beperkte verschillen van het vrachtverkeer op de Kruisstraat en de Zonnestraat:
•

Functioneren wegennet: de verbetering op dit vlak is in realiteit licht hoger dan ingeschat vermits de
situatie voor het vrachtverkeer in de referentiesituatie minder goed is dan ingeschat, omdat dit
vracht-verkeer in de referentiesituatie door het vrachtverbod een omweg moet maken.

•

Verkeersveiligheid: de verbetering van de verkeersveiligheid is in realiteit licht lager dan ingeschat
omdat in de referentiesituatie het aantal vrachtwagens op de centrumas Zonnestraat-Kruisstraat
reeds lager is door het vrachtverbod

•

Verkeersleefbaarheid: de verbetering van de verkeersveiligheid is in realiteit licht lager dan ingeschat
omdat in de referentiesituatie het aantal vrachtwagens op de centrum-as Zonnestraat-Kruisstraat
reeds lager is door het vrachtverbod

Globaal zijn deze verschillen echter beperkt, zodat dit nergens aanleiding geeft om de beoordeling inzake
mobiliteit aan te passen.
De effecten van het niet volledig in rekening brengen van het vrachtverbod in het centrum zijn groter op
etmaalbasis, omdat buiten de spitsuren vrachtverkeer (nog) sneller geneigd is om door het centrum te rijden,
niet alleen in de referentiesituatie maar ook in de geplande situatie (met centrale knoop). Dit vertaalt zich in
een lichte afwijking van de berekende effecten inzake geluid en lucht t.o.v. de vermoedelijke realiteit (zie ook
hoofdstukken geluid en lucht).

11

Bron; e-mail van Marthe Van Criekinge, Verkeerscentrum, dd 5 december 2014
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6.5.2

Milderende Maatregelen
Milderende maatregelen worden geformuleerd voor alle aspecten waarvoor het nieuwe project tot een
minder goede situatie leidt dan het referentiescenario.
Het project N60 resulteert op vlak van mobiliteit echter overal tot betere scores in de verschillende
effectgroepen. Enkel op bepaalde deelaspecten, bijvoorbeeld de extra vertraging op de Zonnestraat waar met
het project door het oost-west verkeer een extra kruispunt dient te worden gepasseerd, leidt dit tot een
minder vlot functioneren. De verschillen zijn echter zeer beperkt zodat geen milderende maatregelen op dit
vlak nodig zijn.
Wel wordt in deze project-MER vastgesteld dat een aantal van de nieuwe knooppunten van N60 met het
bestaande wegennet toch nog aanleiding geven tot lichte congestievorming op een aantal richtingen. Vooral
op de noordelijke knoop is de kans groot dat er congestie ontstaat tijdens de avondspits. De verzadigingsgraden liggen hier immers hoger 90% voor bepaalde bewegingen. Dit geeft eveneens significante hinder voor
de buslijnen die dit knooppunt op hun route hebben liggen.
Anderzijds wordt vastgesteld dat op de centrale knoop de veiligheid van de fietsers sterk verbeterd kan
worden ten aanzien van de voorgestelde minimale kruispuntconfiguratie.
Om deze redenen wordt voorgesteld wijzigingen aan te brengen aan de configuratie van de noordelijke en
centrale knoop. Op de zuidelijke knoop blijft de hinder beperkt en zijn geen milderende maatregelen noodzakelijk.
Noordelijke knoop
Huidig probleem: Tijdens de avondspits liggen de verzadigingsgraden op zowat alle kruispuntbewegingen vrij
hoog. De intensiteiten benaderen de capaciteit (87-93%), waardoor de kans op congestie reëel is en er een
wachtrij zal ontstaan.
Maatregel: Op de zijtak wordt een extra voorsorteerstrook voorzien, zodat de rechtsaf (vanaf de oude N60
naar de N60 richting noorden) samen kan verlopen met de linksaf komende van het noorden (N60). De linksaf
van de zijtak krijgt een korte fase, aangezien hier amper verkeer gebruik van maakt, en kan worden verlengd
indien een fietser zich aanmeldt (zie fasediagram).

Figuur 6-42

Nieuw fasediagram milderende maatregel Noordelijke knoop. Bron: THV Arcadis-Technum

Resultaat: De aanleg van de voorsorteerstrook resulteert in een significant beter functioneren van het
kruispunt. De verzadigingsgraden voor de kruispuntbewegingen worden gereduceerd tot maximaal 74%
tijdens de avondspits, wat impliceert dat de kans op congestie beperkt blijft.
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Avondspits
L
RD
69%
N60 zuid 0%
oude N60 74%
0%
N60 noord 74%
43%

R
0%
46%
0%

Noordelijke knoop: verzadigingsgraad per rijstrook na aanleg extra voorsorteerstrook, avondspits

Beoordeling: De milderende maatregel resulteert in het significant beter functioneren van de Noordelijke
knoop. Gelet dit echter slechts een onderdeel is van het globaal functioneren van het verkeerssysteem, wijzigt
de beoordeling voor de verschillende effectgroepen niet.
Centrale knoop
Huidig probleem: We stellen vast dat de veiligheid van de fietsers sterk verbeterd kan worden ten aanzien van
het voorgestelde kruispuntontwerp. Er wordt per richting slechts één verkeerslicht voorzien voor fietsers,
terwijl er telkens een op- en afrit moet worden gekruist, die relatief ver van elkaar gelegen zijn. Hierdoor kan
er niet voldoende worden verzekerd dat er geen fietsers meer moeten oversteken op het moment dat het
groen wordt voor de kruisende beweging(en). Bijkomend wordt er niet aangegeven hoe de bypass zal worden
gekruist en of er snelheidsremmende maatregelen werden voorzien, zodat automobilisten worden
gedwongen om te vertragen op de bypass
Maatregel: Een mogelijkheid is om twee extra verkeerslichten voor fietsers te voorzien net voor de tweede
kruising. Deze zijn op onderstaande figuur aangeduid met behulp van een groen kader. Bovendien kan de
bypass verhoogd worden uitgevoerd ter hoogte van de fietsoversteek, met als doel de gemotoriseerde
voertuigen op de bypass te vertragen opdat zij tijdig kunnen stoppen voor eventueel overstekende fietsers.
Een andere mogelijkheid is de bypassen te vermijden en de bewegingen in de lichtenregeling te laten
uitvoeren, met als kanttekening dat dit kan worden uitgevoerd zonder dat de doorstroming wordt gehinderd.
Resultaat: De oversteekbaarheid van fietsers over de centrale knoop kan dankzij deze maatregelen veiliger
gebeuren.
Beoordeling: De milderende maatregel resulteert in het beter functioneren van de centrale knoop. Gelet dit
echter slechts een onderdeel is van het globaal functioneren van het verkeerssysteem, wijzigt de beoordeling
voor de verschillende effectgroepen niet.
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Figuur 6-43

Nieuwe kruispuntconfiguratie van de centrale knoop. Bron: THV Arcadis-Technum
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7

Geluid en trillingen

7.1

Methodologie

7.1.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied komt overeen met het gebied waarbinnen de invloed van geluids- en trillingsbronnen
gegenereerd door het project, in casu het wegverkeer, te verwachten zijn.
Het studiegebied wordt gekozen rekening houdende met de bepalingen uit Vlarem II. Enerzijds wordt de zone
op 200 meter van de rand van de grens van het plangebied bekeken (door Vlarem vereist). Anderzijds wordt
uit reden van akoestisch comfort de hele zone met bewoning bekeken waarbinnen geluidsimpact vanuit het
projectgebied te verwachten is. Voorts wordt ook rekening gehouden met de gewijzigde effecten van het
verkeersgeluid op de andere relevante wegen in de buurt.
In de exploitatiefase zal verkeersgeluid de enige relevante geluidsbron zijn t.g.v. het project. Hierbij komt het
studiegebied dus overeen met dat van de discipline mens-verkeer (zie §5.1.1).
Tijdens de aanlegfase zijn zowel de aanlegwerken zelf als het werfverkeer een bron van geluid (en trillingen).
T.g.v. de aanlegwerken wordt gekeken naar de impact t.h.v. de grens van het projectgebied en op 200 m
errond, zoals voorzien in de Vlarem-wetgeving. Voor het werfverkeer omvat het studiegebied de (vermoedelijke) werfroutes.

7.1.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor wat betreft de beoordeling en/of toetsing van de huidige en de toekomstige geluidsbelasting stelt er zich
een probleem in die zin dat er voor wat betreft verkeerslawaai geen wettelijke grenswaarden zijn opgelegd (er
is wel een toetsingskader, gebaseerd op het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010,
opgemaakt in opdracht van het Departement LNE en opgenomen in het richtlijnenboek geluid en trillingen), in
tegenstelling met bijvoorbeeld industrielawaai waarvoor in Vlarem II wel toelaatbare toetsingswaarden voor
de geluidsimmissies zijn terug te vinden. Op basis van Vlarem II kan wel een toetsing worden doorgevoerd
naar de conformiteit van de huidige achtergrondniveaus met de richtwaarden (verder afgekort als RW) in
functie van de ruimtelijke bestemming.

7.1.2.1 Vlarem II - geluid van ingedeelde inrichtingen
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).
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 (zie tabel 7-1).
Nieuwe wegen vallen niet onder de definitie van een hinderlijke inrichting volgens Vlarem, maar de hieronder
vermelde milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht zullen wel gebruikt worden als toetsingskader
voor de actuele en te verwachten geluidskwaliteit.
Tabel 7-1

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

overdag

‘s avonds

’s nachts

40
50

35
45

30
45

50

45

40
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4. Woongebieden
45
40
35
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
60
55
55
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning
5. BIS Agrarische gebieden
45
40
35
6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie
50
45
40
7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen en
45
40
35
deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld
8. Bufferzones
55
50
50
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor
55
50
45
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning
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

7.1.2.2 Gedifferentieerde referentiewaarden
De belangrijkste geluidsbronnen in het studiegebied en omgeving zijn evenwel niet de industriële bronnen
maar het verkeersgeluid, veroorzaakt door het wegverkeer. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse
richtwaarden voor verkeersgeluid. Het toetsingskader dat zal gebruikt worden, is gebaseerd op het rapport
‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010, opgemaakt in opdracht van het Departement LNE
en opgenomen in het richtlijnenboek geluid. Hierin worden volgende gedifferentieerde referentiewaarden
voor wegverkeer voorgesteld:

Tabel 7-2
Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (uit rapport ‘onderzoek naar
maatregelen omgevingslawaai’) (LNE, 2010) (Lden en Lnight, dB(A))
Type weg
hoofd- en primaire
wegen

secundaire wegen

situatie
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande wegen
nieuwe woonontwikkeling

Lden
55

Lnight
45

60
70
55

50
60
45

nieuwe wegen

55

45

bestaande wegen

>55

>45

stand-still
65
55
lokale wegen

nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande wegen

55

45

55
45
>55
>45
stand-still
65
55

opmerkingen
voor de beoordeling van het geluidsniveau bij
woningen die:
ofwel over minstens één gevel beschikken
waarop de geluidsbelasting meer dan 20 dB
lager is dan de referentie-waarde
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

Deze studie werd opgemaakt in functie van de richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad
van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 18.07.2002). Deze
richtlijn heeft tot doel een gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren om de blootstelling aan
omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen. Deze aanpak is gebaseerd op
het volgende:
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•

Het opmaken van geluidsbelastingskaarten volgens gemeenschappelijke methoden,

•

Het aannemen van actieprogramma’s, uitgaande van limieten die door de lidstaten worden bepaald,
teneinde het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen, te beperken en te handhaven waar zij goed is,

•

Voorlichting van het publiek.

LNE stelt geluidsbelastingskaarten ter beschikking met de impact van de belangrijkste wegen, spoorwegen en
luchthavens en voor de belangrijkste agglomeraties. De kaarten, die de toestand op basis van de situatie van
het referentiejaar 2011 weergeven, werden opgemaakt in uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/ EG
inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. Deze kaarten zijn terug te vinden op volgende
website:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/Geluidskaarten
Er werden geluidskaarten gemaakt voor twee internationaal erkende parameters: Lden en Lnight. 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). De Lnight is de gemiddelde LAeq-waarde over
de periode tussen 23u en 7u.

7.1.2.3 Geluid tijdens de bouwfase
Voor wat betreft de beoordeling van het geluid tijdens de bouwfase is er geen concrete wetgeving, wel zijn er
enkele aanknopingspunten. Aangezien we over niet-continu geluid spreken, kan de beoordeling van hinder
gekoppeld aan bouwactiviteiten het best beschreven worden aan de hand van het equivalente geluidsdrukniveau.
Volgens het Amerikaanse Departement van Huisvesting en Stadsontwikkeling kan een equivalent geluidsdrukniveau van 60 dB(A) als „normaal aanvaardbaar‟ worden beschouwd. Voor kortdurende werkzaamheden mag
dit niveau zelfs nog 5dB(A) hoger liggen. In Groot-Brittannië wordt de British Standard 5228 “Noise control on
construction and open site” gehanteerd. In deze norm worden geen concrete cijfers naar voor geschoven. Wel
worden een aantal belangrijke principes uitgelegd. De toegelaten geluidsdrukniveaus zullen zeer sterk
afhankelijk zijn van de omgeving en de periode waarin het lawaai zich zal voordoen. Voor de dag wordt een
grote tolerantie toegelaten, voor de nacht worden echter strenge waarden vooropgesteld.
In Nederland bestaat de Circulaire Bouwlawaai (1991) De circulaire gaat ervan uit dat er alleen in de
dagperiode werkzaamheden plaatsvinden. Er zijn dan ook geen adviesnormen opgenomen voor de avond- en
nachtperiode. In de dagperiode wordt als toetsingsnorm (LAeq) voor de gevelbelasting door bouw- en
sloopwerkzaamheden op de gevels van woningen 60 dB(A) geadviseerd voor werkzaamheden langer dan 1
maand en 65 dB(A) voor werkzaamheden korter dan 1 maand.
De Vlarem milieukwaliteitsdoelstelling voor continu geluid bedraagt 45 dB(A) tijdens de dagperiode. Voor
sterk fluctuerend geluid en incidenteel geluid is tijdens de dagperiode een verhoging van 15 dB(A) toegestaan,
zodat een toepasselijke richtwaarde van 60 dB(A) wordt bekomen. Deze waarde stemt overeen met de eis in
Nederland voor bouwwerkzaamheden die langer dan 1 maand duren, evenwel de gemeten parameter is niet
identiek (LAeq en LAeq,1sec).
Voor de berekening van de geluids- en trillingshinder veroorzaakt tijdens de bouw- en uitvoeringsfase wordt
uitgegaan van meetgegevens aangeleverd door de opdrachtgever en/of literatuurgegevens en/of meetgegevens aan vergelijkbare situaties (transport door vrachtverkeer, heien van damplanken, grondverzetmachines, betoncentrale, ...).
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7.1.3

Aanpak huidige situatie
Aangezien voor het plan-MER geen geluidsmetingen werden uitgevoerd, is het voor het project-MER
noodzakelijk geluidsmetingen uit te voeren. Het bepalen van de bestaande geluidsbelasting geschiedt aan de
hand van geluidsmetingen volgens de procedures voorzien in de Vlaamse wetgeving ter voorkoming en
bestrijding van geluidshinder (Vlarem II). De locatie van de meetpunten werd bepaald in overleg met de
opdrachtgever en werd op de kennisgevingsvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde
diensten. De keuze van de meetpunten werd bepaald door de gevoeligheid van het gebied en de concentratie
van de woningen t.o.v. de weg.
Er werden geluidsmetingen uitgevoerd in 4 ambulante meetpunten gedurende enkele kwarturen. Verder
werden continue metingen uitgevoerd in 2 vaste meetpunten gedurende 1 week.
Tijdens de metingen werden volgende gegevens verzameld:
o

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

o

de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met minimaal N = 10, 50 en 95
(achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h).

De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsdoelstellingen en richtwaarden uit Vlarem II in
functie van de ligging van de meetpunten volgens het gewestplan geeft aan in hoeverre de huidige geluidsbelasting hieraan conform is of hoe groot de overschrijdingen eventueel zijn.
Voor de continue metingen werden de waarden van Lden en Lnight (besluit van 22/07/2005 ter omzetting van
de Euro-pese richtlijn 2002/49/EG) bepaald, met de nodige voorzichtigheid omwille van het feit dat deze
berekend werden o.b.v. een meetperiode van 1 week i.p.v. een jaargemiddelde waarde..
Voor wat betreft de beoordeling en/of toetsing van de huidige en de toekomstige geluidsbelasting stelt er zich
een probleem in die zin dat er voor wat betreft verkeerslawaai geen wettelijke grenswaarden zijn opgelegd (er
is wel een ontwerp KB van 1991 en een interne richtlijn van het ministerie van Openbare Werken en Verkeer)
in tegenstelling met bijvoorbeeld industrielawaai waarvoor in Vlarem II wel toelaatbare toetsingswaarden
voor de geluidsimmissies zijn terug te vinden. Op basis van Vlarem II kan wel een toetsing worden
doorgevoerd naar de conformiteit van de huidige achtergrondniveaus met de richtwaarden (verder afgekort
als RW) in functie van de ruimtelijke bestemming. Er is echter nog geen evaluatiekader voor Lden en Lnight
vastgelegd.
Op basis van verkeersgegevens, aangeleverd vanuit discipline mens-verkeer, kan het aandeel ingeschat
worden van het verkeersgeluid in het huidig geluidsniveau op de verschillende meetpunten.
Er wordt tevens een geluidsmodellering van de referentietoestand 2020 opgemaakt. Ter berekening van de
geluidshinder in de omgeving op dat moment werd het berekenings-/voorspellingsmodel IMMI – Standaard
Rekenmethode 2 (versie 2014) gebruikt.
In het kader van deze studie werden geen trillingsmetingen uitgevoerd.
In het kader van vroegere MER-studies is dit wel enkele malen gebeurd. Zo werden in het kader van de MERstudie van de aanleg van de N74 trillingsmetingen verricht in 4 meetpunten en in het kader van de MER-studie
van de N49 werden in 2 meetpunten trillingsmetingen uitgevoerd. Voor de beoordeling werd gerefereerd aan
de Duitse norm DIN 4150-2: “Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkung auf Menschen in Gebäuden” en dit
bij gebrek aan een Belgische of Vlaamse normering ter zake. In beide studies werd geconcludeerd dat de
huidige trillingsniveaus in de omgeving laag en beneden de comfortwaarde lagen. Uit gesprekken met
bewoners was gebleken dat er klachten van trillingen zijn. De klachten situeerden zich op plaatsen waar
niveauverschillen in de weg (wegverzakkingen) zijn.
Met andere woorden indien het wegdek in goede staat is, zijn geen klachten te verwachten. Bijgevolg worden
geen trillingsmetingen uitgevoerd in het kader van een nieuwe weg.
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7.1.4

Aanpak geplande situatie
Aanlegfase
In dit deel wordt de aandacht gericht op de geluidshinder die zich tijdens de werkzaamheden (en beperkt in
de tijd) zal voordoen.
De aanlegfase wordt kwantitatief behandeld waar er een relevante impact te verwachten is.
De geluidsemissie tijdens de bouwfase kan opgedeeld worden in de bijdrage van de bouwmachines welke zich
steeds in de onmiddellijke omgeving van de werf zullen bevinden en anderzijds in de bijdrage van het verkeer
van en naar de werf en dan voornamelijk voor wat betreft de aanvoer van grondstoffen en het personeelsvervoer. Qua grootheid waarin de geluidemissie van de werf dient uitgedrukt te worden is het aangewezen
om de LAeq-waarde als rekengrootheid te hanteren om het effect van tijdelijke pieken in het geluidsniveau
(impacten, passages van vrachtwagens ed.) in rekening te brengen.
Voor wat betreft het te verwachten geluidsdrukniveau veroorzaakt door verkeer direct gebonden aan de
bouwwerf en meer bepaald aan het verkeer gekoppeld aan de aanvoer van grondstoffen, kan voor de
bepaling van het aantal vrachtwagens uitgegaan worden van de gegevens verzameld in het hoofdstuk waarin
het verkeer wordt behandeld.
In functie van hoger vermelde gegevens wordt een inschatting gemaakt van het immissierelevant geluidsvermogenniveau van de belangrijkste werffases.
Voor lijninfrastructuren (verplaatsende werf, continu) kan het specifiek geluid op een aantal type afstanden
uitgerekend worden: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1600m voor de relevante werffases, indien voldoende
informatie in verband met de locaties en het in te zetten materieel beschikbaar wordt gesteld door de
opdrachtgever. Berekeningen kunnen worden gepresenteerd in de vorm van tabellen – er worden geen
geluidscontouren gemaakt. De opgave van een aantal afstanden tot relevante geluidsgevoelige receptoren
(woningen / woongebieden / natuurgebieden / scholen / ziekenhuizen / …) is relevant.
Indien beschikbaar wordt er informatie gegeven over de duur van de verschillende werffases (hoeveel dagen /
weken / maanden).
Gedurende de bouwfase worden er misschien werkzaamheden uitgevoerd waarbij belangrijke trillingen
kunnen worden opgewekt. Indien mogelijk zal er worden nagegaan of er trillingshinder kan ontstaan tijdens
de bouwfase.
Bij onstentenis aan voldoende informatie hieromtrent zal dit worden opgenomen in de leemten inde kennis.
Bij ontstentenis van een aangepaste Belgische wetgeving ter zake zal voor de toetsing van de trillingen
verwezen worden naar de comfortcriteria zoals omschreven in DIN 4150 van 1999.
Exploitatiefase
Van de toekomstige infrastructuur wordt het specifieke geluidsniveau berekend aan de hand van de
modelberekening en dit voor het geplande project.
Ter berekening van de te verwachten geluidshinder in de omgeving wordt het berekenings-/voorspellingsmodel IMMI gebruikt (IMMI, Standaardrekenmethode 2, versie 2014).
Voor wegverkeer worden op basis van het referentieontwerp van de THV Arcadis-Technum simulatieberekeningen uitgevoerd rekening houdend met volgende factoren:
o

het lengteprofiel van de as van de weg,

o

dwarsprofielen van de weg,

o

een grondplan (dwg-formaat) van de nieuwe weg/situatie (+ eventueel op- en afritten indien
relevant), op schaal 1/1000 met daarop duidelijk aangegeven:
o

as van de rijrichting,

o

rijstroken,
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o

middenberm,

o

pechstrook en zijberm,

o

de verkeersintensiteit (verdeling dag/avond/nacht en licht, middelzwaar en zwaar vervoer, aangeleverd door het Verkeerscentrum),

o

de snelheid van de voertuigen,

o

wegverharding bestaande weg(en) en nieuwe situatie: SMA-C (standaardwegdek),

o

kunstwerken (bruggen, tunnels, keermuren,…),

o

de afscherming van akoestisch relevante objecten (bestaande geluidsschermen, hoge relevante 1ste
lijnsbebouwing),

o

ligging en hoogte van de gebouwen (aangeleverd door AWV, toestand 2011),

o

geschat aantal inwoners per gebouw of verdieping (enkel indien deze gegevens digitaal ter
beschikking kunnen gesteld worden door de initiatiefnemer). Indien dit niet het geval zal er een
alternatief moeten gezocht worden (op basis van m² / aantal gebouwen /statistische sectoren ….),

o

ligging van overige wegen, spoorwegen, grote infrastructuren,

o

de bij de nieuwe situatie voorgestelde geluidsschermen, indien deze gekend zijn.

Uitgaande van de ter beschikking gestelde te verwachten verkeersintensiteiten, wordt een prognose gemaakt
van de bijhorende geluidsemissie naar de omgeving. SRM II wordt gebruikt met standaard meteocorrectieterm, maar met ISO 9613-1 getallen voor luchtabsorptie bij 10° C en 70 % vochtigheidsgraad. Berekeningen op
ontvangershoogte (4 m ten opzichte van het maaiveld).
Ter hoogte van de relevante meetpunten (t.h.v. woningen en ecologisch waardevolle gebieden) worden Lden
en Lnight (volgens definitie art. 1.1.2 van Vlarem II) berekend en worden geluidscontourenkaarten (en
verschilkaarten) aangeleverd. De rasterresolutie is 10 x 10 m, conform het richtlijnenboek discipline geluid en
trillingen (dd.28/02/2011).
Indien bepaalde projectgegevens niet door de initiatiefnemer ter beschikking kunnen worden gesteld, kan
worden gewerkt met aannames in overleg met de deskundige mobiliteit. Dit zal dan ook in de leemten van de
kennis vermeld worden.
Het specifiek geluid zal vergeleken worden met de gedifferentieerde referentiewaarden voor verkeersgeluid
van de discussienota van de Vlaamse overheid .
In het kader van de exploitatiefase werden geen trillingsmetingen/berekeningen voorzien. Een kwalitatieve
beoordeling van de mogelijke trillingshinder wordt beschreven in §7.3.3.

7.1.5

Beoordelingskader
In onderstaande tabel wordt de methodologie voor de evaluatie van de effecten van geluid en trillingen
samengevat.
De significantie van een project hangt ten eerste af van de evolutie van het omgevingsgeluid voor en na
uitvoering van een project. Deze parameter wordt als de belangrijkste beschouwd. Het berekenen van deze
parameter geeft een effectenscore, de zgn. tussenscore.
Onderstaand significantiekader geeft aan welke tussenscore gekoppeld wordt aan een stijging of daling van
het omgevingsgeluid.
Het omgevingsgeluid voor dit project en het daarbij horende studiegebied wordt zo goed als uitsluitend
bepaald door het wegverkeerslawaai, gegenereerd door het wegverkeer. Om die reden worden de berekende
niveaus Lden en Lnight afkomstig van het wegverkeer als het omgevingsgeluid beschouwd.
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Tabel 7-3

Methodologie voor evaluatie effecten geluid en trillingen

Effectgroep

Criterium

Methodologie

Geluid

Geluidsniveaus ten
gevolge van werfverkeer
en bouwwerkzaamheden
Geluidsniveaus ten
gevolge van verkeer
(permanent)

Kwalitatieve inschatting geluidsimpact
aanlegwerkzaamheden.
Bepaling oorspronkelijk omgevingsgeluid
(ambulante metingen).

Beoordeling significantie op
basis van
Zone waarin tijdelijke
geluidshinder kan worden
verwacht.
Stijging of daling
emissieniveau per
straatsegment.

Bepaling van de te verwachten
geluidsimmissies in de omgeving o.b.v.
geluidsmodellering en vergelijking
verkeersintensiteiten referentie/geplande situatie 2020.
Trillingen

Trillingsniveaus ten
gevolge van
(werf)verkeer en/of
bouwfase

Tabel 7-4

Inschatting van de te verwachten
trillingsniveaus in de omgeving

Internationale standaarden
(DIN 4150/2 en /3) – versie

Significantiekader

Effectbeschrijving

Significantie

Effect op het omgevingsgeluid

Sterk positief

+3

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

Matig positief

+2

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

Beperkt positief

+1

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

Verwaarloosbaar

0

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

Beperkt negatief

-1

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

Matig negatief

-2

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

Sterk negatief

-3

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

Een tweede beoordelingselement is het al dan niet overschrijden van de absolute geluidsnormen, in dit geval
de gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer. Er wordt daarbij enkel nog gekeken naar de negatieve tussenscores. In de zones/punten waar een negatieve tussenscore voorkomt, wordt getoetst aan de
gedifferentieerde referentiewaarden.
Indien voldaan wordt aan deze gedifferentieerde referentiewaarden, wordt een eindscore van -1 bekomen,
ongeacht de tussenscore. Indien er b.v. een toename van de Lden is met 10 dB(A) (tussenscore -3), maar de
absolute norm van 60 dB(A) nog steeds gerespecteerd wordt, is de effectbeoordeling “slechts” beperkt negatief, omdat het hinderniveau weliswaar toeneemt maar nog steeds aanvaardbaar geacht wordt. Indien niet
voldaan wordt aan de gedifferentieerde referentiewaarden, wordt de tussenscore als eindscore behouden.
De negatieve eindscores worden vervolgens als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen:
Tabel 7-5

Verklaring scores beoordeling milieueffecten discipline geluid en trillingen
Score

-1
(beperkt negatief)
-2
(significant negatief)
-3

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

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, beperkt positief, significant
positief en zeer significant positief.
Milderende maatregelen worden voorgesteld volgens onderstaande volgorde:
1.

Bronmaatregelen (vb. ander type wegdek, …),

2.

Overdrachtsmaatregelen (vb. schermen,bermen, …),

3. Maatregelen bij de ontvanger (vb. gevelisolatie, …) volgens de bepalingen van norm NBN S 01-400-1
Akoestische criteria voor woongebouwen.
Na het doorrekenen van de voorgestelde bron- en/of overdrachtsmaatregelen wordt opnieuw getoetst aan de
gedifferentieerde referentiewaarden. Indien voldaan wordt aan deze waarden, dienen geen bijkomende
maatregelen genomen worden. Indien niet voldaan wordt aan de gedifferentieerde referentiewaarden,
dienen aanvullende maatregelen te worden voorgesteld. Bovenstaande stappen worden herhaald tot voldaan
wordt aan de gedifferentieerde referentiewaarden. Indien dit niet (op een redelijke wijze) mogelijk is, kunnen
maatregelen getroffen worden aan de ontvangerzijde.

7.2

Huidige toestand en referentiesituatie 2020

7.2.1

Omgevingslawaai geluidsbelastingskaarten (EU 2002/49/EG en BVR 22/7/2005)
De geluidskaarten voor wegverkeer (voor de wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar) zijn
door de Vlaamse regering goedgekeurd. Deze kaarten zijn terug te vinden op volgende website:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/Geluidskaarten
Actueel dient het evaluatiekader waarop geluidswerende maatregelen dienen uitgewerkt te worden nog
opgesteld te worden.
De resultaten hiervan voor het projectgebied zijn weergegeven in figuren 7-1 en 7-2, resp. voor de parameter
Lden en Lnight. Uit deze kaarten blijkt een duidelijke invloed van het wegverkeer op de eerstelijnsbebouwing
in de Kruisstraat, de Ninovestraat en de Elzeelsesteenweg.
Volgens de berekeningen van de geluidsbelastingskaarten zou de Lden-waarde ter hoogte van meetpunt MP1
tussen 70 à 74 dB(A) bedragen (deze waarden werden ingeschat op basis van extrapolatie). De Lnight-waarde
zou ter hoogte van meetpunt MP1 ongeveer 55 à 59 dB(A) bedragen.
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Figuur 7-1

Geluidskaart Lden (referentiejaar 2011)

Figuur 7-2

Geluidskaart Lnight (referentiejaar 2011)
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7.2.2

Bestaande en referentiesituatie op basis van plan-MER

7.2.2.1 Aanpak
De methodologie die voor de geluidsimpactanalyse werd aangewend omvat een studie van het wegverkeersgeluid ter hoogte van de nabije woonkernen en habitatrichtlijngebied door middel van een numeriek berekeningsmodel. De berekeningen werden uitgevoerd op basis van de Nederlandse rekenmethode, gepubliceerd
in ‘Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002’, genoemd onder standaardrekenmethode SRM II.
De (huidige) toestand (2008, plan-MER) werd bepaald a.d.h.v. interdisciplinaire gegevensoverdracht van de
deskundige mens-verkeer waarbij inzicht werd verkregen in het huidig functioneren van het wegennetwerk
zodat de mogelijkheid werd geboden om uitspraken te doen naar de huidige belasting door het wegverkeersgeluid.
Bij de berekening van het wegverkeersgeluid aan woningen en faunistisch waardevolle gebieden werd voor
elk wegsegment rekening gehouden met het geluidsvermogen van een type motorvoertuig, met onderscheiding van lichte en zware motorvoertuigen, en met de maatgevende verkeersintensiteit en -snelheid per
voertuigcategorie en per richting, tijdens elke beoordelingsperiode (dag-avond-nacht).
Naast geluidsveroorzakende factoren werd in de rekenmethode rekening gehouden met geluidsdempende
factoren, waaronder demping door geometrische uitbreiding (bepaald door de huidige geometrische ligging
van de bestaande weginfrastructuur), luchtabsorptie, akoestische eigenschappen van het bodemgebied,
afscherming en reflecties van gedefinieerde (invloedsrijke) woningbouw (de eerstelijnsbebouwing langs de
gesimuleerde wegsegmenten) en grote structuren of objecten (bv. een aarden wal in de onmiddellijke
nabijheid).
Deze evaluatiemethode (opbouw rekenmodel) voor de geluidsimpact op de omgeving werd doorgevoerd voor
de huidige toestand (2008, plan-MER), de referentiesituatie (2020, plan-MER) en de mogelijke planalternatieven.
Met het oog op de vergelijkbaarheid van de geplande toestand en de bestaande toestand was het nodig bij de
bestaande toestand eenzelfde type effecten te bestuderen, aan de hand van dezelfde effectvoorspellingsmethode. Om deze reden werd voor de referentiesituatie eenzelfde effectvoorspellingsmethode gebruikt
zoals beschreven bij de huidige toestand.
De referentiesituatie (2020, plan-MER) werd bepaald a.d.h.v. interdisciplinaire gegevensoverdracht van de
deskundige mobiliteit waarbij inzicht wordt bekomen in het functioneren van het wegennetwerk in het
referentiejaar zodat de mogelijkheid werd geboden om uitspraken te doen naar de toekomstige belasting
voor het wegverkeersgeluid.
Om het aandeel van het wegverkeerslawaai te kennen, werden simulatieberekeningen uitgevoerd. De geluidsbelasting werd berekend met behulp van een computersimulatieprogramma Geonoise Versie 5.43. In onderstaande paragrafen zijn de relevante gegevens voor het berekeningsmodel voor wegverkeer weergegeven:
•

Akoestische eigenschappen van het bodemgebied en berekeningsparameters: Voor het bodemgebied tussen de geluidsbronnen en de ontvanger of waarnemer werd in het model een absorptiecoëfficiënt van 0,5 ingegeven (1 = bodemgebied volledig zacht, 0 = bodemgebied volledig hard). De
omliggende verharde oppervlakken (voornamelijk straten) werden als akoestisch hard ingevoerd.

•

Waarneemhoogte boven het lokaal maaiveld: Alle berekeningen (contourkaarten) werden uitgevoerd
voor een waarneemhoogte van 4 m boven het lokaal maaiveld. Deze hoogte is representatief voor de
eerste verdieping bij de woningen (op slaapkamerniveau). In het model werd gerekend met een
glooiend grid, waarbij de maaiveldhoogte van elk afzonderlijk gridpunt wordt bepaald. In de discrete
punten werd het immissieniveau bepaald voor een berekeningshoogte van 4 m.

•

Geometrie rondom de wegen: Voor de geometrie rondom de wegen werd gebruik gemaakt van de
gegevens uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen (DHM).

•

De berekeningen werden uitgevoerd volgens een onregelmatig grid. De onderlinge afstand tussen de
gridpunten op korte afstand tot de wegen bedroeg 5 m, naarmate men verder uit de wegen gaat
werd de puntdichtheid kleiner.
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7.2.2.2 Resultaten
In verschillende discrete rekenpunten, gekozen aan de gevel van woningen, dewelke gelegen zijn op korte
afstand tot de belangrijkste afwikkelingswegen werd het LAeq,dag - LAeq,avond - LAeq,nacht berekend.
Toestand 2008
In onderstaande tabel zijn de berekeningsresultaten voor de toestand 2008 volgens het plan-MER
weergegeven. Voor elk berekeningspunt is aangeduid wat de afstand tot de betrokken weg is.
Aan de hand van deze tabel heeft de deskundige toen besloten dat voor de toenmalige situatie de berekende
geluidsbijdrage ten gevolge van het wegverkeerslawaai, voor verschillende berekeningspunten reeds boven of
gelijk aan de vooropgestelde maximale waarde (grenswaarde tegen overmatige hinder) volgens het ontwerpKB van 1991 liggen. Het betrof de berekeningspunten gelegen aan de N60 (Leuzesestraat en Chaussée de
Renaix), de Zonnestraat N36, de Ninovestraat N48 en de Kruisstraat.

Tabel 7-6
Resultaten berekening voor de huidige toestand en toetsing tov maximale waarde volgens
het ontwerp-KB 1991 (uit het plan-MER)
Maximale waarde volgens ontwerp-KB 1991
Gebied 3 ‘woongebieden binnen de bebouwde kom’:
Berekeningspunt

Dag = 70, Avond = 65, Nacht = 60
Afstand tot
weg in m

Berekend
LAeq,dag

Berekend
LAeq,avond

Berekend
LAeq,nacht

punt 1 Chaussée de Renaix N60

9

70,1

67,6

61,6

punt 2 Leuzesesteenweg N60

8

71,0

68,4

62,4

punt 3 Leuzensteenweg N60

8,5

68,0

65,5

59,5

punt 4 Engelsenlaan

7

61,2

58,6

52,7

punt 5 Engelsenlaan

6,5

62,8

60,2

53,7

punt 6 Viermaartlaan

7

66,5

63,9

57,8

punt 7 Stationsstraat

8

51,5

48,3

42,7

punt 8 Joseph Ferrantstraat

8

63,1

60,6

54,4

punt 9 Wijnstraat

5

61,2

58,6

52,4

punt 10 Zonnestraat N36

5,5

68,9

66,4

60,3

punt 11 Zonnestraat N36

10

68,1

65,5

59,5

punt 12 Kruisstraat

7

68,3

65,8

59,7

punt 13 Broeke N48b

7,5

67,3

64,8

58,5

punt 14 Stefaan Modest Glorieuxlaan

11,5

65,0

62,5

56,2

punt 15 Ninovestraat N48

5

72,7

70,2

64,2

punt 16 Kruisstraat N60b

7,5

70,0

67,5

61,3

7

66,9

64,3

58,4

punt 17 Zandstraat
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punt 18 Ommegangstraat N425
punt 19 Rijksweg N60

20

60,1

57,4

50,9

17,5

67,4

64,9

58,9

Referentiesituatie 2020
In verschillende discrete rekenpunten, gekozen aan de gevel van woningen, dewelke gelegen zijn op korte
afstand tot de belangrijkste afwikkelingswegen werd het LAeq,dag - LAeq,avond - LAeq,nacht berekend. De
gekozen punten zijn overeenkomstige met deze van de situatie 2008.

Tabel 7-7

Resultaten berekening voor de referentiesituatie
Maximale waarde volgens ontwerp-KB 1991
Gebied 3 ‘woongebieden binnen de bebouwde kom’:
Dag = 70, Avond = 65, Nacht = 60

Berekeningspunt
Afstand
tot weg
in m

Berekend
LAeq,dag /
verschil met
huidige situatie

Berekend
LAeq,avond /
verschil met
huidige situatie

Berekend
LAeq,nacht /
verschil met
huidige situatie

punt 1 Chaussée de Renaix N60

9

73,3 / 3,2

70,7 / 3,1

64,6 / 3,0

punt 2 Leuzesesteenweg N60

8

73,8 / 2,8

71,3 / 2,9

65,2 / 2,8

punt 3 Leuzensteenweg N60

8,5

70,3 / 2,3

67,8 / 2,3

61,8 / 2,3

punt 4 Engelsenlaan

7

65,0 / 3,8

62,2 / 3,6

55,9 / 3,2

punt 5 Engelsenlaan

6,5

63,0 / 0,2

60,4 / 0,2

54,1 / 0,4

punt 6 Viermaartlaan

7

68,0 / 1,5

65,4 / 1,5

59,4 / 1,6

punt 7 Stationsstraat

8

57,5 / 6,0

54,7 / 6,4

48,9 / 6,2

punt 8 Joseph Ferrantstraat

8

64,0 / 0,9

61,4 / 0,8

55,3 / 0,9

punt 9 Wijnstraat

5

63,2 / 2,0

60,6 / 2,0

54,7 / 2,3

punt 10 Zonnestraat N36

5,5

71,4 / 2,5

68,8 / 2,4

62,7 / 2,4

punt 11 Zonnestraat N36

10

70,8 / 2,7

68,2 / 2,7

62,3 / 2,8

punt 12 Kruisstraat

7

69,9 / 1,6

67,4 / 1,6

61,3 / 1,6

punt 13 Broeke N48b

7,5

66,7 / -0,6

64,0 / -0,8

58,1 / -0,4

punt 14 Stefaan Modest Glorieuxlaan

11,5

65,1 / 0,1

62,5 / 0,0

56,6 / 0,4

punt 15 Ninovestraat N48

5

73,0 / 0,3

70,4 / 0,2

64,5 / 0,3

punt 16 Kruisstraat N60b

7,5

70,7 / 0,7

68,1 / 0,6

62,2 / 0,9

punt 17 Zandstraat

7

66,4 / -0,5

63,8 / -0,5

57,8 / -0,6

punt 18 Ommegangstraat N425

20

61,5 / 1,4

58,9 / 1,5

52,8 / 1,9

17,5

70,1 / 2,7

67,6 / 2,7

61,5 / 2,6

punt 19 Rijksweg N60

In bovenstaande tabel zijn de berekeningsresultaten en de maximale waarde volgens het ontwerp-KB voor
wegverkeerslawaai van 1991 weergegeven voor de referentietoestand 2020. In rode kleur is telkens
aangegeven of de maximale waarde volgens het ontwerp-KB van 1991 voor wegverkeersgeluid overschreden
wordt.
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Aan de hand van deze tabel toont de verantwoordelijke deskundige geluid en trillingen aan dat tijdens de
referentiesituatie 2020 de berekende LAeq,T geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeerslawaai gemiddeld 2 dB(A)
hoger lagen in vergelijking met de huidige situatie 2008. In verschillende berekeningspunten werden de
vooropgestelde maximale waarde volgens het ontwerp-KB van 1991 voor wegverkeerslawaai overschreden.
Het betrof de berekeningspunten gelegen aan de N60 (Leuzestraat, Chaussée de Renaix en Rijksweg),
Zonnestraat N36, Ninovestraat N48 en de Kruisstraat.

7.2.3

Geluidsmetingen 2014

7.2.3.1 Keuze van de meetpunten
Teneinde na te gaan of het huidige geluidsdrukniveau in de omgeving van het projectgebied conform de
milieukwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II is, werden metingen uitgevoerd conform Vlarem.
Tijdens de metingen werden volgende gegevens verzameld:
o

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

o

de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met minimaal N = 10, 50 en 95
(achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h).

De metingen werden uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden, dwz. bij voldoende lage
windsnelheden en zonder neerslag. De metingen werden uitgevoerd op een hoogte van 1,8m (voor
ambulante metingen) of 4m (voor continue metingen) boven het maaiveld.
Onderstaande figuur geeft de ligging van de vaste meetpunten (MP) en de ambulante meetpunten (AP) weer:
o

meetpunt 1 (MP1): gelegen ter hoogte van het kruispunt van de Zandstraat (N425) met de Kruisstraat
en de Rijksweg, ter hoogte van de woning aan de Rijksweg 203. Dit meetpunt ligt op het huidig en
toekomstig tracé. Volgens het gewestplan gelegen in een woongebied met landelijk karakter,

o

meetpunt 2 (MP2): gelegen ter hoogte van het rondpunt aan de Zonnestraat (N36) en de
Leuzesesteenweg (N60), ter hoogte van de woning Zonnestraat 179. Dit meetpunt ligt op het huidig
tracé. Volgens het gewestplan gelegen in woongebied op minder dan 500 m van een dienstverleningsgebied,

o

meetpunt 3 (AP3): gelegen ter hoogte van kruispunt van de Rijksweg (N60) met Turkije, op het huidig
en toekomstig tracé. Volgens het gewestplan gelegen in een woongebied met landelijk karakter,

o

meetpunt 4 (AP4): gelegen in Fiertelmeers, ter hoogte van het toekomstig tracé, links van het
pompstation van Aquafin. Volgens het gewestplan gelegen in woongebied,

o

meetpunt 5 (AP5): gelegen in de Engelsenlaan, aan de postbus. Dit meetpunt ligt aan het toekomstig
tracé. Volgens het gewestplan gelegen in woongebied op minder dan 500 m van een gebied voor
ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen,

o

meetpunt 6 (AP6): gelegen in Biest, ter hoogte van de woning Biest 75. Dit meetpunt ligt aan het
toekomstig tracé. Volgens het gewestplan gelegen in woongebied op minder dan 500 m van een gebied
voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen.

De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsdoelstellingen en richtwaarden uit Vlarem II in
functie van de ligging van de meetpunten volgens het gewestplan geeft aan in hoeverre de huidige geluidsbelasting hieraan conform is of hoe groot de overschrijdingen eventueel zijn.
Voor de continue metingen werden de waarden van Lden en Lnight (besluit van 22/07/2005 ter omzetting van
de Europese richtlijn 2002/49/EG) bepaald.
Voor wat betreft de beoordeling en/of toetsing van de huidige en de toekomstige geluidsbelasting stelt er zich
een probleem in die zin dat er voor wat betreft verkeerslawaai geen wettelijke grenswaarden zijn opgelegd, in
tegenstelling met bijvoorbeeld industrielawaai waarvoor in Vlarem II wel toelaatbare toetsingswaarden voor
de geluidsimmissies zijn terug te vinden. Op basis van Vlarem II kan wel een toetsing worden doorgevoerd
naar de conformiteit van de huidige achtergrondniveaus met de richtwaarden (verder afgekort als RW) in
functie van de ruimtelijke bestemming. Er is echter nog geen evaluatiekader voor Lden en Lnight vastgelegd.
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Figuur 7-3

Situering van meetposities op luchtfoto (bron: Google Earth)

7.2.3.2 Meetapparatuur
De metingen en hun analyse zijn uitgevoerd met behulp van aangepaste apparatuur met ingebouwde
mogelijkheid tot een statistische en frequentie analyse van de optredende geluidsdrukken:
•

Larson Davis geluidsmeters type 820 (SN0620 en SN0686),

•

Larson Davis microfoon type 2541 (SN3578),

•

Larson Davis microfoon type 2560 (SN0322),

•

Norsonic geluidsmeter type Nor140 (SN1403494),

•

Norsonic microfoon type N1225 (SN103184),

•

Larson Davis ijkbron type CA200 (SN2259).

Alle toestellen voldoen aan de eisen uit de Vlaamse wetgeving. Voor en na de meting werd de meetketen met
behulp van een ijkbron geijkt zoals voorgeschreven in het kwaliteitshandboek van Acoustical Engineering NV.
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7.2.3.3 Resultaten statistische analyse vaste meetpunten
Teneinde na te gaan of het actuele geluidsdrukniveau in de omgeving van de inrichting, en veroorzaakt door
de inrichting, conform de richtwaarden uit Vlarem II is, werden geluidsmetingen uitgevoerd conform Vlarem
II.
De metingen houden in dat de optredende geluidsniveaus continu en simultaan opgemeten werden in 2 vaste
meetpunten gedurende ca. 166 uren en gemiddeld over een periode van 1 uur.
Deze (langdurige) continue metingen zijn aangevuld met (kortdurende) ambulante metingen in 4 meetpunten.
De ambulante metingen zijn uitgevoerd op dinsdag 22 april 2014 van 12.00 tot 15.30 uur (overdag) en op
maandag 28 april 2014 van 07.30 tot 09.00 uur (ochtendspits).
Tijdens de ambulante metingen werden de waarden van volgende grootheden bepaald:
•

LAeq,1s
het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (1 seconde) dezelfde
geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,

•

LAeq,T
het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (T = 15 minuten)
dezelfde geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,

•

het A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de meettijd (T = 15 minuten)
LAN,T
overschreden wordt.

De continue metingen zijn uitgevoerd tussen dinsdag 22 en maandag 28 april 2014 (MP1) en tussen woensdag
30 april en dinsdag 6 mei 2014 (MP1 en MP2). Tijdens de metingen zijn de waarden van volgende grootheden
bepaald:
•

LAeq,1uur het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (1uur) dezelfde
geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,

•

de waarden van LAeq-dag, LAeq-avond en LAeq-nacht,

•

LAN,1uur de statistische analyse van de opgenomen signalen, het A gewogen geluidsdrukniveau dat
gedurende N % van de meettijd (1 uur) overschreden wordt, met N = 5 (piekniveaus), 10, 50, 90, 95
(achtergrondniveau volgens Vlarem II) en 99. Deze waarden worden bepaald per periode van 1 uur en
zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven.

In tabel 7-9 is een samenvatting gegeven van meettijden en de meteocondities. De meteogegevens zijn
afkomstig van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (meteostation Semmerzake) in combinatie
met het weerstation van Acoustical Engineering N.V. Uit uurlijkse waarden werden gemiddelden gemaakt.
Indien de standaarddeviatie voldoende klein is (0,5 m/s voor de windsnelheid en 45° voor de windrichting),
kan volstaan worden met 1 waarde per dag, zoniet worden meerdere waarden per dag gegeven. Tijdens de
metingen werd geen relevante neerslag genoteerd. De geluidsmetingen geven een idee van het oorspronkelijke omgevingsgeluid in de meetpunten.
In de volgende tabellen zijn de meetresultaten (LA95,1h en LAeq,1h) opgenomen voor de vaste meetpunten
in de omgeving. De numerieke waarden van alle gemeten grootheden, evenals de grafische voorstelling van
de grootheden LAeq,1h, LA5,1h en LA95,1h, zijn terug te vinden in bijlage.
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Tabel 7-8

Beschrijving van de meettijden en meteocondities

Meetdata
Dag
Dinsdag 22/04/14

Meteocondities
Windsnelheid
5,3 m/s
2,7 m/s
1,7 m/s
1,7 m/s
2,1 m/s
1,2 m/s
1,3 m/s
1,1 m/s
2,8 m/s
1,7 m/s
2,6 m/s
3,0 m/s
3,4 m/s
7,0 m/s
4,8 m/s
3,0 m/s
5,6 m/s
3,0 m/s
4,1 m/s
2,0 m/s
2,7 m/s
3,3 m/s
1,5 m/s

Van
11.00
15.00
18.00
00.00
07.00
14.00
20.00
00.00
16.00
21.00
00.00
07.00
09.00
14.00
20.00
00.00
07.00
22.00
00.00
17.00
00.00
06.00
13.00

Tot
15.00
18.00
24.00
07.00
14.00
20.00
24.00
16.00
21.00
24.00
07.00
09.00
14.00
20.00
24.00
07.00
22.00
24.00
17.00
24.00
06.00
13.00
24.00

Woensdag 30/04/14

00.00
04.00
17.00

04.00
17.00
24.00

1,0 m/s
2,8 m/s
1,0 m/s

Variabel
Noordwest
Variabel

Donderdag 01/05/14
Vrijdag 02/05/14

00.00
00.00
05.00
08.00
00.00
03.00
13.00

24.00
05.00
08.00
24.00
03.00
13.00
24.00

1,5 m/s
1,0 m/s
1,7 m/s
3,8 m/s
3,0 m/s
3,3 m/s
2,7 m/s

Variabel
Variabel
Noord
Noord
Noord
Noordoost
Noord

00.00
00.00
04.00
19.00
00.00
03.00
06.00

24.00
04.00
19.00
24.00
03.00
06.00
24.00

1,3 m/s
1,0 m/s
3,1 m/s
1,8 m/s
2,3 m/s
5,7 m/s
4,5 m/s

Variabel
Variabel
Zuid
Variabel
Zuid
Zuid
Zuidwest

Woensdag 23/04/14

Donderdag 24/04/14

Vrijdag 25/04/14

Zaterdag 26/04/14

Zondag 27/04/14
Maandag 28/04/14

Zaterdag 03/05/14

Zondag 04/05/14
Maandag 05/05/14

Dinsdag 06/05/14
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Windrichting
Zuidwest
Zuid
Variabel
Variabel
Zuid
Variabel
Noord
Variabel
Noord
Variabel
Noordoost
Oost
Zuid
Zuid
Zuidwest
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuidoost
Zuidoost
Zuid
Variabel
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Tabel 7-9

Verloop van LA95,1h en de VLAREM II-gemiddelden in MP1 (22-28/4)
Di 22/04

Wo 23/04

Do 24/04

Vr 25/05

Za 26/04

Zo 27/04

Ma 28/04

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

0:00

43,2

43,4

43,4

44,0

44,1

45,0

tijd

1:00

43,1

43,2

43,8

43,8

43,5

44,9

2:00

43,1

43,1

43,6

43,2

43,5

44,8

3:00

43,1

43,1

43,3

43,0

43,3

44,7

4:00

43,8

44,1

45,3

43,2

43,3

45,2

5:00

45,9

45,0

46,9

43,9

44,0

46,2

6:00

49,0

52,5

52,6

45,1

44,1

50,8

7:00

56,9

57,4

58,7

47,1

44,2

57,5

8:00

55,2

57,8

57,7

49,8

45,3

57,5

9:00

54,5

54,0

55,2

53,0

47,9

53,8

10:00

53,1

53,9

53,2

53,1

49,1

11:00

51,3

54,4

51,9

52,9

54,1

49,8

12:00

53,3

55,2

54,0

53,2

52,5

49,2

13:00

52,6

54,2

54,5

52,3

52,2

50,1

14:00

52,9

53,1

55,6

54,7

52,9

51,0

15:00

54,1

55,4

55,4

55,5

53,4

49,5

16:00

56,5

56,1

57,4

57,1

53,3

50,0

17:00

56,3

57,1

56,6

56,7

52,0

51,7

18:00

54,1

54,6

55,1

54,9

52,5

51,3

19:00

49,2

50,3

51,4

52,3

50,2

48,6

20:00

46,9

48,3

48,7

48,9

47,2

47,1

21:00

46,7

46,5

47,3

47,2

45,5

46,1

22:00

45,5

44,6

46,3

46,2

45,4

45,0

23:00

43,7

43,8

45,0

44,7

44,4

45,1

dag

54

55

55

55

52

49

avond

48

48

49

49

48

47

nacht

43

43

44

43

43

45
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Tabel 7-10

Verloop van LAeq,1h en gemiddelden volgens ontwerp KB en Lden in MP1 (22-28/4)
Di 22/04

Wo 23/04

Do 24/04

Vr 25/05

Za 26/04

Zo 27/04

Ma 28/04

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

0:00

56,8

58,8

60,5

61,8

62,0

57,2

1:00

53,8

57,1

57,8

60,0

60,2

56,2

2:00

54,5

57,5

57,4

60,0

60,8

56,3

3:00

59,6

58,9

61,0

59,8

57,7

60,1

4:00

64,4

66,7

67,3

60,9

57,8

67,2

5:00

67,4

66,4

68,6

62,9

59,6

67,1

6:00

70,0

70,9

70,8

63,9

59,9

70,2

7:00

71,7

72,1

72,4

66,0

61,2

71,6

8:00

71,3

72,5

72,1

67,8

64,0

71,9

9:00

71,4

70,8

71,0

69,0

65,5

71,1

10:00

70,8

71,2

70,6

68,9

66,6

tijd

11:00

69,8

71,1

70,4

70,4

70,8

67,9

12:00

70,9

71,3

71,0

71,2

68,9

67,4

13:00

70,4

71,2

71,3

70,2

69,2

68,2

14:00

71,0

70,8

70,9

70,5

68,8

67,3

15:00

70,9

70,5

71,5

70,5

68,8

67,1

16:00

71,5

71,0

71,1

70,8

68,6

67,1

17:00

71,4

71,0

70,5

71,0

68,3

67,9

18:00

70,2

69,8

70,2

69,8

68,6

68,3

19:00

67,8

68,3

68,2

68,9

67,5

67,8

20:00

66,0

67,3

66,7

68,0

65,5

66,3

21:00

65,4

65,4

66,7

65,2

65,1

64,0

22:00

67,5

63,4

64,4

64,6

63,9

62,7

23:00

61,5

60,4

64,8

62,4

63,5

59,4

dag

71

71

71

71

69

67

avond

67

66

67

67

66

66

nacht

64

65

66

62

61

65

Lden

72

73

73

71

70

72

Lnight

64

65

66

62

61

65
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Tabel 7-11

Verloop van LA95,1h en de VLAREM II-gemiddelden in MP1 (30/4-6/5)
Wo 30/04

Do 01/05

Vr 02/05

Za 03/05

Zo 04/05

Ma 05/05

Di 06/05

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

0:00

45,3

43,6

44,5

46,0

45,1

44,5

1:00

45,1

43,8

44,1

44,4

45,1

44,5

2:00

45,0

43,8

43,5

44,3

45,2

44,8

3:00

44,8

44,2

43,4

44,0

45,2

44,4

4:00

44,7

44,4

43,4

44,0

45,9

45,4

5:00

45,3

45,3

44,5

45,4

47,0

46,2

6:00

46,2

47,5

46,1

46,7

50,4

50,6

7:00

45,9

49,1

47,1

47,0

56,0

57,3

8:00

46,6

51,9

49,2

47,5

55,3

57,2

9:00

48,7

53,2

52,3

48,7

53,6

67,6

tijd

10:00

53,0

49,2

53,6

51,7

49,0

52,9

64,5

11:00

53,7

49,8

53,6

52,5

50,3

52,3

56,1

12:00

54,8

49,3

52,6

51,1

51,1

53,4

54,8

13:00

55,5

48,4

54,2

51,2

51,4

52,5

54,5

14:00

55,2

49,7

55,1

51,7

52,0

54,0

54,2

15:00

54,2

49,6

54,4

51,5

50,8

54,5

54,8

16:00

56,0

51,9

54,9

51,9

50,1

56,2

17:00

56,9

50,5

55,4

52,4

51,4

56,4

18:00

55,5

48,8

53,8

51,9

49,5

53,6

19:00

51,7

47,7

51,0

48,8

50,0

50,1

20:00

49,5

47,0

48,5

48,2

48,8

48,3

21:00

47,6

45,3

47,0

47,8

48,1

47,3

22:00

46,3

44,4

46,5

47,2

46,4

45,7

23:00

46,0

44,1

44,6

47,3

45,2

45,1

dag

55

49

53

51

50

54

avond

50

47

49

48

49

49

nacht

45

44

44

44

45

45
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Tabel 7-12

Verloop van LAeq,1h en gemiddelden volgens ontwerp KB en Lden in MP1 (30/4-6/5)
Wo 30/04

Do 01/05

Vr 02/05

Za 03/05

Zo 04/05

Ma 05/05

Di 06/05

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

0:00

61,3

59,4

60,6

61,6

56,6

57,5

1:00

58,9

56,0

58,7

61,4

56,9

56,6

2:00

57,8

55,6

59,2

61,6

56,6

60,8

3:00

56,8

59,7

58,0

58,2

58,9

62,2

4:00

56,2

60,6

58,6

57,6

63,8

66,6

5:00

60,9

64,4

62,0

60,6

66,2

67,0

6:00

62,2

66,5

64,9

60,6

69,8

70,1

7:00

63,3

68,5

65,6

62,2

71,8

74,8

8:00

64,4

68,9

70,4

65,9

72,2

71,2

9:00

66,4

69,9

69,9

65,9

70,9

79,4

tijd

10:00

70,7

66,9

69,5

69,8

66,8

71,7

78,9

11:00

71,0

69,4

69,5

68,4

68,5

70,2

70,3

12:00

70,5

67,2

68,9

68,4

67,4

70,6

70,1

13:00

71,1

72,6

70,0

68,9

67,4

70,1

69,7

14:00

70,9

66,8

69,6

68,8

68,2

70,5

70,9

15:00

70,2

66,9

69,7

68,1

67,6

70,3

71,3

16:00

70,9

68,1

70,0

68,9

67,5

71,3

17:00

71,0

67,9

70,1

69,0

68,0

70,5

18:00

70,1

66,7

68,9

67,8

67,4

69,4

19:00

68,9

65,9

67,6

66,5

69,9

68,6

20:00

67,2

64,9

65,8

65,3

66,2

66,5

21:00

68,4

63,7

63,9

64,3

65,9

65,6

22:00

63,5

61,6

65,3

63,9

62,9

62,6

23:00

62,6

61,0

63,5

62,9

59,6

59,7

dag

71

68

69

69

67

71

avond

67

64

66

65

67

66

nacht

60

62

61

61

64

65

Lden

71

70

70

70

71

73

Lnight

60

62

61

61

64

65
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Tabel 7-13

Verloop van LA95,1h en de Vlarem II gemiddelden in MP2 (30/4-6/5)
Wo 30/04

Do 01/05

Vr 02/05

Za 03/05

Zo 04/05

Ma 05/05

Di 06/05

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

LA95,1h

0:00

27,5

22,1

24,4

24,0

21,5

31,3

1:00

27,2

21,3

22,4

22,3

21,2

29,4

2:00

26,9

21,0

22,2

21,6

21,2

28,3

3:00

23,6

21,2

22,2

21,3

21,3

27,5

4:00

22,0

21,9

22,2

21,4

26,9

30,4

5:00

26,7

29,0

25,3

24,1

31,2

36,8

6:00

27,1

32,9

28,6

25,9

40,8

43,7

7:00

26,3

40,0

33,8

27,6

48,6

49,4

8:00

37,0

46,2

50,1

42,3

52,1

50,6

tijd

9:00

52,6

43,1

49,6

50,4

52,9

58,0

52,7

10:00

57,2

53,0

51,0

51,1

53,0

57,4

51,9

11:00

53,2

54,3

52,0

51,2

49,8

56,6

50,5

12:00

52,7

53,0

53,6

51,3

49,5

58,1

54,3

13:00

58,1

54,4

54,3

52,1

51,6

57,5

55,7

14:00

59,6

53,3

53,9

54,6

54,4

58,0

55,5

15:00

60,1

52,5

51,2

57,2

53,1

59,0

16:00

60,0

47,1

51,0

52,2

51,4

60,6

17:00

60,2

47,5

50,4

52,5

55,2

59,9

18:00

59,2

45,2

49,1

48,9

54,1

57,2

19:00

56,2

46,5

46,6

50,0

51,6

49,1

20:00

44,4

41,3

41,6

39,7

45,4

46,1

21:00

41,0

36,8

38,2

36,4

39,2

39,6

22:00

35,9

29,5

35,3

27,4

33,3

33,0

23:00

29,3

25,3

25,3

30,0

25,2

29,6

dag

57

47

50

50

50

57

avond

47

42

42

42

45

45

nacht

25

21

22

22

21

29
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Tabel 7-14

Verloop van LAeq,1h en gemiddelden volgens ontwerp KB en Lden in MP2 (30/4-6/5)
Wo 30/04

Do 01/05

Vr 02/05

Za 03/05

Zo 04/05

Ma 05/05

Di 06/05

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

LAeq,1h

0:00

47,7

48,0

48,1

48,7

44,8

46,9

1:00

50,3

43,4

48,6

47,7

43,0

47,6

2:00

47,9

43,1

46,1

43,5

35,7

45,9

3:00

41,3

47,7

45,6

42,2

45,3

49,1

4:00

51,1

50,1

45,6

44,3

52,8

56,0

5:00

46,2

52,5

48,7

42,8

53,7

55,3

6:00

50,3

55,1

49,0

45,5

57,0

57,7

7:00

49,7

56,9

54,1

48,3

60,1

61,6

8:00

51,0

56,7

63,3

55,5

63,6

60,1

tijd

9:00

66,6

56,2

58,9

63,5

61,8

69,1

63,2

10:00

68,8

63,5

58,0

57,7

63,1

68,7

61,2

11:00

67,0

63,5

60,6

61,6

65,3

68,3

60,8

12:00

63,3

65,9

65,2

66,6

62,6

68,2

66,1

13:00

68,6

66,2

65,1

67,1

63,1

68,0

68,2

14:00

69,7

63,2

65,8

63,6

64,0

72,1

66,5

15:00

69,0

63,1

58,5

64,6

66,2

68,1

16:00

69,1

55,9

58,5

64,3

62,8

69,0

17:00

68,5

56,1

59,0

63,5

69,6

67,5

18:00

67,1

54,6

56,9

58,3

68,1

67,1

19:00

66,2

55,5

56,1

63,2

63,0

61,6

20:00

60,8

52,5

54,5

55,5

61,5

61,0

21:00

54,9

51,2

52,1

51,2

53,4

54,9

22:00

49,7

49,6

52,2

52,4

51,3

50,9

23:00

51,6

50,4

48,4

50,1

47,3

47,8

dag

68

62

61

64

65

68

avond

62

53

54

58

60

59

nacht

49

50

48

46

51

53

Lden

66

61

60

62

64

66

Lnight

49

50

48

46

51

53
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Uit de analyse van de statistische parameters kan het volgende besloten worden:
Ter hoogte van meetpunt MP1:
•

De invloed van het wegverkeer bepaalt het volledige geluidsbeeld,

•

De minimale LA95-waarden komen voor tussen 00.00 à 01.00 en 04.00 à 05.00 uur. De LA95-waarden
tijdens de nacht variëren van 43 dB(A) tot 45 dB(A), de LAeq-waarden tijdens de nacht variëren van 60
dB(A) tot 66 dB(A),

•

Na 05.00 uur ‘s morgens is er een duidelijke stijging waar te nemen tot 08.00 à. 10.00 uur. Overdag, na
10.00 uur blijft het geluidsdrukniveau vrij stabiel. Tegen 18.00 begint het niveau geleidelijk terug te
dalen,

•

Tijdens de avondperiode is er een daling van de gemiddelde LA95-waarde met 5 à 6 dB(A) naar een
geluidsdrukniveau van ca. 48 à 49 dB(A). Tijdens de nachtperiode is er een verdere daling met ca. 4 dB(A)
naar een gemiddeld geluidsdrukniveau van ca. 44 dB(A),

•

In het weekend ligt de dagwaarde ca. 3 à 4 dB(A) lager dan tijdens de weekperiode. In de avond- en de
nachtwaarde is er weinig of geen verschil tussen de opgemeten waarden in het weekend en in de week,

•

De berekende Lden–waarden variëren tussen 67 en 73 dB(A), met een gemiddelde waarde van 72 dB(A).
Volgens de geluidsbelastingskaart (figuur 6.3) worden Lden-waarden verwacht van 70 – 74 dB(A),

•

De berekende Lnight-waarden variëren tussen 60 en 66 dB(A), met een gemiddelde waarde van 63
dB(A). Volgens de geluidsbelastingskaart (figuur 6.4) worden ter hoogte van dit meetpunt MP1 Lnightwaarden verwacht van 55 - 59 dB(A).

Ter hoogte van meetpunt MP2:
•

De invloed van het wegverkeer bepaalt ook in dit meetpunt het volledige geluidsbeeld,

•

De minimale LA95-waarden komen voor tussen 00.00 à 01.00 en 04.00 à 05.00 uur. De LA95-waarden
tijdens de nacht variëren van 21 dB(A) tot 29 dB(A), de LAeq-waarden tijdens de nacht variëren van 46
dB(A) tot 53 dB(A),

•

Vanaf 05.00 uur ‘s morgens is er een duidelijke stijging waar te nemen tot 08.00 à. 10.00 uur. Overdag,
na 10.00 uur blijft het geluidsdrukniveau vrij stabiel. Tegen 18.00 begint het niveau geleidelijk terug te
dalen,

•

Tijdens de avondperiode is er een daling van de gemiddelde LA95-waarde met ca. 8 dB(A) naar een
geluidsdrukniveau van ca. 44 dB(A). Tijdens de nachtperiode is er een meer uitgesproken daling met
meer dan 20 dB(A) naar een gemiddeld geluidsdrukniveau van ca. 23 dB(A),

•

In het weekend ligt de dagwaarde ca. 6 dB(A) lager dan tijdens de weekperiode, de avondwaarde ligt ca.
3 dB(A) lager dan tijdens de week. De nachtwaarde van het weekend ligt ca 5 dB(A) lager dan de waarde
tijdens de week, (dit is zonder rekening te houden met de opgemeten waarden van donderdag (feestdag
1 mei) en vrijdag (voor velen een brugdag)),

•

De berekende Lden –waarden variëren tussen 60 en 66 dB(A), met een gemiddelde waarde van 63 dB(A).
Voor dit meetpunt MP2 zijn geen berekeningen uitgevoerd in het kader van de opmaak van de strategische geluidsbelastingskaarten,

•

De berekende Lnight-waarden variëren tussen 46 en 53 dB(A), met een gemiddelde waarde van 50
dB(A). Voor dit meetpunt MP2 zijn geen berekeningen uitgevoerd in het kader van de opmaak van de
strategische geluidsbelastingskaarten.

7.2.3.4 Resultaten ambulante meetpunten
Op dinsdag 22 april 2014 van 12.00 tot 15.30 uur (overdag) en op maandag 28 april 2014 van 07.30 tot
09.00 uur (ochtendspits) zijn geluidsmetingen uitgevoerd in 4 ambulante meetpunten, gecombineerd met
verkeerstellingen. Tijdens de telling werd een onderscheid gemaakt tussen personenwagens, motoren,
vrachtvoertuigen, bussen en bromfietsen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten.
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Tabel 7-15

Resultaten van de verkeerstelling, uitgevoerd tijdens de ambulante geluidsmetingen

Uur

MP

13.15-13.30
13.30-13.45
07.30-07.45
12.45-13.00
14.00-14.15
08.00-08.15
12.00-12.15
14.50-15.05
08.20-08.35
12.30-12.45
14.30-14.45
08.40-08.55

22/04
22/04
28/04
22/04
22/04
28/04
22/04
22/04
28/04
22/04
22/04
28/04

AM3
AM3
AM3
AM4
AM4
AM4
AM5
AM5
AM5
AM6
AM6
AM6

Rijksweg - Turkije
Rijksweg - Turkije
Rijksweg - Turkije
Fiertelmeers
Fiertelmeers
Fiertelmeers
Engelsenlaan
Engelsenlaan
Engelsenlaan
Biest 75
Biest 75
Biest 75

auto

motor

vracht

bus

brom

totaal

237
215
368
5
9
59
57
71
2
-

2
3
1
-

27
16
23
1
1
-

1
-

6
-

266
234
391
0
5
9
60
57
77
4
0
0

In de 4 ambulante meetpunten werd het optredende geluidsniveau continu opgemeten en uitgemiddeld over
een periode van 15 minuten. Tijdens de metingen werden de waarden van volgende grootheden bepaald:
•

LAeq,1s
het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (1 seconde) dezelfde
geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,

•

LAeq,T
het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (T = 15 minuten)
dezelfde geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,

•

LAN,T
het A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de meettijd (T = 15 minuten)
overschreden wordt.

In onderstaande tabel worden de meetresultaten weergegeven voor de 4 ambulante meetpunten langs het
projectgebied. De numerieke waarden van alle gemeten grootheden zijn eveneens weergegeven.

Tabel 7-16

Meetresultaten voor de ambulante meetpunten
LAeq,15

LAmax,15

LAmin,1

LA5,15

LA10,15

LA50,15

LA90,15

LA95,15

LA99,15

m

m

5m

m

m

m

m

m

m

MP

Tijd

AM3
AM3
AM3
AM4
AM4
AM4
AM5
AM5
AM5

13.15
13.30
07.30
12.45
14.00
08.00
12.00
14.50
08.20

75,7
75,2
77,6
45,2
49,5
54,5
69,3
69,7
70,4

89,3
90,3
89,5
56,0
73,5
74,8
87,1
89,1
87,3

42,4
52,2
61,6
39,1
39,9
37,5
38,5
38,7
43,7

80,9
80,4
82,0
49,3
50,6
58,5
76,2
76,3
77,2

79,5
78,9
81,1
47,8
47,6
53,4
72,9
73,6
74,7

73,3
72,2
75,8
43,6
43,1
44,5
58,3
58,5
62,8

62,3
64,3
68,1
41,1
41,3
40,6
44,4
44,9
52,1

57,6
62,4
66,0
40,7
41,0
39,9
42,5
43,5
50,0

46,4
56,0
63,6
40,0
40,5
39,1
40,1
40,8
47,2

AM6
AM6
AM6

12.30
14.30
08.40

57,5
41,7
45,2

82,0
64,5
62,7

36,1
33,6
37,1

54,4
44,9
49,9

48,1
43,1
47,0

42,2
39,6
42,3

38,9
36,9
39,9

38,2
36,1
39,4

37,4
34,9
38,3

In ambulant meetpunt AM3 (Rijksweg - Turkije) bedraagt de waarde van LA95 overdag gemiddeld 58 à 62
dB(A). Tijdens de ochtendspits ligt de waarde aanzienlijk hoger en bedraagt ca. 66 dB(A). Er is een duidelijk
invloed van de ochtendspits op het geluidsdrukniveau.
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De LAeq-waarde overdag bedraagt ca. 76 dB(A). Tijdens de ochtendspits bedraagt de LAeq-waarde ca. 78
dB(A). Deze stijging is te wijten aan de toename (bijna verdubbeling) van het verkeer dat passeert tijdens de
ochtendspits, ten opzichte van het verkeer dat overdag passeert.
In ambulant meetpunt AM4 (Fiertelmeers) bedraagt de LA95-waarde gemiddeld ca. 41 dB(A). De waarden
variëren nauwelijks tijdens de dag of de ochtendspits.
De LAeq-waarden variëren zeer sterk. Deze variatie is duidelijk te wijten aan de onmiddellijke
verkeerspassages. Omwille van de weinige passages, hebben deze enkele passages een duidelijke invloed op
de opgemeten parameter LAeq.
In ambulant meetpunt AM5 (Engelsenlaan) bedraagt de waarde van LA95 overdag gemiddeld ca. 43 dB(A).
Tijdens de ochtendspits bedraagt de waarde van LA95 ca. 50 dB(A).Er is een duidelijk invloed van de
ochtendspits ter hoogte van de huidige N60 (Leuzesesteenweg) op ca. 430 meter van het ambulante
meetpunt AM5, alsook van het verkeer op de Nieuwe Doornikse steenweg op ca. 270 meter van het
ambulante meetpunt AM5.
De LAeq-waarden variëren van 69 tot 70 dB(A). In de parameter LAeq is er weinig tot geen spreiding omwille
van het zeer gelijkaardige aantal voertuigen dat rechtstreeks aan het meetpunt passeert.
In ambulant meetpunt AM6 (Biest 75) schommelt de waarde van LA95 van ca. 36 dB(A) tot ca. 39 dB(A). De
waarde tijdens de ochtendspits ligt iets hoger dan de waarden overdag.
De LAeq-waarden variëren zeer sterk. Deze variatie is enerzijds duidelijk te wijten aan de onmiddellijke
verkeerspassages en anderzijds aan de passages op verder gelegen wegen. Omwille van de weinige passages
in Biest, hebben deze enkele passages een duidelijke invloed op de opgemeten parameter. Doch zonder
verkeerspassages in Biest is er een duidelijk verschil; de meting tijdens de ochtendspits ligt hoger dan de
meting overdag, omwille van de passages op de Pontweg.

7.2.3.5 Beoordeling van de meetresultaten naar Vlarem II
Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de gemeten waarden
van het geluid met de kwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II. Hieronder zijn de relevante gegevens samengevat.
Aangeduid zijn: de periode van de dag, de ligging volgens het gewestplan, de gemeten minimumwaarde, de
gemeten maximumwaarde en de gemiddelde waarde van het achtergrondgeluid, de milieukwaliteitsdoelstelling (richtwaarde RW) voor het type gebied.

Tabel 7-17

Samenvatting van meetresultaten en vergelijking met de richtwaarde uit Vlarem II (dB(A))

MP

Periode

MP1

dag
avond

Ligging volgens gewestplan

woongebied
met landelijk karakter

nacht
MP1

dag
avond

woongebied
met landelijk karakter

nacht
MP2

dag
avond
nacht

LA95,1h
min

LA95,1h
max

LA95,1h,
gem

RW
LA95,1h

49

56

54

45

47

49

48

40

43

45

44

35

49

58

53

45

47

50

49

40

44

45

45

35

47

57

52

50

woongebied
op minder dan 500 meter
van dienstverleningsgebied

42

47

44

45

21

29

23

40

AM3

dag

woongebied landelijk karakter

58

66

62

45

AM4

dag

woongebied

40

41

41

45

AM5

dag

43

50

45

50

AM6

dag

woongebied op minder dan 500
m van KMO-zone

36

39

38

50
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Uit de tabel kan worden besloten dat de metingen uitgevoerd in de eerste meetperiode (van 22/04/14 t.e.m.
28/04/14 en vermeld bij MP1 bovenste rijen) nauwelijks verschillen ten opzichte van de metingen uitgevoerd
in de tweede periode (van 30/04/14 t.e.m. 06/05/14 en vermeld bij MP1 volgende rijen).
Uit deze meetgegevens kan besloten worden dat de gemiddelde geluidsdrukniveaus in continue meetpunt 1
(MP1) ruim boven de milieukwaliteitsnormen voor woongebied uit het Vlarem II liggen voor alle perioden van
het etmaal. Zelfs de laagst gemeten waarde van gelijk welke periode van het etmaal ligt (ver) boven de
milieukwaliteitsdoelstellingen.
De gemiddelde waarde tijdens de dagperiode ligt 8 à 9 dB(A) boven de milieukwaliteitsdoelstelling, tijdens de
avondperiode bedraagt de overschrijding eveneens 8 à 9 dB(A) en tijdens de nachtperiode zelfs 9 à 10 dB(A).
De overschrijdingen zijn te wijten aan het wegverkeersgeluid op de Rijksweg N60.
Uit deze meetgegevens kan verder worden besloten dat het gemiddelde geluidsdrukniveau in continue
meetpunt 2 (MP2) enkel boven de milieukwaliteitsnormen voor woongebied op minder dan 500 m van
dienstverleningsgebied uit het Vlarem II ligt voor de beoordelingsperiode van de dag zelf (van 07.00 uur tot
19.00 uur). De gemiddelde geluidsdrukniveaus voor de beoordelingsperiode van de avond en de nacht
voldoen aan de milieukwaliteitsdoelstellingen.
De gemiddelde waarde tijdens de dagperiode ligt gemiddeld 2 dB(A) boven de doelstelling. De
overschrijdingen zijn te wijten aan het wegverkeersgeluid op de Rijksweg N60.
Uit de tabel blijkt dat in ambulant meetpunt AM3 (Rijksweg - Turkije) het actuele geluidsdrukniveau NIET
conform de milieukwaliteitsdoelstellingen is voor de dagperiode. Er is een zeer ruime overschrijding van 17
dB(A), te wijten aan de bijdrage van het drukke wegverkeer.
In de ambulante meetpunten AM4, AM5 en AM6 worden de toepasselijke milieukwaliteitsdoelstellingen
(ruim) gerespecteerd, omwille van het feit dat er geen of weinig verkeer passeert. De marge bedraagt 4 dB(A)
voor ambulant meetpunt AM4, 5 dB(A) voor ambulant meetpunt AM5 en 12 dB(A) voor ambulant meetpunt
AM6.
De maximaal opgemeten waarde in ambulant meetpunt AM5 (Engelsenlaan) flirt met de toepasselijke milieukwaliteitsdoelstelling tijdens de meest belaste situatie, namelijk de ochtendspits.

7.2.3.6 Evaluatie o.b.v. gedifferentieerde referentiewaarden LNE voor wegverkeersgeluid
Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de gemeten waarden
van Lden en Lnight in de vaste meetpunten MP1 en MP2 met de gedifferentieerde referentiewaarden uit het
uit rapport ‘onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’. In onderstaande tabel zijn de relevante gegevens
samengevat. Aangeduid zijn: het meetpunt, de ligging volgens de wegclassificatie, de gemeten waarde Lden,
de gemeten waarde Lnight en de vooropgestelde gedifferentieerde referentiewaarden voor de parameters
Lden en Lnight.

Tabel 7-18

Vergelijking Lden en Lnight met de gedifferentieerde referentiewaarden LNE (dB(A))

Punt

Ligging

Lden,
gem

Lnight,
gem

Lden

Lnight

MP1

Primaire wegen, bestaande wegen

72

64

70

60

MP1

Primaire wegen, bestaande wegen

71

62

70

60

MP2

Primaire wegen, bestaande wegen

63

50

70

60

Meetpunt MP1 ligt op ca. 10 meter van de Rijksweg (N60), een bestaande primaire weg. Uit de geluidsmetingen is een gemiddelde waarde voor de parameter Lden bepaald van 71 à 72 dB(A) en een gemiddelde
waarde van ca. 63 dB(A) voor de parameter Lnight.
Meetpunt MP2 ligt op ca. 20 meter van het ronde punt, een bestaande primaire weg. Uit de geluidsmetingen
is een waarde voor de parameter Lden berekend van ca. 63 dB(A) en een waarde van ca. 50 dB(A) voor de
parameter Lnight.
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In MP1 voldoen noch de Lden- noch de Lnight-waarde aan de vooropgestelde gedifferentieerde referentiewaarde, in MP2 voldoen beide parameters wel aan de referentiewaarde.

7.2.4

Referentiesituatie 2020 op basis van geluidsmodellering
Om het aandeel van het wegverkeerslawaai op het huidige tracé te kennen, zijn simulatieberekeningen
uitgevoerd. De geluidsbelasting is berekend met behulp van het computersimulatieprogramma IMMI (versie
2014). De simulatieberekeningen zijn uitgevoerd rekening houdend met de factoren beschreven in §7.3.2, en
zijn gebaseerd op de verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel.
Voor de parameters Lden en Lnight zijn de geluidscontourenkaarten berekend. In figuren 7-5 en 7-6 wordt de
Lden-kaart gegeven voor de referentiesituatie 2020. Er dient hierbij aangestipt te worden dat het geluidsniveau buiten de omgeving van de grotere wegassen onderschat is, omdat slechts een beperkt aantal wegen
opgenomen is in het verkeersmodel en derhalve ook in het geluidsmodel.
Aanvullend aan de berekening van de geluidscontourkaarten zijn in een aantal verschillende discrete punten,
gekozen aan de gevel van woningen, dewelke gelegen zijn op korte afstand tot de belangrijkste wegen, de
parameters Lden en Lnight zijn berekend. De ligging van de beschouwde berekeningspunten zijn hieronder
weergegeven. Deze punten situeren zich allemaal ter hoogte van het toekomstige tracé. Deze keuze is bewust
gedaan. De evaluatiepunten liggen op de meest kritische plaatsen ter hoogte van het geplande tracé, dit om
bij de bespreking van het geplande tracé gemakkelijk een evaluatie te kunnen maken bij milderende
maatregelen.

Figuur 7-4

Situering van de berekeningspunten op luchtfoto (bron: Google Earth)
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Figuur 7-5

Lden (dB(A)) referentiesituatie 2020 (volledig projectgebied; zwarte lijn = bouwterrein)
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Figuur 7-6

Lden (dB(A)) referentiesituatie 2020 (omgeving viaduct; zwarte lijn = bouwterrein)
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Figuur 7-7

Lnight (dB(A)) referentiesituatie 2020 (volledig projectgebied; zwarte lijn = bouwterrein)
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Figuur 7-8

Lnight (dB(A)) referentiesituatie 2020 (omgeving viaduct; zwarte lijn = bouwterrein)
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In onderstaande tabel worden de resultaten van deze berekeningen weergegeven. Bij de beoordeling wordt
een toetsing doorgevoerd van de berekende waarden van Lden en Lnight met de gedifferentieerde referentiewaarden uit het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010, opgemaakt in opdracht van
het Departement LNE.

Tabel 7-19
Toetsing berekende resultaten van de referentiesituatie 2020 aan gedifferentieerde
referentiewaarden
Punt

Adresgegevens

berekende waarde

gedifferentieerde
referentiewaarde

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP1

Kuitholstraat 1

59,9

52,5

70

60

IP2

Rijksweg 125

68,1

60,8

70

60

IP3

Rijksweg 102

70,3

63,0

70

60

IP4

Rijksweg 108

69,0

61,7

70

60

IP5

Rijksweg 149

69,5

62,2

70

60

IP6

Rijksweg 161

71,1

63,8

70

60

IP7

Kruisstraat 376

61,9

54,9

70

60

IP8

Eikelstraat 26

52,2

45,2

70

60

IP9

Vlamingenweg 34

57,2

50,2

70

60

IP10

Fiertelmeers 112

50,0

43,3

70

60

IP11

Schaffendal 66

54,2

47,3

70

60

IP12

Kapellestraat 79

52,5

45,9

70

60

IP13

Kapellestraat 95

49,5

42,8

70

60

IP14

Kapellestraat 102

52,1

45,5

70

60

IP15

Kapellestraat 64

51,7

45,1

70

60

IP16

Zonnestraat 215

70,6

63,6

70

60

IP17

Engelsenlaan 99

58,2

51,9

70

60

IP18

Floreal

57,7

51,3

70

60

IP19

Engelsenlaan 234

65,1

58,9

70

60

IP20

George De Myt 35

53,9

47,3

70

60

IP21

Moortelstraat 48

55,7

48,8

70

60

IP22

MP1

77,0

69,7

70

60

IP24

Groeneweg

71,3

64,3

70

60

EV23

Biest 58

55,7

48,7

70

60

EV24

Biest 76

54,1

47,1

70

60

EV25

Pontstraat 227

50,3

43,3

70

60

Zowel tijdens de dag als tijdens de nachtperiode zijn er overschrijdingen in enkele evaluatiepunten bij toetsing
aan de gedifferentieerde referentiewaarden. De overschrijdingen staan vetgedrukt in de tabel.
Algemeen kan gesteld worden dat het specifieke geluid ten gevolge van het wegverkeer op het bestaande
tracé ter hoogte van de meeste evaluatiepunten langs het geplande tracé voldoet aan de toepasselijke
gedifferentieerde referentiewaarden.
In de evaluatiepunten MP1 (IP22), IP6, IP16 en IP24 is er een overschrijding van de gedifferentieerde
referentiewaarde Lden van ca. 1 tot 7 dB(A). In dezelfde punten alsook in de evaluatiepunten IP2, IP3, IP4 en
IP5 is er een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde Lnight van ca. 1 tot 10 dB(A).
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Validatie geluidsmodel
Uit onderstaande tabel blijkt dat er tussen de opgemeten waarden en de berekende waarden een (zeer) grote
spreiding ligt. In MP1 bedraagt het verschil 3 dB(A) voor de Lden-waarden en 4 à 6 dB(A) voor de Lnightwaarde. In MP2 is het verschil nog groter: 8 dB(A) voor Lden en 15 dB(A) voor de Lnight-waarde.

Tabel 7-20
Vergelijking van de meetwaarden Lden en Lnight en de berekende waarden Lden en Lnight
(alle waarden in dB(A))
Punt

Ligging

Lden,
gemeten

Lnight,
gemeten

Lden,
berekend

Lnight
berekend

MP1

Primaire wegen, bestaande wegen

72

64

77

70

MP1

Primaire wegen, bestaande wegen

71

62

77

70

MP2

Primaire wegen, bestaande wegen

63

50

74

67

Om die reden wordt het model gevalideerd op basis van de verkeerstellingen die zijn uitgevoerd tijdens de
ambulante metingen. Er dient wel opgemerkt te worden dat dit slechts een beperkte evaluatie is om de
volgende redenen:
•

De verkeerstellingen tijdens de ambulante metingen (dd. 2014) zijn slechts een momentopname, omdat
slechts gedurende een zeer korte duur tijd is gemeten en geteld. Deze gegevens kunnen wellicht niet
veralgemeend worden,

•

Verder is er nog de bekommernis m.b.t. de verkeerssnelheid. In het model wordt de maximale wettelijk
toegestane snelheid gebruikt, de werkelijke verkeerssnelheid ligt daar soms ver van,

•

Er is maar een beperkte aantal gegevens beschikbaar, namelijk op de plaatsen waar er ambulante
metingen zijn uitgevoerd. Er zijn geen vergelijkbare telgegevens (dd. 2014) beschikbaar van andere
straten,

•

Bijkomend zijn een aantal ambulante metingen uitgevoerd t.h.v. het nieuwe tracé, om de geluidskwaliteit in de huidige toestand aldaar in kaart te brengen. Hierbij wordt enkel gekeken naar de ambulante
metingen in de meetpunten AP3 en AP5, die ter hoogte van de bestaande N60 of een andere voldoende
drukke weg liggen. De andere meetpunten liggen langs lokale wegen met weinig verkeer, die niet in het
verkeers- en geluidsmodel opgenomen zijn.

Punt

Ligging

LAeq,
gemeten

LAeq,
berekend

AP3

Primaire wegen, bestaand

76,2

76,4

AP5

Lokale wegen, bestaand

69,8

70,1

Hieruit blijkt dat er in deze twee meetpunten een zeer goede overeenkomst is tussen de opgemeten waardes
tijdens de ambulante metingen en de berekende geluidsdrukniveaus. Om die reden kan gesteld worden dat
het model een goede basis is voor de voorspelling van het specifieke geluid van het nieuwe tracé.
Derhalve kan gesteld worden dat de verschillen tussen de gemeten en berekende waarden in MP1 en MP2
volledig te verklaren zijn door het verschil tussen de actuele verkeerspassages en de gemodelleerde verkeerscijfers voor 2020, m.a.w. door de verwachte toename van het verkeer.
Maar vanwege de wel zeer grote geluidstoenames kan verondersteld worden dat de te verwachten verkeersvolumes in 2020 overschat worden door het verkeersmodel. Dit geldt in het bijzonder voor het vrachtverkeer
tijdens de nachtperiode.
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7.3

Geplande toestand en milieueffecten

7.3.1

Aanlegfase

7.3.1.1 Geluid van bouwactiviteiten – algemeen
Het geluid afkomstig van de bouwactiviteiten (voorbereiding terrein (met eventuele afbraak) en opbouw) is
niet continu. De beoordeling van de hinder gekoppeld aan bouwactiviteiten kan dan ook het best gebeuren
aan de hand van het equivalente geluidsdrukniveau. Wat betreft beoordeling van werflawaai zijn er weinig
concrete aanknopingspunten.
Volgens het Amerikaanse Departement van Huisvesting en Stadsontwikkeling kan een equivalent geluidsdrukniveau van 60 dB(A) als ‘normaal aanvaardbaar worden beschouwd. Voor kortdurende werkzaamheden mag
dit niveau zelfs nog 5 dB(A) hoger liggen.
In Groot-Brittanië wordt de British Standard 5228 “Noise control on construction and open size” gehanteerd.
In deze norm worden geen concrete cijfers naar voor geschoven, maar wel een aantal belangrijke principes.
De toegelaten geluidsdrukniveaus zullen zeer sterk afhankelijk zijn van de omgeving en de periode waarin het
lawaai zich zal voordoen. Voor de dag wordt een grote tolerantie toegelaten, voor de nacht worden echter
strenge waarden vooropgesteld.
In Nederland bestaat de Circulaire Bouwlawaai (1991) De circulaire gaat ervan uit dat er alleen in de
dagperiode werkzaamheden plaatsvinden. Er zijn dan ook geen adviesnormen opgenomen voor de avond- en
nachtperiode. In de dagperiode wordt als toetsingsnorm voor de gevelbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van woningen 60 dB(A) geadviseerd voor werkzaamheden langer dan 1 maand en 65
dB(A) voor werkzaamheden korter dan 1 maand.
In de voorbereidende fase (voorbereiding van de werf) dient het werkterrein vrijgemaakt te worden
(wegnemen van plantengroei waar nodig, afbraak gebouwen en andere constructie, …), dienen de noodzakelijke verplaatsingswerken van wegenis en van kabels, leidingen en afsluitingen te worden uitgevoerd en
dienen de werfwegen aangelegd te worden.
Voor de bouw zelf kunnen geluidsarme methoden gebruikt worden. Voor de bouw van een tunnel kan de ‘cut
and cover’ methode gebruikt worden. Een andere stille bouwmethode die kan worden aangewend is de
prefab-oplossing.
Grondverzetwerken kunnen eveneens een belangrijke bron van geluid vormen.
De tijdsduur van de werken wordt geschat in de orde van de grootte van 3 tot 4 jaar, verdeeld over 6 fases (zie
§6.4.8). Over heel deze periode is geluidshinder mogelijk, maar beperkt tot de werkzone en de werfroutes van
de betreffende fase.

7.3.1.2 Geluid van bouwactiviteiten - concreet
Door de opdrachtgever wordt voorgesteld om de werken onder te verdelen in 6 verschillende fases. Meer
informatie hieromtrent is beschikbaar in hoofdstuk 6 “beschrijving van de werfsituatie”.
In het kader van de verschillende fases wordt verschillend materieel ingezet:
•

Bulldozers, hydraulische kranen, laadschoppen, wielladers, afslijpmachines, zaagmachines, klopmachines, vastzetmachines, boormachines, betonmixers en -pompen, asfaltmachines, walsen, pneumatische hamers, breekinstallatie (eventueel), torenkranen, compressoren, betoncentrale, betonpompen,
…,

•

Vrachtwagens voor aan- en afvoer van materiaal.

Met betrekking tot de ingezette machines tijdens de bouwfase en de geluidsbronnen tijdens de bouw- en
afbraakfase (bouwrijp maken van het terrein) zijn geen exacte gegevens bekend. Evenmin over de werktijden
en de duur van de verschillende fases. Het is aan de aannemer van de DBFM om de aanlegfase uit te werken.
Dit is dan ook een leemte in de kennis. Onderstaande uiteenzetting is dan ook indicatief.
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Typische bronnen, met hun bijhorende equivalente geluidsdrukniveau gemeten op 10 meter afstand, die
ingezet worden, zijn o.a.:
-

afvoer van overtollig materiaal

75 dB(A),

-

grondverzetwerken

80 dB(A),

-

aanvoer van steenslag voor de wegenaanleg

75 dB(A),

-

breekinstallatie (eventueel)

90 dB(A),

-

betonmixer

75 dB(A),

-

betonpompen

80 dB(A),

-

compressoren

75 dB(A),

-

stroomgroepen

84 dB(A),

-

…

Deze niveaus nemen per afstandsverdubbeling met 6 dB(A) af. Concreet betekent dit dat een niveau (op 10 m)
van 86 dB(A) tot ca. 80 dB(A) afneemt op 20 meter en dat een afstand van ca. 200 meter vereist is voor dat dit
niveau waarden aanneemt beneden de 60 dB(A).
De Vlarem milieukwaliteitsdoelstellingen voor continu geluid in woongebied bedragen 45 dB(A) tijdens de
dagperiode. Voor sterk fluctuerend geluid en incidenteel geluid is tijdens de dagperiode een verhoging van 15
dB(A) toegestaan, zodat een toepasselijke richtwaarde van 60 dB(A) wordt bekomen. Deze waarde stemt
overeen met de eis in Nederland voor bouwwerkzaamheden die langer dan 1 maand duren. Dit niveau van 60
dB(A) zal op een afstand van 200 meter zijn.
Gezien de actuele geluidsbelasting en de ligging, maar rekening houdende met de afstand tot de woningen
(zeer klein), kan de blootstelling aan lawaaihinder tijdens de bouwfase relevant zijn. Bijgevolg dient er steeds
gestreefd te worden naar het werken met geluidsarme machines en werken tijdens de nachtperiode
maximaal te vermijden. Het inzetten van een breekinstallatie zal extra maatregelen vragen (lokale afscherming rond de breekinstallatie).

7.3.1.3 Geluid van bouwactiviteiten - werfverkeer
Gezien de (soms) geringe afstand van de woningen tot de werf zal ook het verkeer een belangrijke oorzaak
zijn van mogelijke lawaaihinder tijdens de bouwfase. De hinder zal functie zijn van de afstand van de
woningen tot de weg die genomen zal worden door het werfverkeer. De vrachtwagens zullen (soms) op korte
afstand van woningen passeren.
Per fase in de uitvoering van de werken is de bijhorende verkeersafwikkeling uitgewerkt (routes voor werfverkeer, tijdelijke afsluitingen, omleidingen of passages via versmalde rijstroken), om de bereikbaarheid van
alle functies ten allen tijde te garanderen. Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk mens-verkeer
(§6.4.8).
Als milderende maatregel kan worden opgenomen dat de aan- en afvoer van materiaal maximaal dient
gerealiseerd te worden overdag langs het bestaande hoofdwegennetwerk.
Normaliter zal gewerkt worden tussen 7 en 17 uur. Incidenteel kan vroeger begonnen of iets langer doorgewerkt worden. Weekendwerk en avond- en nachtwerk dient zoveel mogelijk te worden gemeden; dit kan
uitzonderlijk toegestaan worden als de aannemer de noodwendigheid ervan kan aantonen naar planning of
hinder voor ander verkeer.
Indien weekendwerk en/of avond of nachtwerk nodig is, dient de aannemer voor de nodige communicatie te
zorgen en indien nodig een geluidsnota voorleggen die aantoont dat kan voldaan worden aan de geluidseisen
uit Vlarem II.
Over de hoeveelheid werfwagens die tijdens de verschillende fases zullen ingezet worden, is geen concrete
informatie beschikbaar. Het is aan de aannemer van de DBFM om de aanlegfase uit te werken. Dit wordt
vermeld bij de leemten in de kennis.
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7.3.1.4 Trillingen aanlegfase
Met betrekking tot de ingezette machines tijdens de bouwfase en de bronnen die trillingshinder kunnen
veroorzaken tijdens de bouw- en afbraakfase (bouwrijp maken van het terrein) zijn geen exacte gegevens
bekend. Evenmin over de werktijden en de duur van de verschillende fases. Het is aan de aannemer van de
DBFM om de aanlegfase uit te werken. Dit is dan ook een leemte in de kennis. Onderstaande uiteenzetting is
dan ook indicatief.
Tijdens de aanlegfase kunnen relevante trillingsbron(nen) verwacht worden voor het heien van de palen.
Standaard worden met betrekking tot de trillingsproductie twee methoden voor het indrijven van palen
geëvalueerd, namelijk:
•
heien met slaghamer,
•
schroefheien.
De berekening in tabel geeft onder andere de afstanden aan waarop de maximaal toelaatbare KB-waarden
(volgens DIN 4150 deel 2, 1999) voorkomen.
Methode
Heien

Trillen

Afstand
in m

Gemiddelde amplitude
in mm/s

4
8

6
4

90

0.15

110

0.10

4
9

0.60
0.15

11

0.10

Indien uitgegaan wordt van volgende richtwaarden (cfr. DIN 4150 deel 2, 1999):
•
zeldzaam optredende trillingen (4 mm/s) of KB 4
•
niet storende trillingen (0.15 mm/s) of KB 0.15
•
waarnemingsdrempel (0.10 mm/s) of KB 0.1
kan gesteld worden dat bij de techniek van trillen op 15 meter van de bouwsite geen hinder te verwachten zal
zijn. Immers voor afstanden boven 11 meter het trillingsniveau reeds beneden de waarnemingsdrempel
gelegen zijn. A fortiori zal in de beoordelingspunten die verder gelegen zijn het trillingsniveau
verwaarloosbaar zijn.

7.3.1.5 Trillingen werfverkeer
Bij transport ontstaan trillingen, vooral door het rijden over een ongelijke ondergrond. De grootte van de
trilling is functie van de snelheid, de mate van ongelijkheid en de massa van de vrachtwagen.
Het ontstaan van trillingen in gebouwen is afhankelijk van de aard van de trillingsbron en van het
overdrachtsmedium (de bodem). Omwille van de grote variaties in bodemstructuren is een voorspelling
moeilijk te geven.
Het effect van trillingen manifesteert zich op 2 gebieden:
•
•

hinder omwille van fysische waarneming,
schade aan gebouwen.

Indien de werfwegen in goede staat zijn, oordelen wij dat er bij de aanleg door werfverkeer geen
trillingshinder te verwachten zal zijn.
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7.3.2

Exploitatiefase – geluidsmodellering geplande situatie 2020

7.3.2.1 Input gegevens geluidsmodel
Om het aandeel van het wegverkeerslawaai voor het geplande tracé te kennen, zijn simulatieberekeningen
uitgevoerd. De geluidsbelasting is berekend met behulp van het computersimulatieprogramma IMMI (versie
2014). De simulatieberekeningen zijn uitgevoerd rekening houdend met volgende factoren:
Grondplan
Een grondplan van het nieuwe tracé (in dwg-formaat, referentienummer GP-N60-V23-1AQ.dwg), met de open afritten, de rijstroken, middenberm werd aangeleverd door de THV Arcadis-Grontmij.
Verkeersintensiteiten en snelheden
Voor de verkeersintensiteiten en snelheden is uitgegaan van de verkeersgegevens uit het provinciaal
verkeersmodel, aangeleverd door het Verkeerscentrum. In het berekeningsmodel wordt telkens gerekend
met gemiddelde uurintensiteiten voor de dag-, avond- en nachtperiode voor de verschillende voertuigcategorieën.
Voor het berekenen van het wegverkeerslawaai zijn volgende categorieën motorvoertuigen onderscheiden:
• Lichte motorvoertuigen = motorvoertuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van deze in de
categorie zware motorvoertuigen,
•

Middelzware motorvoertuigen = gelede en ongelede autobussen, alsmede andere motorvoertuigen
die ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd,

•

Zware motorvoertuigen = gelede motorvoertuigen, alsmede motorvoertuigen die zijn voorzien van
een dubbele achteras, met uitzondering van autobussen.

Op het nieuwe tracé zal aan 90 km/u gereden worden. Op de op- en afritten is een snelheid voorzien van 50
km/u.
In het aangeleverde wegdekprofiel zijn de beide rijrichtingen, alsook de verschillende rijstroken duidelijk
opgegeven. De verkeersintensiteiten zijn aangeleverd per rijrichting, maar niet per rijstrook. Om die reden
zijn, na overleg met de opdrachtgever, de gegevens ingegeven op 1/3 van de breedte vanaf de zijkant per rijrichting.
Wegdek
In het rekenmodel is rekening gehouden met een referentiewegdek DAB 0/16 volgens de Nederlandse
Rekenmethodiek SRMII. Dit wegdektype is overeenkomstig met het Vlaamse standaard wegdektype SMA-C.
Ook voor de omliggende wegen is dit standaard wegdektype gehanteerd.
Geometrie rondom de wegen
Voor de geometrie rondom de wegen is gebruik gemaakt van de gegevens uit het digitaal hoogtemodel
Vlaanderen (DHM).
Afscherming, gebouwen in de omgeving en aantal inwoners
De gegevens met betrekking tot afscherming van de gebouwen (met bijhorende hoogte, al dan niet bewoond,
het aantal inwoners van het gebouw,…), alsook de overige bebouwing zijn aangeleverd door de opdrachtgever
en zijn dezelfde gegevens zoals die zijn gebruikt voor de opmaak van de geluidsbelastingskaarten 2de fase in
het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai EU2002/49.
Er wordt een eerste berekening gemaakt zonder plaatsing van geluidsschermen of toepassing van andere
milderende maatregelen.
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Akoestische eigenschappen van het bodemgebied
Voor het bodemgebied tussen de geluidsbronnen en de ontvanger of waarnemer is in het model een
absorptiecoëfficiënt van 0 ingegeven (1 = bodemgebied volledig zacht, 0 = bodemgebied volledig hard).
Waarneemhoogte boven het lokaal maaiveld
Alle berekeningen (contourkaarten) zijn uitgevoerd voor een waarneemhoogte van 4 m boven het lokaal
maaiveld. Deze hoogte is representatief voor de eerste verdieping bij de woningen (op slaapkamerniveau).
In de discrete punten is het immissieniveau eveneens berekend op een hoogte van 4 m.
Berekeningsgrid
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens een regelmatig grid. De onderlinge afstand tussen de gridpunten
bedraagt 10m x 10m.
Bandbreedte rond het tracé
De berekeningen zijn uitgevoerd links en rechts van het bestaande tracé tot op een afstand van 175 meter van
de as van het tracé. Voor de bestaande wegen die aansluiten op het tracé of het tracé op de een of andere
manier kruisen is een bandbreedte van 100 meter of meer in centrum van Ronse gehanteerd.

7.3.2.2 Resultaten geluidsmodellering geplande situatie t.h.v. wegtracé
Bespreking geluidscontourkaarten
Voor de parameters Lden en Lnight zijn de geluidscontourenkaarten berekend. Hierna wordt de contourkaart
voor Lden voor de geplande situatie weergegeven, evenals het verschil in Lden t.o.v. de referentiesituatie
2020, hetgeen dus de bijdrage van het project aan de geluidsniveaus weergeeft. De contourkaarten voor
Lnight zijn zeer gelijkaardig, zij het met lagere immissiewaarden.
Er dient hierbij aangestipt te worden dat de bijdrage van de nieuwe weg lokaal wordt overschat, omdat het
geluidsniveau in de referentiesituatie werd onderschat, aangezien enkel de belangrijkste wegen zijn opgenomen in het verkeers- en geluidsmodel (zie ook §7.2.4). Dit is b.v. het geval t.h.v. de Kapellestraat en
Fiertelmeers.
Uit de Lden-contourkaarten kan afgeleid worden dat de Lden op korte afstand van de nieuwe weg 65 dB(A) of
meer zal bedragen, behalve t.h.v. het Schavaartviaduct, waar in de directe omgeving een niveau van net
onder of boven de 60 dB(A) wordt berekend. Het opvallend verschil tussen de viaductzone en de rest van het
tracé is toe te schrijven aan twee elementen:
•

Het feit dat het viaduct 10 à 14m boven maaiveld ligt, terwijl de immissiewaarden standaard op een
hoogte van 4m boven maaiveld (klassieke hoogte slaapkamerraam) worden berekend;

•

Het afschermend effect van de gesloten borstwering van 1m20 op de randen van het viaduct.

Uit de verschilkaarten kan afgeleid worden dat er langsheen heel het tracé een aanzienlijke geluidstoename
wordt berekend t.o.v. de referentiesituatie, behalve:
•

Ten oosten van het tracé op het noordelijke plateau, waar het tracé vlakbij de bestaande N60
gelegen is, en het positief effect van de verkeersafname op de bestaande weg groter is dan het negatief effect van het verkeer op de lager gelegen nieuwe N60;

•

T.h.v. de tunnel onder de Zandstraat;

•

T.h.v. de kruisingen met de Zandstraat, de Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg, waar het negatief
effect van de nieuwe weg eveneens grotendeels wordt gecompenseerd door de verkeersafname op
de dwarswegen.

Voorts valt ook de geluidsafname op in heel het centrumgebied van Ronse, uiteraard vooral langsheen de
doortocht van de N60 door Ronse, met name in het zuidelijk gedeelte.
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Figuur 7-9

Lden (dB(A)) geplande situatie 2020 (volledig projectgebied; zwarte lijn = bouwterrein)
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Figuur 7-10

Lden (dB(A)) geplande situatie 2020 (omgeving viaduct; zwarte lijn = bouwterrein)
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Figuur 7-11

Lden (dB(A)) – verschil geplande – referentiesituatie 2020 (volledig projectgebied)
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Figuur 7-12

Lden (dB(A)) verschil geplande – referentiesituatie 2020 (omgeving viaduct)
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Figuur 7-13

Lnight (dB(A)) geplande situatie 2020 (volledig projectgebied; zwarte lijn = bouwterrein)
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Figuur 7-14

Lnight (dB(A)) geplande situatie 2020 (omgeving viaduct; zwarte lijn = bouwterrein)
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Figuur 7-15

Lnight (dB(A)) – verschil geplande – referentiesituatie 2020 (volledig projectgebied)
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Figuur 7-16

Lnight (dB(A)) verschil geplande – referentiesituatie 2020 (omgeving viaduct)

T.h.v. de bebouwing aan de westzijde van de Kruisstraat (huidige N60), o.a. Villa Madonna, kasteel De
Malander en herberg de la Cruche, is er sprake van een “nuloperatie”: de geluidstoename t.g.v. de nieuwe
weg aan de achterzijde van de gebouwen wordt gecompenseerd door de afname aan de voorzijde t.g.v. de
verkeersafname op de Kruisstraat. T.h.v. het restaurant van Domein Sint-Hubert is er een toename van Lden
en Lnight te verwachten van 6 à 7 dB(A) aan de meest belaste zijde. De absolute Lden en Lnight zijn echter
beperkt tot resp. 55 en 48 dB(A) en voldoen dus aan de gedifferentieerde referentiewaarden. De eindscore
t.h.v. het restaurant is derhalve -1 (beperkt negatief).
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Evaluatie per deelgebied
Aanvullend aan de berekening van de geluidscontourkaarten zijn in een aantal verschillende discrete punten,
gekozen aan de gevel van woningen, dewelke gelegen zijn op korte afstand tot de belangrijkste wegen. De
parameters Lden en Lnight zijn berekend. De ligging van deze evaluatiepunten is aangeduid op de kaartjes per
deelgebied.
De resultaten van de puntberekeningen worden weergegeven per deelgebied. Bij de beoordeling wordt een
toetsing doorgevoerd van de berekende waarden van Lden en Lnight aan de gedifferentieerde referentiewaarden uit het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010, opgemaakt in opdracht van
het Departement LNE.
Deelgebied 1 – Noordelijk plateau
Figuur 7-17

Ligging evaluatiepunten deelgebied 1 – Noordelijk plateau

Tabel 7-21

Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie – deelgebied 1

Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Verschil

Tussen
score

Lden

Lnight

IP1

Kuitholstraat 1

59,9

52,5

58,3

51,1

-1,6

-1,4

+1

IP2

Rijksweg 125

68,1

60,8

70,1

62,9

+2,0

+2,1

-1

IP3

Rijksweg 102

70,3

63,0

69,0

61,8

-1,3

-1,2

+1

IP4

Rijksweg 108

69,0

61,7

68,7

61,3

-0,3

-0,4

0

IP5

Rijksweg 149

69,5

62,2

65,8

58,5

-3,7

-3,7

+2

IP6

Rijksweg 161

71,1

63,8

63,9

56,6

-7,2

-7,2

+3
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Hieruit blijkt dat in 5 van de 6 beschouwde evaluatiepunten in dit deelgebied 1 een daling van Lden en Lnight
verwacht wordt en in slechts 1 van de beschouwde evaluatiepunten een stijging van Lden en Lnight (zie ook
verschilkaart geplande – referentiesituatie).
Uit de beoordeling volgens het significantiekader blijkt dat het evaluatiepunt IP6 een tussenscore van +3 krijgt
en IP5 een tussenscore van +2. Verder blijkt dat de evaluatiepunten IP1 en IP3 een tussenscore +1 krijgen en
dat evaluatiepunt IP4 een tussenscore 0 krijgt. Het evaluatiepunt IP2 krijgt een tussenscore van -1. Voor dit
punt moet dus ook getoetst worden aan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en Lnight:
Punt

IP2

Adresgegevens

Rijksweg 125

berekende waarde

gedifferentieerde

Eerste

referentiewaarde

eindscore

Lden

Lnight

Lden

Lnight

70,1

62,9

70/60

60/50

-1

Hieruit blijkt dat er een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde Lnight optreedt in evaluatiepunt IP2 van bijna 3 dB(A) bij toetsing aan de referentiewaarde voor een bestaande primaire weg (dit deel van
de N60 wordt niet heringericht; het effect is zuiver het gevolg van de te verwachten verkeerstoename).
Volgens het significantiekader dringen er zich milderende maatregelen op ter hoogte van de woning aan de
Rijksweg 125. Deze woning is een singuliere woning (zie §7.4.2.2).
Deelgebied 2 – Zandige top
Figuur 7-18

Ligging evaluatiepunten deelgebied 2 – Zandige top

Hieruit blijkt dat in evaluatiepunten MP1 en IP7 een aanzienlijke daling van Lden en Lnight wordt verwacht
door de tunnel. In EV30, ter hoogte van de tunnelmond zelf, aan de woningen in de Zeelstraat, wijzigt het
geluidsklimaat nauwelijks. Uit de beoordeling volgens het significantiekader blijkt dat evaluatiepunten MP1 en
IP7 een tussenscore van +3 krijgen, het evaluatiepunt EV30 krijgt een tussenscore 0. Een toetsing aan de
gedifferentieerde referentiewaarden is niet derhalve niet nodig, noch milderende maatregelen.
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Tabel 7-22
Punt

Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie – deelgebied 2

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie

Verschil

Tussen
score

MP1

Rijksweg 203

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

77,0

69,7

56,1

48,7

-18,9

-20,0

+3

EV30

Zeelstr 19 ( N tunnelmond)

63,5

56,2

63,1

55,7

-0,4

-0,5

0

IP7

Kruisstraat 376

61,9

54,9

50,3

42,9

-11,6

-12,0

+3

Deelgebied 3 – Schavaarthelling
Figuur 7-19

Ligging evaluatiepunten deelgebied 3 – Schavaarthelling

Tabel 7-23

Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie – deelgebied 3

Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie

Verschil

Tussen

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

score
IP8

Eikelstraat 26

52,2

45,2

60,7

53,3

+8,5

+8,1

-3

IP9

Vlamingenweg 34

57,2

50,2

59,4

52,0

+2,2

+1,8

-1

IP10

Fiertelmeers 112

50,0

43,3

59,7

52,3

+9,7

+9,0

-3

IP11

Schaffendal 66

54,2

47,3

66,6

59,2

+12,4

+11,9

-3

IP24

Groeneweg

71,3

64,3

60,7

53,3

-8,6

-11,0

+3

Uit de tabel blijkt dat in 4 van de 5 beschouwde evaluatiepunten in dit deelgebied 3 een stijging van Lden en
Lnight wordt verwacht. Enkel ter hoogte van de Groeneweg wordt een daling verwacht (dankzij de verkeersafname op de bestaande N60).
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Vervolgens wordt bij de 5 evaluatiepunten met een negatief effect getoetst aan de gedifferentieerde
referentiewaarden Lden en Lnight:

Tabel 7-24
Punt

Toetsing geplande situatie aan gedifferentieerde referentiewaarden – deelgebied 3
Adresgegevens

berekende waarde

gedifferentieerde

Eerste

referentiewaarde

eindscore

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP8

Eikelstraat 26

60,7

53,3

60

50

-3

IP9

Vlamingenweg 34

59,4

52,0

60

50

-1

IP10

Fiertelmeers 112

59,7

52,3

60

50

-3

IP11

Schaffendal 66

66,6

59,2

60

50

-3

Uit de tabel blijkt dat in alle beschouwde evaluatiepunten in dit deelgebied 3 overschrijdingen optreden bij de
toetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden, voornamelijk bij de evaluatie naar de periode van de
nacht. Dit is niet onverwacht, vermits de keuze van de evaluatiepunten op de meest kritische plaatsen. De
overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde Lden treedt enkel op bij IP8 en IP11 en varieert van
1 tot 7 dB(A). De overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde Lnight (bij alle evaluatie-punten)
varieert van ca. 2 tot 9 dB(A).
Uit de beoordeling blijkt dat het evaluatiepunt IP9 een eerste eindscore van -1 krijgt. Verder blijkt dat alle
andere evaluatiepunten een eerste eindscore van -3 krijgen. De tussenscore bij toetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarde wordt bevestigd. Milderende maatregelen dringen zich op ter hoogte van alle
beschouwde evaluatiepunten.
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Deelgebied 4 – Toegang Ronse
Figuur 7-20

Ligging evaluatiepunten deelgebied 4 – Toegang Ronse

Tabel 7-25

Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie – deelgebied 4

Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie

Verschil

Tussen
score

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP12

Kapellestraat 79

52,5

45,9

64,8

57,5

+12,3

+11,6

-3

IP13

Kapellestraat 95

49,5

42,8

66,1

58,8

+16,6

+16,0

-3

IP14

Kapellestr 102

52,1

45,5

65,7

58,5

+13,6

+13,0

-3

IP15

Kapellestraat 64

51,7

45,1

65,3

58,0

+13,6

+12,9

-3

IP16

Zonnestraat 215

70,6

63,6

62,3

55,1

-8,3

-8,5

+3

Uit de tabel blijkt dat in alle beschouwde evaluatiepunten t.h.v. van het kruispunt aan de Kapellestraat een
stijging van Lden en Lnight wordt verwacht. In punt IP16 wordt een daling van Lden en Lnight verwacht. Vervolgens wordt bij de evaluatiepunten waar een negatief effect is vastgesteld getoetst aan de gedifferentieerde
referentiewaarden Lden en Lnight. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 7-29. In de laatste kolom
wordt een eerste eindscore volgens het significantiekader toegevoegd.
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Tabel 7-26
Punt

Toetsing geplande situatie aan gedifferentieerde referentiewaarden – deelgebied 4
Adresgegevens

berekende waarde

gedifferentieerde

Eerste

referentiewaarde

eindscore

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP12

Kapellestraat 79

64,8

57,5

60

50

-3

IP13

Kapellestraat 95

66,1

58,8

60

50

-3

IP14

Kapellestr 102

65,7

58,5

60

50

-3

IP15

Kapellestraat 64

65,3

58,0

60

50

-3

Uit de tabel blijkt dat in alle beschouwde evaluatiepunten in dit deelgebied 4 overschrijdingen optreden bij de
toetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden, zowel bij de parameter Lden als de parameter Lnight..
Dit is niet onverwacht, vermits de keuze van de evaluatiepunten op de meest kritische plaatsen. De overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde Lden in de evaluatiepunten schommelt rond 5 à 6 dB(A).
De overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde Lnight in de evaluatiepunten schommelt rond 8
à 9 dB(A).
Uit de beoordeling blijkt dat alle beschouwde evaluatiepunten t.h.v. van het kruispunt aan de Kapellestraat
een eerste eindscore van -3 krijgen. Milderende maatregelen dringen zich op ter hoogte van dit beschouwde
kruispunt.
Deelgebied 5 – Molenbeekvallei
In dit onbewoonde deelgebied zijn geen evaluatiepunten genomen.
Deelgebied 6 – Woonkouter
Figuur 7-21

Ligging evaluatiepunten deelgebied 6 – Woonkouter
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Tabel 7-27
Punt

Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie – deelgebied 6
Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie

Verschil

Tussen
score

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP17

Engelsenlaan 99

58,2

51,9

64,2

57,0

+6,0

+5,1

-2

IP18

Floreal

57,7

51,3

62,4

55,2

+4,7

+3,9

-2

IP19

Engelsenlaan 234

65,1

58,9

61,5

54,3

-3,6

-4,6

+1

IP20

De Myttenaerestr 35

53,9

47,3

58,0

50,8

+4,1

+3,5

-2

IP21

Moortelstr 48

55,7

48,8

59,0

51,8

+3,3

+3,0

-2

Uit de tabel blijkt dat in 4 van de 5 beschouwde evaluatiepunten in dit deelgebied 5 een stijging van Lden en
Lnight wordt verwacht. In evaluatiepunt IP20 wordt een daling verwacht. Vervolgens wordt bij de evaluatiepunten waar een negatief effect is vastgesteld getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en
Lnight. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 7-31. In de laatste kolom wordt een eerste eindscore
volgens het significantiekader toegevoegd.

Tabel 7-28
Punt

Toetsing geplande situatie aan gedifferentieerde referentiewaarden – deelgebied 6
Adresgegevens

berekende waarde

gedifferentieerde

Eerste

referentiewaarde

eindscore

Lden

Lnight

Lden

Lnight

-2

IP17

Engelsenlaan 99

64,2

57,0

60

50

-2

IP18

Floreal

62,4

55,2

60

50

-2

IP20

De Myttenaerestr 35

58,0

50,8

60

50

-1/-2

IP21

Moortelstr 48

59,0

51,8

60

50

-1/-2

Uit de tabel blijkt dat in alle beschouwde evaluatiepunten in dit deelgebied 5 overschrijdingen optreden bij de
toetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden zowel bij de parameter Lden als de parameter Lnight,
behalve voor de evaluatiepunten IP20 en IP21, voor de parameter Lden. Deze voldoen aan de vooropgestelde
gedifferentieerde referentiewaarde van 60 dB(A). De overschrijdingen van de gedifferentieerde referentiewaarde Lden variëren van ca. 2 tot 4 dB(A). De overschrijdingen van de gedifferentieerde referentiewaarde
Lnight variëren van ca. 1 tot 7 dB(A).
Uit de beoordeling blijkt dat deze 4 evaluatiepunten een eerste eindscore van -2 krijgen. Milderende maatregelen dringen zich op ter hoogte van deze evaluatiepunten.
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Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone
Figuur 7-22

Ligging evaluatiepunten deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone

Tabel 7-29

Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie – deelgebied 7

Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie

Verschil

Tussen
score

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

EV23

Biest 58

55,7

48,7

62,0

54,8

+6,3

+6,1

-2

EV24

Biest 76

54,1

47,1

62,9

55,7

+8,8

+8,6

-3

EV25

Pontstraat 227

50,3

43,3

53,3

46,1

+3,0

+2,8

-1

Uit de tabel blijkt dat in alle evaluatiepunten in dit deelgebied 7 een stijging van Lden en Lnight wordt
verwacht (tussenscore -1 tot -3). Vervolgens wordt getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden
en Lnight. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 7-33. In de laatste kolom wordt een eerste
eindscore volgens het significantiekader toegevoegd.

Tabel 7-30
Punt

Toetsing geplande situatie aan gedifferentieerde referentiewaarden – deelgebied 7
Adresgegevens

berekende waarde

gedifferentieerde

Eerste

referentiewaarde

eindscore

Lden

Lnight

Lden

Lnight

EV23

Biest 58

62,0

54,8

60

50

-2

EV24

Biest 76

62,9

55,7

60

50

-3

EV25

Pontstraat 227

53,3

46,1

60

50

-1
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Uit de tabel blijkt dat er een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde van zowel Lden als
Lnight optreedt in 2 van de 3 evaluatiepunten, namelijk in EV23 en EV24. De overschrijdingen van de
gedifferentieerde referentiewaarde Lden variëren van ca. 2 tot 3 dB(A). De overschrijdingen van de
gedifferentieerde referentiewaarde Lnight variëren van ca. 5 tot 6 dB(A).
Volgens het significantiekader dringen er zich milderende maatregelen op ter hoogte van de woningen aan
Biest 58 en Biest 76. Deze woningen zijn echter singuliere woningen (zie §7.4.2.2).

7.3.2.3 Effecten van het project in het stadscentrum Ronse
Voor de beoordeling van het effect van de nieuwe N60 op de bestaande doortocht door Ronse-centrum is het
geluidsmodel minder geschikt. Dit komt omdat het berekeningsgrid een resolutie heeft van 10x10 meter,
terwijl de breedte van de verschillende wegsegmenten in het stadscentrum van Ronse zelf doorgaans maar 6
tot 10 m bedraagt. Om die reden kunnen de exacte geluidsdrukniveaus t.h.v. de gevels niet zonder fouten uit
het model afgeleid worden.
De beoordeling van deze effecten gebeurt daarom op basis van een vergelijking tussen de verkeersintensiteit
en -samenstelling per wegsegement in de referentiesituatie 2020 en in de geplande situatie. Voor beide
situaties worden de zgn. “geluids-pae” berekend, waarbij 1 lichte vrachtwagen 3 en 1 zware vrachtwagen 10
12
personenwagens vertegenwoordigt . De verhouding tussen de “geluids-pae” wordt vervolgens logaritmisch
omgerekend naar verschil in dB(A). In onderstaande tabel worden de resultaten van deze vergelijking weergegeven.

Tabel 7-31

Vergelijking van de bestaande situatie met de geplande situatie – stadskern Ronse

Wegdeel

Totaal
“geluidspae” Ref

Totaal
“geluidspae” GT

Verschil
“geluidspae” GT –
Ref

Verhouding
GT/Ref

Effect
in dB

24621

16911

-7710

0,687

-1,6

Zonnestraat)

16187

8151

-8036

0,504

-3,0

Broeke

19210

22336

3126

1,163

+0,7

19575

13105

-6470

0,669

-1,7

Snoecklaan)

19278

19457

179

1,009

+0,0

N60 C. Snoecklaan

46369

13883

-32486

0,299

-5,2

N60 Kruisstraat N (ten N van
Broeke)

+1

N60 Kruisstraat Z (tussen Broeke en

+1/+2

N60 Zonnestraat O (tussen
Kruisstraat en C. Snoecklaan)

0
+1

N60 Zonnestraat W (ten W van C.

0

N60 Leuzesteenweg N (tussen C.
Snoecklaan en Viermaartlaan)

Tussen
score

+2
+3

44460

4798

-39662

0,108

-9,7

Viermaartlaan en nieuwe N60)

37806

2972

-34834

0,079

-11,0

Viermaartlaan

10800

9680

-1120

0,896

-0,5

N60 Leuzesteenweg Z (tussen

+3
0

Uit Tabel 7-31 blijkt dat 7 van de 9 beschouwde wegdelen een daling van het wegverkeer te verwachten valt.
In 2 wegdelen wordt een kleine stijging van het wegverkeer verwacht. Bovendien is deze stijging het gevolg
12

Uitgaand van een gelijke gemiddelde snelheid voor personenwagens en vrachtwagens in het stedelijk verkeer van ca. 30 km/u
(maximum snelheid 50 km/u + stoppen en vertragen aan kruispunten). Het geluidsmodel IMMI bekomt bij deze snelheid dat 1 zware
vrachtwagens ongeveer evenveel dB(A) produceert als 10 personenwagens (nl. ca. 89 dB(A)).

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 222 van 536

van het feit dat het verkeersmodel voor de geplande situatie vrachtverkeer doorgaand modelleert (o.a. tussen
bedrijventerrein Klein Frankrijk en de centrale knoop) doorheen het centrum van Ronse, terwijl er in realiteit
een vrachtverbod van kracht is, dat dit vrachtverkeer zal dwingen om rond te rijden via de noordelijke knoop
of via de Zandstraat-Berchemsesteenweg (zie hoofdstuk mobiliteit, §6.5.1).
In de voorlaatste kolom wordt het te verwachten effect op het geluidsdrukniveau gegeven. In de laatste
kolom wordt de tussenscore volgens het significantiekader weergegeven. In de wegdelen Broeke, Zonnestraat
West en Viermaartlaan wordt geen significant effect verwacht. In alle andere wegdelen wordt een positief
effect verwacht met een tussenscore variërend van +1 tot +3.
Deze scores worden bevestigd door de verschilkaarten tussen de geplande en referentiesituatie voor Lden en
Lnight t.h.v. deze wegsegmenten.
In de discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten wordt de overeenkomstige daling van het aantal
ernstig gehinderden berekend.

7.3.3

Exploitatiefase - trillingen
In het kader van deze studie werden geen trillingsmetingen uitgevoerd met betrekking tot wegverkeer.
In het kader van vroegere MER-studies voor gewest- en autosnelwegen is dit enkele malen wel gebeurd. Zo
werden in het kader van de MER-studie van de aanleg van de N74 trillingsmetingen verricht in 4 meetpunten
en in het kader van de MER-studie van de E34-N49 werden in twee meetpunten trillingsmetingen uitgevoerd.
Voor de beoordeling werd gerefereerd aan de Duitse norm DIN 4150-2: “Erschütterungen im Bauwesen Einwirkung auf Menschen in Gebäuden” en dit bij gebrek aan een Belgische of Vlaamse normering ter zake.
In beide studies werd geconcludeerd dat de huidige trillingsniveaus in de omgeving laag en beneden de
comfortwaarde lagen.
Uit gesprekken met bewoners uit vorige studies is gebleken dat er in sommige gevallen wel klachten over
trillingen waren , maar deze situeerden zich op plaatsen met niveauverschillen in de weg (wegverzakkingen).
Met andere woorden: indien het wegdek in goede staat is, zijn er in principe geen klachten.

7.4

Conclusies en milderende maatregelen
Het project genereert een positief effect op de geluidskwaliteit langsheen het grootste deel van de doortocht
van de bestaande N60 doorheen Ronse-centrum. Maar anderzijds zijn er aanzienlijk negatieve effecten langsheen het tracé van de nieuwe N60, en dit zowel in de aanlegfase als in de exploitatiefase. Hiervoor dienen
milderende maatregelen uitgewerkt te worden.

7.4.1

Milderende maatregelen aanlegfase
Het is steeds nuttig om een aantal algemene milderende maatregelen te geven die tijdens de bouwfase
dienen gehanteerd en opgevolgd te worden. In alle situaties is het nuttig om het geluid en/of de perceptie van
geluid op en rond een bouwsite maximaal te beperken. Een algemene maatregel is een goede communicatie
met de omwonenden (zorg ervoor dat zij steeds bij iemand terecht kunnen met opmerkingen en/of klachten).
Specifiek wordt in het project ernaar gestreefd om de hinder en overlast bij de uitvoering van de grootschalige
infrastructuurwerken maximaal te beperken. Teneinde dit te realiseren wordt voor de uitvoering van de
werken een integraal “Minder Hinder”- plan opgemaakt, waarin alle mogelijke maatregelen zullen worden
onderzocht die zowel in de ruime omgeving als op het niveau van de werf kunnen worden genomen om alle
vormen van overlast en hinder te beperken. Er zal een werkgroep ‘minder hinder’ worden opgericht.
Verder kunnen volgende algemene regels gehanteerd worden om de geluidshinder tijdens de werken te
minimaliseren:
• opleggen van verplichte routes voor het vrachtverkeer van en naar de werf; vermijden van verkeersonveilige situaties,
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•

maximaal beladen van de vrachtwagens om het aantal ritten te minimaliseren of aanpassen van de
grootte van de vrachtwagen aan het te volgen tracé,

•

vermijden van impacten (bijvoorbeeld bij het dichtklappen van de laadklep bij het lossen van
materialen),

•

maximaal gebruik maken van aanwezige objecten om afschermingen te krijgen,

•

tijdelijke werfinrichtingen (bouwketen) maximaal verwijderd van woningen (zodat zo weinig mogelijk
reflecties optreden),

•

meer dan één machine tegelijk gebruiken, hierdoor wordt de werktijd verkort en het geluidsniveau
wordt niet veel hoger,

•

gebruik maken van geluidsarme machines. Grondverzetmachines zijn de belangrijkste geluidsbronnen. Wanneer de geluidsemissie van een bron de andere geluiden op de site met meer dan 10
dB(A) overschrijdt, bepaalt deze ene machine bijna het totale omgevingslawaai. Door gericht in te
spelen op het gebruik van stille machines kan een belangrijke reductie bekomen worden. Dit betekent dat enkel die machines mogen worden ingezet die voldoen aan de desbetreffende Europese
wetgeving en het KB van 06/03/02. Deze wetgevingen beperken het maximaal toelaatbare geluidsvermogenniveau van een aantal nieuwe machines (motorcompressoren, energie-aggregaten,
grondverzetmachines, betonmengers, ...).

De conformiteit aan de Europese richtlijnen garandeert nog niet dat de machines onbeperkt in de tijd aan de
eisen blijven voldoen. De machines dienen steeds in een perfecte onderhoudstoestand te worden gebruikt wil
men ongewenste geluiden voorkomen. Deze geluiden manifesteren zich meestal bij gebrek aan smering,
slijtage van lagers, losse onderdelen, loszittende of weggenomen beschermkappen, vervuilde filters, uitlaten
enz.
Een groot aantal machines die op werven nog frequent worden ingezet, zijn uit akoestisch oogpunt, technisch
achterhaald. Volgende machines worden bij voorkeur niet ingezet op een "stille" werf:
•
dieselmotoren zonder omkapseling,
•
generatoren zonder omkapseling,
•
pompen zonder omkapseling rond de aandrijving,
•
compressoren zonder omkapseling rond de aandrijving.
Indien weekendwerk en/of avond of nachtwerk nodig is, dient de aannemer voor de nodige communicatie te
zorgen en indien nodig een geluidsnota voorleggen die aantoont dat kan voldaan worden aan de geluidseisen
uit Vlarem II.
Bovendien dienen de omwonenden duidelijk geïnformeerd te worden en is het aanbevolen een persoon van
de betrokken werf aan te stellen die toezicht houdt op bovenvermelde regels. De coördinaten van deze
verantwoordelijke persoon dienen aan de buurtbewoners meegedeeld te worden. Bij problemen kunnen deze
laatsten rechtstreeks contact opnemen met deze verantwoordelijke.

7.4.2

Milderende maatregelen exploitatiefase

7.4.2.1 Algemene maatregelen wegverkeer
In het kader van geluidsreductie afkomstig van wegverkeer zijn maatregelen mogelijk op verschillende
vlakken, namelijk aan de bron (mobiliteit, wegverkeer zelf), op vlak van de overbrengingsweg en ter hoogte
van de ontvanger. Onderstaand wordt kort opgelijst over welke maatregelen het zou kunnen gaan.
Bron: Mobiliteit
•

Vermindering of wijziging van de verkeersstroom,

•

Modale shift,

•

Snelheidsvermindering,

•

Doorstroming verkeer.
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Bron: Wegverkeer
•

Wegverharding,

•

Stillere voertuigen,

•

Stillere banden.

Voor dit project worden geen mobiliteitsmaatregelen voorgesteld, omdat deze in tegenstrijd zouden zijn met
de doelstellingen van het project. Concreet betekent dit dat als bronmaatregel enkel stillere wegverhardingen
geëvalueerd worden. Stillere voertuigen en stillere banden worden geregeld op Europees niveau. In de
toekomst betekent dit wel dat er meer stillere voertuigen in het wegverkeer zullen zijn, die al dan niet met
stillere banden zullen rondrijden.
De geplande situatie is (evenals de referentiesituatie) doorgerekend met het standaard wegdektype SMA-C.
Stillere wegdekken kunnen zijn SMA-D of AGT-mengsels, dit zijn Asfaltmengsels voor Geluidsarme Toplagen.
Er wordt van uitgegaan dat door het gebruik van SMA-D 1 dB(A) reductie kan verkregen worden ten opzichte
van het standaardwegdektype SMA-C.
Uit informatie van AWV, afdeling Wegenbouwkunde, blijkt dat sinds eind 2014 AGT-mengsels opgenomen zijn
in het standaardbestek SB250 voor de wegenbouw:
“Op basis van prestatie-eisen voor o.a. het maximaal opgemeten rolgeluidsniveau kunnen deze mengsels
voorgeschreven worden op wegen zonder wringend verkeer en met een snelheidsregime hoger dan 60 km/uur.
Deze mengsels zijn duurder en hebben een kortere levensduur dan de standaard asfaltverhardingen. Ook
vermindert het akoestisch voordeel in de loop van de tijd ten opzichte van een gewoon asfaltmengsel. De
aanleg van een AGT-mengsel kan dus enkel overwogen bij het treffen van een geluidswerende maatregel voor
een bepaalde zone en niet als standaardtoepassing.
Er zijn 2 soorten klassen voorzien in het SB250:
•

De klasse I AGT-mengsels zijn ongeveer 3 dB(A) stiller dan de referentieverharding SMA-C,

•

De klasse II AGT-mengsels zijn ± 6 dB(A) stiller dan de referentieverharding SMA-C.

Voor deze AGT-mengsels zijn nog geen wegdekcorrectietermen beschikbaar maar kan er, naar analogie met de
SMA-D verharding, gewerkt worden met een lineaire verlaging van de correctieterm voor de referentieverharding SMA-C met 3 dB(A) (klasse I) en 6 dB(A) (klasse II) voor de lichte en (middel)zware voertuigen. De
snelheidscorrectieterm wordt dan ook gelijkgesteld aan 0.
Aangezien voor deze AGT mengsels met prestatie-eisen wordt gewerkt, dient er, zoals voorzien in het SB250,
een controle CloseProximity-metingen te gebeuren bij voorlopige en definitieve oplevering en getoetst te
worden aan de eisen uit het SB250.”
Overbrengingsweg
•

Integratie in ontwerp,

•

Schermen,

•

Stedenbouwkundige organisatie.

Concreet voor dit project zullen geluidsschermen geëvalueerd worden.
Ontvanger
•

Gevelisolatie volgens de bepalingen van norm NBN S 01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen,

•

Bouwontwerp.

In de studie “Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai” wordt voorgesteld om ook in Vlaanderen
gevelisolatie als maatregel te weerhouden, daar er voor sommige problemen zoals langsheen N-wegen of in
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stedelijke omgevingen weinig andere maatregelen beschikbaar zijn. Het kan tevens worden overwogen als
economisch alternatief voor schermen bij schaarse bebouwing.
Hoe de schaarse bebouwing er uitziet in het studiegebied wordt in volgende paragraaf beschreven.

7.4.2.2 Wooncluster versus singuliere woning
Naast clusters van woningen bevinden er zich langs het geplande tracé een aantal singuliere woningen. De
kostenefficiëntie van geluidsschermen als milderende maatregel is groter naarmate er meer woningen
kunnen van profiteren. Het is immers zo dat er een zekere “overlap” van het akoestisch scherm moet zijn ter
hoogte van de singuliere woning om voldoende afscherming te garanderen. In die zin kan het uitwerken van
een individuele effectmaatregel per woning een betere optie zijn voor alleenstaande of niet geclusterde
woningen. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat woningisolatie enkel het binnencomfort
garandeert.
Een woning wordt als een singuliere woning beschouwd als deze niet behoort tot een wooncluster. Een
woning behoort tot een wooncluster (volgens Richtlijnenboek voor veiligheidsrapportages (RLBVR), deel RVR,
bijlage 3) als aan volgende criteria wordt voldaan:
•

groep van minstens 5 bestaande, niet-onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden,

•

de kortste afstand tussen vaste gevels van naast elkaar gelegen wooneenheden is niet groter dan
50m.

De woningen die niet tot een wooncluster behoren langs het nieuwe tracé, die als singuliere woningen
kunnen worden beschouwd, zijn in het rood weergegeven op onderstaande figuur.

7.4.2.3 Bespreking effect bronmaatregel: SMA-D en AGT-mengsels
Om de waargenomen negatieve effecten (significante toename Lden en/of Lnight), in combinatie met een
overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarden, te milderen, wordt als eerste maatregel een bronmaatregel voorgesteld, namelijk het gebruik van SMA-D als wegdek.
Globaal genomen levert het gebruik van SMA-D een reductie van ca. 1 dB(A) op. Voor geen enkel van de deelgebieden levert dit voldoende reductie op om conform de gedifferentieerde referentiewaarde te zijn voor de
parameters Lden en Lnight. Voor de problematische deelgebieden dringen zich dus bijkomende milderende
maatregelen op. Maar gebruik van SMA-D kan er wel toe bijdragen om een minder vergaande milderende
maatregel (b.v. een lager geluidsscherm) mogelijk te maken. Daarom wordt in de inschatting van de effecten
van geluidsschermen voor de geplande situatie steeds uitgegaan van Lden- en Lnight-niveaus die 1 dB(A) lager
liggen dan berekend in het geluidsmodel, ter simulatie van de invloed van SMA-D.
Omwille van enkele eisen (beperkingen in gebruik) i.v.m. AGT-mengsels (o.a. wegen zonder wringend verkeer,
een snelheidsregime hoger dan 60 km/uur, …) wordt het effect van AGT-mengsels niet als bronmaatregel over
het volledige traject behandeld. Het gebruik van een dergelijk wegdek zal per deelgebied, waar het relevant
zou kunnen worden toegepast, geëvalueerd worden.
Uit verschillende studies blijkt dat met AGT-mengsels een geluidsreductie van 3 dB(A), respectievelijk 6 dB(A)
verkregen kan worden bij het gebruik van klasse I resp. klasse II AGT-mengsels ten opzichte van het standaard
wegdektype SMA-C. Ten opzichte van SMA-D is er dus een reductie van resp. 2 en 5 dB(A) te verwachten.
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Figuur 7-23

Situering van singuliere woningen langs het tracé

Rood = singuliere woningen; groen = clusterwoningen; wit omrand = te verwijderen woningen (binnen bouwterrein) (links = noord)
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7.4.2.4 Bespreking effecten geluidsschermen per deelgebied
Om de resterende waargenomen negatieve eindscores (na de reductie met 1 dB(A) t.g.v. wegdektype SMA-D)
te milderen, wordt als tweede maatregel een overdrachtsmaatregel, namelijk het effect van het plaatsen van
geluidsschermen langs de nieuwe N60, waar nodig, doorgerekend.
Hierbij is het belangrijk te weten dat AWV een geluidsscherm als voldoende efficiënt beschouwt indien er per
0,5 m schermhoogte een extra reductie van 1 dB(A) of meer wordt verkregen (cfr. kort verslag overleg
4/11/2014 bij AWV Gent – afspraken discipline geluid project-MER N60 Ronse).
Hieronder worden enkel deelgebieden 3, 4 en 6 besproken. In deelgebieden 1 en 7 betreffen de negatieve
effecten enkel singuliere woningen, in deelgebied 2 zijn er geen negatieve effecten en in deelgebied 5 is geen
relevante bewoning.
Deelgebied 3 – Schavaarthelling
Effect AGT-mengsel
Bij gebruik van AGT-mengsels op het viaduct zou volgend geluidsdrukniveau berekend worden ter hoogte van
de evaluatiepunten:

Tabel 7-32
Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie in deelgebied 3, met het
gebruik van GT-mengsels klasse I en klasse II
Punt

Adresgegevens

Ref.-situatie

Gepl situatie,

Gepl situatie,

Gepl situatie,

Gedifferent.

2020

met SMA-D

AGT-mengsel

AGT-mengsel

referentiew.

klasse I

klasse II

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP8

Eikelstraat 26

52,2

45,2

59,7

52,3

57,7

50,3

54,7

47,3

60

50

IP9

Vlamingenweg 34

57,2

50,2

58,4

51,0

56,4

49,0

53,4

46,0

60

50

IP10

Fiertelmeers 112

50,0

43,3

58,7

51,3

56,7

49,3

53,7

46,3

60

50

IP11

Schaffendal 66

54,2

47,3

65,6

58,2

63,6

56,2

60,6

53,2

60

50

Uit tabel 7-34 blijkt dat in de beschouwde evaluatiepunten een verschillend resultaat verkregen wordt bij het
gebruik van een AGT-mengsel klasse I:
•

In evaluatiepunt IP8 wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht met ca. 5,5 dB(A). Dit
levert een tussenscore -2 op volgens het significantiekader. Er wordt voldaan aan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore -2 wordt
een eindscore -1,

•

In evaluatiepunt IP9 wordt een daling van het omgevingsgeluid verwacht met ca. 1 dB(A). Dit levert
een tussenscore 0 op volgens het significantiekader. Er wordt voldaan aan de gedifferentieerde
referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore 0 wordt een
eindscore 0,

•

In evaluatiepunt IP10 wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht van ca. 6,5 dB(A). Dit
levert een tussenscore -3 op volgens het significantiekader. Er wordt voldaan aan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore -3 wordt
een eindscore -1,

•

In evaluatiepunt IP11 wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht van ca. 9 dB(A). Dit levert
een tussenscore -3 op volgens het significantiekader. Er wordt niet voldaan aan de gedifferentieerde
referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore -3 wordt een
eindscore -3.
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Uit tabel 7-34 blijkt verder dat bij het gebruik van een AGT-mengsel klasse II eveneens een verschillend
resultaat verkregen wordt:
•

In evaluatiepunt IP8 wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht met ca. 2,5 dB(A). Dit
levert een tussenscore -1 op volgens het significantiekader. Er wordt voldaan aan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore -1 wordt
een eindscore -1,

•

In evaluatiepunt IP9 wordt een daling van het omgevingsgeluid verwacht met ca. 4 dB(A). Dit levert
een tussenscore +1 op volgens het significantiekader. Er wordt voldaan aan de gedifferentieerde
referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore +1 wordt een
eindscore +1,

•

In evaluatiepunt IP10 wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht met ca. 3,5 dB(A). Dit
levert een tussenscore -2 op volgens het significantiekader. Er wordt voldaan aan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore -2 wordt
een eindscore -1,

•

In evaluatiepuntIP11 wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht van ca. 6 dB(A). Dit levert
een tussenscore -3 op volgens het significantiekader. Er wordt niet voldaan aan de gedifferentieerde
referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore -3 wordt een
eindscore -3.

Ter hoogte van de woning aan Schaffendal 66 (IP11) moet nagegaan worden of individuele maatregelen
getroffen kunnen worden.
Effect geluidschermen 2m op borstwering buitenkant viaduct
Tabel 7-33
Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie in deelgebied 3, met
schermen zoals aangegeven op de figuur
Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie,

Geplande situatie,

Gedifferentieerde

met SMA-D

met scherm 1,2+2m

referentiewaarde

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP8

Eikelstraat 26

52,2

45,2

59,7

52,3

59,0

51,6

60

50

IP9

Vlamingenweg 34

57,2

50,2

58,4

51,0

56,9

49,5

60

50

IP10

Fiertelmeers 112

50,0

43,3

58,7

51,3

58,2

50,8

60

50

IP11

Schaffendal 66

54,2

47,3

65,6

58,2

65,6

58,2

60

50

Ter hoogte van de verschillende evaluatiepunten wordt een beperkte reductie (0,5 à 1,5 dB(A)) verkregen
door de plaatsing van een scherm met een hoogte van 2m aan de buitenzijde van het viaduct. Ter hoogte van
Schaffendal wordt geen reductie verkregen. Dit evaluatiepunt IP11 ligt echter op ruim 100 m ten noorden van
het viaduct. Schermen zijn op deze afstand niet meer efficiënt.
De voorheen verkregen tussenscore en eindscore veranderen nauwelijks. Er wordt nog steeds voldaan aan de
gedifferentieerde referentiewaarde Lden, behalve voor IP 11, maar niet aan de gedifferentieerde referentiewaarde Lnight, behalve voor IP9 (Vlamingenweg).
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Effect geluidschermen 2m op borstwering binnen- en buitenkant viaduct
Tabel 7-34
Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie in deelgebied 3, met
schermen zoals aangegeven op de figuur
Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie,

Geplande situatie,

Gedifferntieerde

met SMA-D

met scherm 1,2+2m

referentiewaarde

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP8

Eikelstraat 26

52,2

45,2

59,7

52,3

57,4

50,0

60

50

IP9

Vlamingenweg 34

57,2

50,2

58,4

51,0

56,1

48,7

60

50

IP10

Fiertelmeers 112

50,0

43,3

58,7

51,3

57,1

49,7

60

50

IP11

Schaffendal 66

54,2

47,3

65,6

58,2

65,6

58,2

60

50

Uit de tabel blijkt dat het verhogen van de borstwering aan de binnenzijde van het viaduct met een scherm
van 2m een ietwat hogere reductie oplevert van 2 à 3 dB(A). Ter hoogte van Schaffendal wordt nog altijd geen
enkele reductie verkregen. Er wordt nu overal voldaan aan de gedifferentieerde referentiewaarde Lden en
Lnight, behalve voor IP 11.
Indien het plaatsen van geluidsschermen vanuit andere disciplines niet wenselijk geacht wordt, kan nagegaan
worden hoeveel woningen er effectief binnen de geluidscontourlijn Lden > 60 dB(A) gesitueerd zijn en of deze
woningen al dan niet in woonclusters gelegen zijn of eerder als singuliere woning kunnen beschouwd worden,
waar individuele maatregelen getroffen kunnen worden.
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Figuur 7-24

Detail kleurenkaarten deelgebied 3 Lden (boven) en Lnight (onder) – Schavaarthelling

Links: viaduct met schermen (2m) aan buitenzijde rijweg
Rechts: viaduct met schermen (2m) aan binnen en buitenzijde rijweg
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Deelgebied 4 – Toegang Ronse
Effect AGT-mengsel
Bij gebruik van één van dergelijke mengsels zou een geluidsdrukniveau ter hoogte van de evaluatiepunten
berekend worden zoals weergegeven in tabel 7-35.

Tabel 7-35
Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie in deelgebied 4, met het
gebruik van AGT-mengsels klasse I en klasse II
Punt

Adresgegevens

Ref.-situatie

Gepl situatie,

Gepl situatie,

Gepl situatie,

Gedifferent.

2020

met SMA-D

AGT-mengsel

AGT-mengsel

referentiew.

klasse I

klasse II

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP12

Kapellestraat 79

52,5

45,9

63,8

56,5

61,8

54,5

58,8

51,5

60

50

IP13

Kapellestraat 95

49,5

42,8

65,1

57,8

63,1

55,8

60,1

52,8

60

50

IP14

Kapellestr 102

52,1

45,5

64,7

57,5

62,7

55,5

59,7

52,5

60

50

IP15

Kapellestraat 64

51,7

45,1

64,3

57,0

62,3

55,0

59,3

52,0

60

50

Uit tabel 7-35 blijkt dat in de beschouwde evaluatiepunten volgend resultaat verkregen wordt bij het gebruik
van een AGT-mengsel klasse I:
•

In alle vier de evaluatiepunten wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht van 9 dB(A) of
meer (bij vergelijking van de referentietoestand 2020 met de geplande toestand met een AGTmengsel klasse I). Dit levert een tussenscore -3 op volgens het significantiekader. Er wordt niet
voldaan aan de gedifferentiëerde referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg.
De tussenscore -3 wordt een eindscore -3.

Verder blijkt dat bij het gebruik van een AGT-mengsel klasse II een volgend resultaat verkregen wordt:
•

In alle vier de evaluatiepunten wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht van 6 tot 10
dB(A) (bij vergelijking van de referentietoestand 2020 met de geplande toestand met een AGTmengsel klasse II). Dit levert een tussenscore -3 op volgens het significantiekader. Er wordt voldaan
aan de gedifferentiëerde referentiewaarde Lden voor een nieuwe primaire weg. Er wordt niet
voldaan aan de gedifferentiëerde referentiewaarde Lnight voor een nieuwe primaire weg. De tussenscore -3 wordt een eindscore -3.

Ter hoogte van de woningen bij de vier evaluatiepunten moet na realisatie van het project opgemeten
worden of de gedifferentiëerde referentiewaarde Lnight effectief overschreden wordt of niet. Indien wel,
dient te worden nagegaan of individuele maatregelen aan deze woningen getroffen kunnen worden.
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Effect geluidschermen 2m en 4m hoogte

Tabel 7-35
Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie in deelgebied 4, met
schermen zoals aangegeven op de figuur van 2m en van 4m
Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie,
met SMA-D

Geplande situatie,
scherm 2m

Geplande situatie,
scherm 4m

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

59,5

52,2

IP12

Kapellestraat 79

52,5

45,9

63,8

56,5

61,6

54,3

IP13

Kapellestraat 95

49,5

42,8

65,1

57,8

64,7

57,3

61,2

53,9

IP14

Kapellestr 102

52,1

45,5

64,7

57,5

62,0

54,8

58,7

51,4

IP15

Kapellestraat 64

51,7

45,1

64,3

57,0

61,3

54,0

58,7

51,3

Uit de berekeningen met een scherm van 2 m hoogte blijkt dat een geluidsreductie verkregen wordt variërend
van 1,4 tot 3,0 dB(A). Deze berekeningen zijn weergegeven in figuur 7-20. Met een scherm van 4 m wordt een
bijkomende reductie van ca. 2,1 tot 4,4 dB(A) verkregen.
Uit bovenstaande gegevens blijken deze geluidsschermen weinig efficiënt/zinvol te zijn. Er kan immers nog
steeds niet voldaan worden aan de toepasselijke gedifferentiëerde referentiewaarden Lden en Lnight voor
nieuwe primaire wegen. Bovendien zouden ze moeten ingeplant worden op een kruising op een brug.
Daarom worden in de plaats individuele maatregelen voorgesteld ter hoogte van de woningen waar momenteel niet kan worden voldaan aan de gedifferentiëerde referentiewaarden. Uit de detail geluidscontourkaarten blijkt dat er in totaal een 12-tal woningen binnen de geluidscontour Lden > 60 dB(A) en de contour
Lnight > 50 dB(A) gelegen zijn. Individuele maatregelen ter hoogte van deze woningen (gevelisolatie, …) zijn
aangewezen.

Figuur 7-25
Detail kleurenkaart deelgebied 4 Lden en Lnight, t.h.v. het kruispunt Kapellestraat, met
schermen van 2m (boven) en 4m (onder)
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Deelgebied 6 – Woonkouter
Effect AGT-mengsel
Bij gebruik van één van dergelijke mengsels zou een geluidsdrukniveau ter hoogte van de evaluatiepunten
berekend worden zoals weergegeven in tabel 7-37.

Tabel 7-37
Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie in deelgebied 4, met het
gebruik van AGT-mengsels klasse I en klasse II
Punt

Adresgegevens

Ref.-situatie

Gepl situatie,

Gepl situatie,

Gepl situatie,

Gedifferent.

2020

met SMA-D

AGT-mengsel

AGT-mengsel

referentiew.

klasse I

klasse II

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

Lden

Lnight

58,2

51,9

63,2

56,0

61,2

54,0

58,2

51,0

60

50

IP17

Engelsenlaan 99

IP18

Floreal

57,7

51,3

61,4

54,2

59,4

52,2

56,4

49,2

60

50

IP20

De Myttenaerestr

53,9

47,3

57,0

49,8

55,0

47,8

52,0

44,8

60

50

IP21

Moortelstr 48

55,7

48,8

58,0

50,8

57,0

48,8

53,0

45,8

60

50

Uit tabel 7-37 blijkt dat in de beschouwde evaluatiepunten volgend resultaat verkregen wordt bij het gebruik
van een AGT-mengsel klasse I:
•

In alle vier de evaluatiepunt wordt een stijging van het omgevingsgeluid verwacht van 0 tot 3 dB(A)
(bij vergelijking van de referentietoestand 2020 met de geplande toestand met een AGT-mengsel
klasse I). Dit levert een tussenscore -1 op volgens het significantiekader. Er wordt niet voldaan aan de
gedifferentiëerde referentiewaarden Lden en Lnight voor een nieuwe primaire weg in één
evaluatiepunt, namelijk t.h.v. de Engelsenlaan. De tussenscore -1 wordt een eindscore -1.
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Uit tabel 7-37 blijkt verder dat bij het gebruik van een AGT-mengsel klasse II volgend resultaat verkregen
wordt: in alle vier de evaluatiepunt wordt een status quo of een verbetering van het omgevingsgeluid
verwacht (bij vergelijking van de referentietoestand 2020 met de geplande toestand met een AGT-mengsel
klasse II). Dit levert een tussenscore 0 op volgens het significantiekader.
Bijkomend worden individuele maatregelen voorgesteld ter hoogte van de woningen, waar niet kan worden
voldaan aan de gedifferentiëerde referentiewaarden.
Effect geluidschermen 2m en 4m hoogte

Tabel 7-36
Vergelijking van de referentiesituatie met de geplande situatie in deelgebied 6, met
schermen zoals aangegeven op de figuur
Punt

Adresgegevens

Referentiesituatie

Geplande situatie

Geplande situatie,

Geplande situatie,

met SMA-D

met scherm 2m

met scherm 4m

Lden

Lnight

Lden

Lden

Lden

Lnight

Lden

Lnight

IP17

Engelsenlaan 99

58,2

51,9

63,2

56,0

61,1

53,8

60,3

53,1

IP18

Floreal

57,7

51,3

61,4

54,2

59,1

51,9

58,1

50,8

IP20

De Myttenaerestr 35

53,9

47,3

57,0

49,8

54,5

47,3

-

-

IP21

Moortelstr 48

55,7

48,8

58,0

50,8

55,9

48,7

53,7

46,5

Uit de berekeningen in tabel 7-38 met een scherm van 2 m hoogte blijkt dat een geluidsreductie verkregen
wordt variërend van 2,1 tot 2,3 dB(A). Deze berekeningen zijn weergegeven in figuur 7-20. Met een scherm
van 4 m wordt een bijkomende reductie van ca. 0,7 tot 1,1 dB(A) verkregen.
Uit bovenstaande gegevens blijken deze geluidsschermen in IP17 en IP18 weinig efficiënt/zinvol te zijn. Er kan
immers nog steeds niet voldaan worden aan de toepasselijke gedifferentiëerde referentiewaarden Lden en
Lnight voor nieuwe primaire wegen. Bovendien zouden ze moeten ingeplant worden op een kruising op een
brug.
Daarom worden in de plaats individuele maatregelen voorgesteld ter hoogte van de woningen in de omgeving
van de Engelsenlaan waar momenteel niet kan worden voldaan aan de gedifferentiëerde referentiewaarden.
Uit de detail geluidscontourkaarten blijkt dat dit zou betekenen dat er in totaal een 4-tal woningen binnen de
geluidscontour Lden > 60 dB(A) en de geluidscontour Lnight > 50 dB(A) gelegen zijn. Individuele maatregelen
ter hoogte van deze woningen (gevelisolatie, …) zijn aangewezen.
Ter hoogte van de woningen in de De Myttenaerestraat en de Moortelstraat is een scherm wel zinvol, en
volstaat een scherm van 2 m hoogte.
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Figuur 7-26
Detail kleurenkaart deelgebied 6 Lden en Lnight, t.h.v. Engelsenlaan, met schermen van
2m (boven) en 4m (onder)
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7.4.3

Synthese
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de effecten van de geplande toestand, en de verschillende voorgestelde milderende maatregelen (SMA-D, AGT-mengsels, geluidsschermen, maatregelen aan
individuele woningen) per deelgebied.
Zoals aangegeven in voorgaande paragrafen werden geluidsschermen doorgerekend in alle zones waar t.h.v.
woonclusters – na gebruik van SMA-D (of evenwaardig akoestisch alternatief) als wegdektype - de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en/of Lnight voor nieuwe primaire wegen worden overschreden in de
geplande situatie:
•

Deelgebied 3: schermen van 2m (+ borstwering van 1,2m) op het hele viaduct, resp. enkel aan de
buitenzijde en ook aan de binnenzijde van elke rijrichting

•

Deelgebied 4: schermen van 2m en 4m langs weerszijden van N60 t.h.v. kruising Kapellestraat

•

Deelgebied 6: schermen van 2m en 4m langs weerszijden van N60 t.h.v. kruising Engelsenlaan en
Moortelstraat en langs de De Myttenaerestraat.

Tabel 7-37
Overzicht effectbeoordeling (tussenscores) zonder milderende maatregelen, met
wegdektype SMA-D en met geluidsschermen in de verschillende deelgebieden
Deelgebied

GT

GT, met

GT, met

GT, met

GT, met

Eind-

SMA-D

SMA-D en

SMA-D en

SMA-D en #

evaluatie

scherm 2m

scherm 4m

ind. woning

1 Noordelijk plateau

-1/+3

-1/+3

-

-

1

-1/+3

2 Zandige top

0/+3

0/+3

-

-

-

0/+3

3 Schavaarthelling

-3/-1

-3/-1

-3/0

-1/0

-

-1

4 Toegang Ronse

-3/+3

-3/+3

-3/+3

-3/+3

12

-1/+3

5 Molenbeekvallei

geen effectbeoordeling wegens geen bewoning

6 Woonkouter

-2/+1

-2/+1

-1/+1

-1/+1

4

-1/+1

7 Recreatie- en bedrijvenzone

-3/-1

-

-

-

2

-1

Effect op Ronse-centrum

0/+3

-

-

-

-

0/+3

Uit de tabel blijkt dat negatieve effecten t.g.v. het project gemilderd kunnen worden. Er blijven echter een
aantal zones waar een tussenscore -3 behouden blijft, omwille van het feit dat het geluidsdrukniveau ten
opzichte van de referentiesituatie nog altijd met meer dan 6 dB(A) toeneemt. Het dimensioneren van hogere
geluidsschermen zou de tussenscore van -3 echter niet veranderen; hogere geluidsschermen zijn noch
realistisch, noch effectief. Bovendien worden geluidsschermen op esthetisch en belevingsvlak doorgaans laag
gewaardeerd. Voor deze zones moet dus in principe gezocht worden naar bijkomende of andere, meer
effectieve maatregelen.
Voor deelgebied 4 Toegang Ronse evolueert de beoordeling van de effecten van -3/+3 naar -1/+3 in de laatste
kolom, door het nemen van individuele maatregelen volgens de bepalingen van norm NBN S 01-400-1
Akoestische criteria voor woongebouwen) ter hoogte van een 12-tal woningen.
Daarnaast wordt eenzelfde evaluatie gemaakt met gebruik van een AGT-mengsel (Asfaltmengsels voor
Geluidsarme Toplagen) in de plaats van geluidsschermen, en dit op het Schavaartviaduct en ter hoogte van de
kruising van de nieuwe weg met de Kapellestraat en de Engelsenlaan.
Hieruit blijkt dat voor het deelgebeid 3 Schavaarthelling de beoordeling van de effecten evolueert van -3/-1
naar -1/0 in de laatste kolom, door het nemen van individuele maatregelen (volgens de bepalingen van norm
NBN S 01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen), en dit is slechts nodig ter hoogte van 1 woning.
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Deelgebied

GT

GT, met
SMA-D

GT, met

GT, met

SMA_D en AGT SMA-D en AGT

Eindevaluatie

viaduct/kruising # ind. woning
3 Schavaarthelling

-3/-1

-3/-1

-3/0

1

-1/0

4 Toegang Ronse

-3/+3

-3/+3

-3/+3

8 (of 0)

-1/+3

6 Woonkouter

-2/+1

-2/+1

-1/+1

2 (of 1)

-1/+1

T.h.v. de kruisingen van de nieuwe N60 met de woonlinten (Kapellestraat, Zonnestraat, Engelsenlaan, Moortelstraat) wordt de negatieve effectbeoordeling bepaald door de meest nabije woningen. T.h.v. de woningen
verderop in het woonlint is de bijdrage van de N60 veel kleiner, zowel door de grotere afstand als t.g.v.
afscherming door de meer nabije woningen. Indien men aan de meest nabije woningen, waar zich een
aanzienlijk negatief effect voordoet, individuele isolatiemaatregelen toepast, gecombineerd met lagere
veiligheidsafscherming, die tevens als lager geluidsscherm kan fungeren, kan ook voor deze woningen een
leefbaar geluidsklimaat binnenshuis gecreëerd worden.
Inzake de keuze tussen de milderende maatregelen (geluidsschermen, AGT-mengsels en/of maatregelen aan
individuele woningen) wordt vanuit de discipline geluid geen voorkeur uitgesproken. Deze keuze kan wel
bepaald worden vanuit praktische overwegingen (kostprijs vs. efficiëntie, visuele/landschappelijke impact,…)
(zie hoofdstuk Synthese en conclusies). Ongeacht welke (combinatie van) geluidsreducerende maatregelen
gekozen wordt, dient overal waar het project aanzienlijk negatieve geluidseffecten genereert, voldaan te
worden aan de gedifferentieerde referentiewaarden voor nieuwe primaire wegen (60 dB(A) Lden en 50 dB(A)
Lnight).
Uit de eindevaluatie – rekening houdend met de gedifferentieerde referentiewaarden Lden 60 dB(A) en Lnight
50 dB(A), waar steeds kan aan voldaan worden, mits het nemen van de nodige maatregelen – blijkt een eindscore van -1 tot +3.
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8

Lucht

8.1

Methodologie

8.1.1

Afbakening van het studiegebied
Aangezien verkeer als de enige relevante bron van luchtemissies kan beschouwd worden, komt het
studiegebied voor lucht overeen met de wegsegmenten waarlangs zich t.g.v. de realisatie van de nieuwe N60
significante wijzigingen in luchtimmissies voordoen. Dit zijn enerzijds de nieuwe N60 zelf en de bestaande
wegen die erdoor gekruist worden, en anderzijds de bestaande N60 en zijn belang-rijkste zijstraten.

8.1.2

Juridische en beleidsmatige context
De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II beschreven. Hieronder worden de
normen gegeven voor de meest relevante stoffen SO2, NO2, PM10 en PM2,5 (VLAREM-bijlage 2.5.3.2). Er
worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds (behalve bij PM2,5) voor
dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar).
Volgens de recentste inzichten is EC (elementair koolstof) de meest adequate parameter om lokale luchtkwaliteit te beoordelen die vooral door verkeersemissies wordt bepaald. Voor EC bestaan evenwel (nog) geen
wettelijke grenswaarden.
Tabel 8-1 Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II en Europese dochterrichtlijnen
Polluent
NO2 en NOx
Fijn Stof (PM10)
Fijn Stof (PM2,5)

8.1.3

Middelingstijd

Grenswaarde µg/m³

# toegelaten overschrijdingen

1 uur

200

Max. 18 keer per jaar

Kalenderjaar

40

-

24 uur

50

Max. 35 keer per jaar

Kalenderjaar

40

-

Kalenderjaar

25 (20 in 2020)

-

Methodiek en beoordelingskader
Tabel 8-2 Beoordelingscriteria discipline lucht
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Effecten in de
aanlegfase

Emissies van polluenten
en stof t.g.v.
aanlegwerken en
werfverkeer

Benaderende inschatting
emissiebronnen in
aanlegfase

Bijdrage aanlegwerken en
werfverkeer aan lokale
luchtkwaliteit

Effecten in de
exploitatiefase

Luchtimmissieniveaus
ten gevolge van
verkeersstromen
gegenereerd of
beïnvloed door project

Modellering van de te
verwachten luchtimmissies verkeer in de
referentie- en de
geplande situatie m.b.v.
IFDM Traffic en CAR
Vlaanderen 2.0
(verkeersgegevens <<
hoofdstuk mens –
verkeer)

Stijging of daling immissieniveau per relevant wegsegment
mate van overschrijding van de
VLAREM-grenswaarden

De luchtkwaliteit in de referentietoestand en de geplande toestand wordt gemodelleerd m.b.v. twee luchtmodellen:
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•
•

IFDM Traffic: voor de wegsegmenten in open ruimte / weinig bebouwde omgeving
CAR Vlaanderen 2.0: voor de wegsegmenten in stedelijke / bebouwde omgeving

Volgende wegsegmenten worden respectievelijk doorgerekend in de twee modellen:
IFDM Traffic

CAR Vlaanderen

Nieuwe N60 met op- en afritten

N60 Kruisstraat tussen Groeneweg en Broeke

Bestaande N60 van Kuitholstraat tot Groeneweg
(begin bebouwde kom)

N60 Kruisstraat tussen Broeke en Zonnestraat

Bestaande N60 van Biest (einde bebouwde kom) tot
Waalse grens

N60 Zonnestraat tussen Kruisstraat en C. Snoecklaan

Broeke

Zandstraat t.h.v. N60

N60 Zonnestraat tussen C. Snoecklaan en einde
bebouwde kom

Ommegangstraat t.h.v. N60

N60 C. Snoecklaan

Zonnestraat van rand bebouwde kom tot voorbij
nieuwe N60

N60 Leuzesteenweg tussen C. Snoecklaan en
Doorniksesteenweg

Engelsenlaan langs weerszijden van nieuwe N60

N60 Leuzesteenweg tussen Doorniksesteenweg en
Biest (einde bebouwde kom)

Doorniksesteenweg langs weerszijden van nieuwe
N60

Viermaartlaan t.h.v. N60

8.1.3.1 IFDM Traffic
13

IFDM Traffic vereist volgende inputgegevens :
•

•

Receptorenrooster met immissiepunten, bestaande uit een combinatie van een regulier gebiedsdekkend rooster en een niet-regulier dichter rooster in de omgeving van de ingevoerde wegsegmenten >>
o

Regulier rooster: 31 x 51 punten om de 250m (7,5 x 12,5 km), coördinaten centrum: x =
94800, y = 160700

o

Niet-regulier rooster: om de 100m langs weerszijden van de wegsegmenten 5 punten op 30
tot 300m van de wegas

Emissieparameters (te kiezen uit mogelijkheden aangeboden door het model):
o

Vlootsamenstelling: 2020 v2.0

o

Emissiefactoren: MIMOSA 4.3

o

Achtergrondwaarden en meteo: 2020 v1.1

Er werd gekozen voor de parameters voor het referentiejaar 2020 omdat de verkeerscijfers, afkomstig uit het verkeersmodel (zie hoofdstuk mobiliteit), eveneens betrekking hebben op het jaar 2020.
•

13

Wegenbestand (dat bovenstaande wegsegmenten omvat) met per wegsegment:
o

aantal voertuigen licht en zwaar verkeer (personenwagens en vrachtwagens/ bussen)
tijdens het drukste avondspitsuur (17-18u) >> het model rekent deze spitsuurwaarden zelf
automatisch om naar etmaalwaarden op basis van de gemiddelde verdeling over de dag van
het verkeer op het Vlaams niet-autowegennet (een verdeling die voldoende representatief
geacht wordt voor Ronse en omgeving)

o

wegtype: autosnelweg, landelijk of stedelijk >> hier allemaal “landelijk”

o

snelheid (free flow): 90 km/u op de nieuwe N60 en de bestaande N60 ten N daarvan (2x2profiel), 50 km/u op de Engelsenlaan en 70 km/u op de andere wegsegmenten in het
wegenbestand

Voor meer toelichting zie VITO, IFDM Traffic: Handleiding, september 2010
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o

•

hoogte t.o.v. maaiveld: gemiddeld +12m (10-14m) in centraal gedeelte viaduct, gemiddeld
14
+5m (0-10m) aan begin en einde viaduct, 0 (maaiveld) voor alle andere wegsegmenten

Tunnelbestand (eventueel) >> tunnel nieuwe N60 onder de Zandstraat in de geplande toestand:
o

Aantal puntbronnen (tunnelmonden en ventilatieopeningen) >> in dit geval 2 tunnelmonden, die elk 50% van de emissie vertegenwoordigen

o

Breedte en hoogte van de tunnel >> 33 x 7m

o

Hoogte, diameter en volumestroom ventilatie >> in dit geval niet van toepassing

De output van de modellering in IFDM Traffic zijn txt-bestanden per polluent (NO2, PM10, PM2,5) met per
immissiepunt (8099 in totaal) de jaargemiddelde concentratie, diverse percentielen (van P50 tot P99,97) en
het aantal overschrijdingen van de uurnorm (voor NO2)/dagnorm (voor PM10).
De txt-bestanden werden omgezet naar dbf-formaat, ingelezen in ArcGIS en omgezet naar puntenkaarten
voor de referentie- en geplande toestand 2020. Door per polluent en immissiepunt de waarden van de
referentietoestand af te trekken van die van de geplande toestand, wordt de bijdrage van het project aan de
luchtkwaliteit berekend. Met de bekomen waarden worden verschilkaarten per polluent aangemaakt.
De bekomen immissiekaarten moeten met omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Het ingevoerd wegenbestand beperkt zich zoals gezegd tot de bestaande en nieuwe N60 en hun zijstraten buiten de bebouwde
kom. De kaarten geven dientengevolge enkel betrouwbare immissiewaarden in de open ruimte in de
omgeving van de wegsegmenten van dit wegenbestand. Op ruimere afstand van deze segmenten, waar hun
bijdrage minimaal is, toont de kaart enkel de achtergrondwaarden die vervat zitten in het model en gemiddelden zijn binnen kwadranten van 3x3 km. Binnen elk kwadrant is er derhalve geen differentiatie i.f.v. de
afstand tot wegen die niet in het wegenbestand vervat zitten, en treden anderzijds onnatuurlijke “sprongen”
op op de grens tussen twee kwadranten.
Ten tweede is het IFDM Traffic-model niet betrouwbaar binnen dicht bebouwd gebied, omdat het geen
rekening houdt met afscherming en zgn. “street canyon”-effecten.
Ten derde is IFDM Traffic minder betrouwbaar voor punten gelegen op korte afstand van de gemodelleerde
wegassen (de minimum afstand voor het niet-regulier rooster is 30m). Met immissiepunten die t.g.v. overlapping van verschillende roosters (regulier of niet-regulier) toevallig dichter bij een wegas gelegen zijn, mag
derhalve geen rekening gehouden worden.

8.1.3.2 CAR Vlaanderen 2.0
Het model CAR Vlaanderen (v2.0) is ontwikkeld om luchteffecten in te schatten binnen bebouwd gebied, en
houdt daarbij rekening met de dichtheid van de bebouwing en de afstand tot de wegas. In een dicht bebouwde omgeving wordt de dispersie van verkeersemissies beperkt/vertraagd door de barrièrewerking van de
bebouwing en de lagere windcirculatie, waardoor t.h.v. de gevels hogere concentraties optreden dan in een
open omgeving (het zgn. “street canyon”-effect). CAR Vlaanderen levert geen immissiekaarten t.g.v. de
cumulatieve effecten van een volledig wegennetwerk op, enkel immissiewaarden voor één individueel wegsegment.
CAR Vlaanderen 2.0 vereist volgende inputgegevens voor de berekening van de immissiewaarden t.h.v. de
15
beschouwde wegsegmenten :
•

Aantal voertuigen per etmaal >> zelf berekend via omrekening van de spitsuurwaarden uit het
verkeersmodel (geen automatische omrekening zoals bij IFDM Traffic)

•

Procentuele verdeling tussen licht, middelzwaar en zwaar verkeer en bussen

14

Bepaalde delen van de nieuwe N60 zullen in sleuf, en dus onder maaiveld, worden aangelegd, maar IFDM Traffic laat niet toe om
hiermee rekening te houden.
15

Voor meer toelichting zie TNO en Transport & Mobility Leuven, CAR Vlaanderen v2.0: Handleiding, mei 2010
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•

Snelheidstype: te kiezen uit “snelweg”, “buitenweg”, “doorstromend stadsverkeer”, normaal stadsverkeer” en “stagnerend verkeer” >> “doorstromend stadsverkeer” voor alle segmenten behalve
zuidelijk deel Kruisstraat en oostelijk deel Zonnestraat (“normaal stadsverkeer”)

•

Wegtype: te kiezen uit:
o

type 1: weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen 100m

o

type 2: alle wegen anders dan types 1, 3a, 3b of 4

o

type 3a: beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel 1,5-3x hoogte bebouwing

o

type 3b: beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel <1,5x hoogte bebouwing
(“street canyon”)

o

type 4: weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing

>> type 3b voor Kruisstraat en O deel Zonnestraat, type 2 voor C. Snoecklaan, type 3a voor de
andere wegsegmenten
•

afstand wegas-gevel

•

referentiejaar emissieparameters >> alhoewel de verkeerscijfers betrekking hebben op het jaar
2020, werd voor de doorrekeningen in CAR Vlaanderen als referentiejaar gekozen voor 2015, als
“worst case”-benadering (zowel achtergrondconcentraties als voertuigemissie-factoren liggen hoger
in 2015 dan in 2020)

8.1.3.3 Significantiekader
De immissiewaarden uit de immissiekaarten van IFDM Traffic en de berekeningen per wegsegment in CAR
Vlaanderen 2.0 worden getoetst aan de Vlarem-normen. Voor PM2,5 zal getoetst worden aan de toekomstige
(strengere) norm van 20 µg/m³, die immers in principe in 2020 van kracht wordt, en 2020 het referentiejaar is
van de gebruikte verkeerscijfers.
De verschillen tussen de referentiesituatie en de geplande situatie leveren de bijdrage van het project N60
aan de lokale luchtimmissiewaarden op. Deze bijdrage wordt getoetst aan het significantiekader lucht van LNE
dienst Mer (2012). De bijdrage wordt hierbij telkens uitgedrukt in % t.o.v. de milieukwaliteitsnorm volgens
onderstaande schaalverdeling. Negatieve scores worden gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om
milderende maatregelen te zoeken en toe te passen. Conform het richtlijnenboek lucht wordt enkel getoetst
voor zover de blootstelling relevant is, zijnde t.h.v. bewoning of andere kwetsbare functies (scholen, ziekenhuizen,…).
Tabel 8-3

Significantiekader discipline lucht
Beoordeling

Milderende maatregel

X<1%

Niet significant (verwaarloosbare
bijdrage, score 0)

Geen milderende maatregel noodzakelijk

X>1%

beperkt negatief (beperkte
bijdrage, score -1)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder
dwingend

X>3%

significant negatief (belangrijke
bijdrage, score -2)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar
milderende maatregelen

X > 10 %

Zeer significant negatief (zeer
belangrijke bijdrage, score -3)

Milderende maatregelen zijn essentieel

Immissiebijdrage (= X) t.o.v.
de milieukwaliteitsnorm van
de polluent of toegelaten
aantal overschrijdingen

Negatieve immissiebijdrages (daling van immissieniveau) met meer dan resp. 1, 3 of 10% werden beoordeeld
als resp. beperkt positief (+1), significant positief (+2) en zeer significant positief (+3).
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Indien het immissieniveau in de referentietoestand boven de 80% van de milieukwaliteitsnorm ligt (b.v. >32
µg/m³ voor het NO2-jaargemiddelde), wordt de noodzaak tot het zoeken naar milderende maatregelen
verstrengd. Dit is echter t.h.v. Ronse voor geen enkele parameter het geval (zie verder).

8.2

Bestaande toestand / referentiesituatie

8.2.1

VMM-meetnet
De bestaande luchtkwaliteit kan normaliter ingeschat worden op basis van de gegevens van het VMMluchtmeetnet. Er zijn evenwel geen VMM-meetpunten in de nabijheid van het projectgebied. Voor NO2 en
NOX zijn de meest nabije meetpunten 44NO51 (Idegem) en 47E702 (Elsegem), gelegen op resp. een 20-tal km
ten O en een 10-tal km ten NW van het projectgebied. Voor fijn stof (PM10) zijn de meest nabije meetpunten
44N052 (Zwevegem) en 40OB01 (Oostrozebeke), gelegen op resp. 20 en 25 km ten W van het projectgebied.
Tabel 8-4
Polluent
NO2 en NOx

Fijn Stof (PM10)

Fijn Stof (PM2,5)

Immissiewaarden 2012 VMM-meetnet
Middelingstijd

Meetpunt

Meetwaarde
3
(µg/m )

# overschrijdingen
norm

1 uur
(maximum)

Idegem
Elsegem

82
77

0x
0x

Kalenderjaar
(gemiddelde)

Idegem
Elsegem

14
19

Nvt

24 uur
(gemiddelde)

Zwevegem
Oostrozebeke

(P90 = 48)
(P90 = 52)

ca 34x
Ca 44x

Kalenderjaar

Zwevegem
Oostrozebeke

25
30

Nvt

Kalenderjaar

Geen meetpunten in omgeving projectgebied

In deze meetpunten werd in 2012 voldaan aan alle normen voor de parameters die daar gemeten worden,
behalve voor het aantal overschrijdingen van de dagnorm voor PM10 in Oostrozebeke. Gelet op de industriële
omgeving van het meetstation in Oostrozebeke kan verondersteld worden dat de luchtkwaliteit t.h.v. Ronse
beter is, en dat in het studiegebied aan alle luchtnormen wordt voldaan.
Dit wordt bevestigd door de – weliswaar geëxtrapoleerde – waarden voor het studiegebied op het Geoloket
van de VMM (gemiddelde van de jaren 2010-2012):
•
•
•

8.2.2

Jaargemiddelde NO2: 14 à 18 µg/m³
Jaargemiddelde PM10: 24 µg/m³
Aantal overschrijdingen dagnorm PM10: 18 à 19 µg/m³

Resultaten IFDM Traffic
In onderstaande kaarten wordt de referentietoestand 2020 t.h.v. de nieuwe en bestaande N60 weer-gegeven
voor de parameters NO2 (jaargemiddelde), PM10 (jaargemiddelde en aantal overschrijdin-gen dagnorm) en
PM2,5 (jaargemiddelde).
Zoals gezegd betreft het hier puntenkaarten, afgeleid uit de txt-bestanden aangeleverd vanuit het luchtmodel.
De puntendichtheid is hoog in de omgeving van de belangrijkste wegsegmenten (niet-regulier rooster, vooral
binnen Ronse-centrum), maar daarbuiten zijn er enkel immissiepunten van het regulier rooster (om de 250m).
Niettemin kan op eenvoudige visuele wijze de ligging gereconstrueerd worden van de grenslijnen tussen de
immissieklassen, of die tussen de significantieklassen bij de interpretatie van de verschilkaarten tussen de
geplande situatie en de referentiesituatie (zie §8.3.1).
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Figuur 8-1

Immissiekaarten IFDM Traffic referentietoestand 2020

NO2 – jaargemiddelde (µg/m³)

PM10 – jaargemiddelde (µg/m³)
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PM10 – aantal overschrijdingen dagnorm (d/j)

PM2,5 – jaargemiddelde (µg/m³)
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Uit deze kaarten blijkt dat ter hoogte van het studiegebied in 2020 aan alle luchtkwaliteitsnormen zal voldaan
zijn. Ook de grenswaarde van 80% van de milieukwaliteitsnorm wordt nergens bereikt, behalve voor het
jaargemiddelde van PM2,5 (toekomstige norm van 20 µg/m³). De hoogst voorkomende waarden in het studiegebied zijn:
•
•
•
•

Jaargemiddelde NO2: 18,1 µg/m³
Jaargemiddelde PM10: 27,3 µg/m³
Aantal overschrijdingen dagnorm PM10: 23 dagen/jaar
Jaargemiddelde PM2,5: 19,0 µg/m³

Deze waarden komen telkens voor t.h.v. de Zonnestraat.
Voor alle parameters liggen de waarden relatief het hoogst t.h.v. het stadscentrum van Ronse, en dalen de
waarden naar het noorden en zuiden toe. Dit is vnl. het gevolg van de hogere achtergrond-concentratie in
Ronse-centrum (meer verkeers- en verwarmingsemissies).

8.2.3

Resultaten CAR Vlaanderen
De invoerparameters voor de beschouwde wegsegmenten zijn voor de referentiesituatie als volgt:
wegsegment

Vtg/etmaal
ref 2020

% licht

% middelzwaar

% zwaar

Snelheidstype

Wegtype

Afstand
wegas

Kruisstraat N

18360

93,8

3,1

3,1

doorstr stadsverkeer

3b

7m

Kruisstraat Z

13160

96,2

1,6

2,2

normaal stadsverkeer

3b

6m

Broeke

11130

86,8

6,6

6,6

doorstr stadsverkeer

3a

9m

Zonnestraat O

15850

96,3

1,4

2,3

normaal stadsverkeer

3b

6m

Zonnestraat W

13780

93,0

3,3

3,7

doorstr stadsverkeer

3a

6m

C. Snoecklaan

20490

80,6

6,9

12,5

doorstr stadsverkeer

2

20m

Viermaartlaan

10800

100,0

0,0

0,0

doorstr stadsverkeer

3a

12m

Leuzesteenweg N

19690

80,5

7,1

12,4

doorstr stadsverkeer

3a

10m

Leuzesteenweg Z

17350

82,8

5,4

11,9

doorstr stadsverkeer

3a

8m

Dit leverde (op basis van de “worst case” achtergrondconcentraties en emissiefactoren voor 2015) volgende
immissiewaarden op voor de referentietoestand 2020 (geel: overschrijding norm):
Wegsegment

NO2 jaargem
µg/m³

PM10 jaargem
µg/m³

PM10 overschr
dagnorm

PM2,5 jaargem
µg/m³

Kruisstraat N

42,4

31,2

35

21,6

Kruisstraat Z

38,3

30,2

30

21,0

Broeke

29,4

29,1

26

20,3

Zonnestraat O

42,0

30,8

32

21,3

Zonnestraat W

32,1

29,5

27

20,5

C. Snoecklaan

28,0

28,9

25

20,1

Viermaartlaan

24,6

28,3

23

19,7

Leuzesteenweg N

38,4

30,7

32

21,4

Leuzesteenweg Z

37,9

30,6

32

21,3

Achtergrondniveau 2015

18,9

27,5

19

19,2

Achtergrondniveau 2020

17,1

26,9

17

18,9
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Zoals verwacht liggen de met CAR Vlaanderen bekomen immissiewaarden door het “street canyon”-effect
veel hoger dan de waarden die bekomen werden met IFDM Traffic, zelfs rekening houdend met het feit dat
met verschillende referentiejaren gewerkt is qua achtergrondwaarden en emissiefactoren. In twee wegsegmenten binnen het stadscentrum van Ronse komen daardoor zelfs overschrijdingen voor van de luchtkwaliteitsnorm voor NO2, nl. t.h.v. de eerstelijnsbebouwing langs de Kruisstraat ten noorden van Broeke en
langs de Zonnestraat tussen C. Snoecklaan en Kruisstraat.
Voor PM10 komen geen normoverschrijdingen voor, noch qua jaargemiddelde noch qua aantal overschrijdingen van de dagnorm. In op één na alle wegsegmenten zou de toekomstige norm voor PM2,5 overschreden
worden. En aangezien de verlaging van de achtergrondconcentratie en emissie per voertuig tussen 2015 en
2020 voor fijn stof veel beperkter zal zijn dan voor NO2, zouden deze overschrijdingen ook voorkomen bij
toepassing van een niet-“worst case”-scenario.

8.3

Geplande toestand en effecten

8.3.1

Resultaten IFDM Traffic
In onderstaande kaarten wordt telkens links de immissies weergegeven in de geplande toestand 2020 voor de
relevante parameters NO2 (jaargemiddelde), PM10 (jaargemiddelde en aantal overschrijdingen dagnorm) en
PM2,5 (jaargemiddelde), en rechts de immissieverschillen t.o.v. de referentietoestand. De verschillen worden
verdeeld in klassen cfr. het significantiekader lucht (klassegrenzen +/- 1, 3 en 10% van de betreffende norm).
Zoals gezegd moet bij de interpretatie van de kaarten het stadscentrum van Ronse buiten beschouwing
gelaten worden, enerzijds omdat de (drukke) straten in het centrum niet in het wegenbestand zitten, en
anderzijds omdat IFDM Traffic geen rekening houdt met afscherming door bebouwing en “street canyon”effecten. Voor de effectbeoordeling van het project verwijzen we naar §8.3.2 ((resultaten CAR Vlaanderen).
Uit deze kaarten blijkt dat ook in de geplande toestand ter hoogte van het studiegebied in 2020 aan alle luchtkwaliteitsnormen zal voldaan zijn. Ook de grenswaarde van 80% van de milieukwaliteitsnorm wordt nergens
bereikt, behalve voor het jaargemiddelde van PM2,5 (toekomstige norm van 20 µg/m³). De hoogst voorkomende waarden in het studiegebied in de geplande toestand zijn:
•
•
•
•

Jaargemiddelde NO2: 21,6 µg/m³
Jaargemiddelde PM10: 28,8 µg/m³
Aantal overschrijdingen dagnorm PM10: 28 dagen/jaar
Jaargemiddelde PM2,5: 19,5 µg/m³

De hoogste waarden komen voor alle parameters voor t.h.v. de centrale knoop, tussen het viaduct en de
Engelsenlaan. Omdat IFDM Traffic geen rekening kan houden met de negatieve invloed van insleuving op de
dispersie van emissies, is er t.h.v. deze knoop wellicht nog een onderschatting van het effect. De laagste
immissiewaarden op het tracé van de nieuwe N60 komen voor t.h.v. het viaduct, waarvan de verhoogde
ligging zorgt voor meer windcirculatie, een snellere dispersie van de emissies en daardoor lagere concentraties in de onmiddellijke omgeving.
Alhoewel dus, net als in de referentiesituatie, overal aan alle milieukwaliteitsnormen wordt voldaan, heeft de
aanwezigheid van het verkeer op de nieuwe N60 logischerwijs negatieve effecten op de lokale luchtkwaliteit.
Een uitzondering wordt gevormd door de zone boven de tunnel onder de Zandstraat, waar een (beperkte)
verlaging van de immissie optreedt.
De omvang van de effecten verschilt naargelang de parameter, en is veel meer uitgesproken bij het NO2jaargemiddelde (maximale toename +4,9 µg/m³) en het aantal overschrijdingen van de dagnorm voor PM10
(maximale toename +11 dagen/jaar), en veel beperkter bij de jaargemiddelden voor PM10 en PM2,5 (maximale toenames van resp. +2,1 en +0,7 µg/m³).
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Figuur 8-2

Immissiekaarten IFDM Traffic geplande toestand 2020 + verschil t.o.v. referentietoestand

NO2 – jaargemiddelde (µg/m³)

verschil met Ref
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PM10 – jaargemiddelde (µg/m³)

verschil met Ref
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PM10 – aantal overschrijdingen dagnorm (d/j) verschil met Ref
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PM2,5 – jaargemiddelde (µg/m³)

verschil met Ref
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Wanneer de verschilkaarten per polluent nader bekeken worden, komen we tot volgende vaststellingen:
NO2 jaargemiddelde
•

Beperkt positieve effecten (+1) (en belangrijk positief effect (+2) in één immissiepunt) in de zone
boven de tunnel onder de Zandstraat, dankzij het wegvallen van een groot deel van het bovengronds
verkeer.

•

Beperkt negatieve effecten (-1) tot op ca. 350m ten oosten en ca. 200m ten westen van de nieuwe
16
N60 t.h.v. het stedelijk weefsel van Ronse, en tot op ca. 200 en 150m in het noordelijk open
ruimtegebied.

•

Belangrijk negatieve effecten (-2) tot op max. 100 à 150m van de as van de nieuwe N60.

•

Zeer belangrijk negatieve effecten (-3) op twee immissiepunten in de zate van de nieuwe N60 zelf
(buiten beschouwing te laten wegens op <30m van de wegas).

PM10 jaargemiddelde
•

Beperkt positieve effecten (+1) boven de tunnel onder de Zandstraat.

•

Beperkt negatieve effecten (-1) tot op maximaal ca. 150m van de as van de nieuwe N60, behalve
t.h.v. het viaduct, waar het effect niet belangrijk is.

•

Belangrijk negatieve effecten (-2) in de zate van de nieuwe N60 aan de twee tunnelmonden en
tussen de Kapellestraat en de Engelsenlaan.

•

Nergens zeer belangrijk negatieve effecten (-3).

PM2,5 jaargemiddelde
•

Beperkt positieve effecten (+1) boven de tunnel onder de Zandstraat.

•

Beperkt negatieve effecten (-1) tot op maximaal ca. 75m van de as van de nieuwe N60, behalve t.h.v.
het viaduct, waar het effect niet belangrijk is.

•

Belangrijk negatieve effecten (-2) op één immissiepunt t.h.v. de Kapellestraat.

•

Nergens zeer belangrijk negatieve effecten (-3).

Aantal overschrijdingen dagnorm PM10

16

•

Aanzienlijke toenames rond de centrale knoop; de zone met aanzienlijke impact strekt zich uit van
het viaduct tot aan de Doorniksesteenweg en langs de Zonnestraat (N36) in beide richtingen.

•

Afnames (positieve impact) niet alleen boven de tunnel, maar ook ten zuiden daarvan, op de Schavaarthelling tussen de oude en de nieuwe N60.

Het groter effect aan de oostzijde is het gevolg van het feit dat de wind vnl. uit W en ZW richting komt.
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8.3.2

Resultaten CAR Vlaanderen
De invoerparameters voor de beschouwde wegsegmenten zijn voor de geplande toestand als volgt (snelheidsen wegtype en afstand tot wegas zijn uiteraard dezelfde als in de referentietoestand):
wegsegment

Vtg/etmaal
gepl 2020

% licht

% middelzwaar

% zwaar

Snelheidstype

Wegtype

Afstand
wegas

Kruisstraat N

10710

88,1

6,9

4,9

doorstr stadsverkeer

3b

7m

Kruisstraat Z

4600

88,7

3,5

7,8

normaal stadsverkeer

3b

6m

Broeke

13960

88,3

6,6

5,2

doorstr stadsverkeer

3a

9m

Zonnestraat O

8970

92,8

2,8

4,5

normaal stadsverkeer

3b

6m

Zonnestraat W

12980

92,1

2,9

4,9

doorstr stadsverkeer

3a

6m

C. Snoecklaan

7440

88,2

2,8

9,0

doorstr stadsverkeer

2

20m

Viermaartlaan

9680

100,0

0,0

0,0

doorstr stadsverkeer

3a

12m

Leuzesteenweg N

4090

97,3

1,0

1,7

doorstr stadsverkeer

3a

10m

Leuzesteenweg Z

2410

97,1

0,4

2,5

doorstr stadsverkeer

3a

8m

Dit leverde (op basis van de “worst case” achtergrondconcentraties en emissiefactoren voor 2015) volgende
immissiewaarden op voor de geplande toestand 2020 (geel: overschrijding norm), met de bijhorende
verschillen t.o.v. de referentietoestand:
Wegsegment

NO2 jaargem µg/m³

PM10 jaargem µg/m³

PM10 overschr
dagnorm

PM2,5 jaargem µg/m³

Kruisstraat N

34,9

-7,5

30,1

-1,1

30

-5

20,9

-0,7

Kruisstraat Z

38,0

-0,3

30,4

+0,2

31

+1

21,1

+0,1

Broeke

31,3

+1,9

29,5

+0,4

27

+1

20,5

+0,2

Zonnestraat O

33,9

-8,1

29,6

-1,2

28

-4

20,6

-0,7

Zonnestraat W

31,8

-0,3

29,5

0,0

27

0

20,5

0,0

C. Snoecklaan

21,8

-6,2

27,9

-1,0

21

-4

19,5

-0,6

Viermaartlaan

24,0

-0,6

28,2

-0,1

22

-1

19,7

0,0

Leuzesteenweg N

21,7

-16,7

27,9

-2,8

21

-11

19,5

-1,9

Leuzesteenweg Z

20,8

-17,1

27,8

-2,8

20

-12

19,4

-1,9

Kleurcode: geel: overschrijding milieukwaliteitsnorm; licht tot donkergroen: beperkt-belangrijk-zeer belangrijk positief
effect; roze-oranje: beperkt-belangrijk negatief effect

De realisatie van de “missing link” en de daarbij horende verschuiving van (doorgaand) verkeer van de huidige
naar de nieuwe N60 zorgt in vijf van de zes segmenten van de oude N60 voor een zeer belangrijke afname van
de NO2-concentratie (-6,2 tot zelfs -17,1 µg/m³). Daarbij verdwijnen ook de normoverschrijdingen voor NO2
die optraden in de referentietoestand. De positieve effecten qua aantal overschrijdingen van de dagnorm van
PM10 liggen in dezelfde grootte-orde. De jaargemiddelden van PM10 en PM2,5 vertonen ook een belangrijke
verbetering, maar veel minder uitgesproken dan voor NO2. Voor PM2,5 blijft de toekomstige norm (licht)
overschreden in 5 van de 9 segmenten.
Het enige deel van de huidige N60 dat afwijkt van het uitgesproken positief patroon is het zuidelijk deel van
de Kruisstraat (Broeke-Zonnestraat), waar slechts een niet-significante daling van de NO2-concentratie en
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zelfs een lichte stijging van de andere parameters zou optreden. Nochtans neemt het totaal verkeersvolume
in dit wegsegment met liefst ca. 65% af, maar omdat de hoeveelheid vrachtverkeer niet afneemt, vertaalt dit
17
zich niet in een belangrijk positief luchteffect .
Het feit dat de hoeveelheid vrachtverkeer niet afneemt is het gevolg van het verschuiven in het verkeersmodel van de vrachtverkeerroute van/naar bedrijventerrein Klein Frankrijk (N48 Ninovestraat) naar de nieuwe
centrale knoop aan de Zonnestraat. Om die reden treedt voor NO2 een belangrijk negatief effect (+1,9 µg/m³)
op in Broeke (evenals in de daarop aansluitende Glorieuxlaan), en is er slechts een beperkt positief effect in de
Zonnestraat t.h.v. de centrale knoop.
Daarbij moet echter aangegeven worden dat in het centrum van Ronse een vrachtverbod van toepassing is en
zal zijn (zowel in de referentie- als de geplande situatie). Dit vrachtverbod kon echter niet volledig ingevoerd
worden in het verkeersmodel (zie hoofdstuk mobiliteit, §6.5.1), waardoor doorgaand vrachtverkeer wordt
bekomen door het centrum van Ronse, dat er niet kan/mag zijn.
Indien het vrachtverbod wel volledig in rekening zou gebracht worden, verdwijnt al het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum van Ronse, zowel in de referentie- als in de geplande situatie. Dt zou tot gevolg
hebben dat er in het zuidelijk deel van de Kruisstraat t.g.v. de sterke daling van het (personen)verkeer wél een
positief effect zou optreden t.a.v. de luchtkwaliteit. Anderzijds zal het sterk positief effect in het noordelijk
deel van de Kruisstraat enigszins afzwakken, aangezien het vrachtverkeer dat niet door het centrum mag, zal
omrijden via Broeke-Kruisstraat-noordelijke knoop of -Zandstraat-Berchemsesteenweg-centrale knoop.
Tot slot ondervindt ook de Viermaartlaan slechts een beperkte (positieve) impact van het project.

8.3.3

Effecten tijdens de aanlegfase
De afbraak-, graaf- en andere aanlegwerken kunnen aanleiding geven tot stofhinder. Deze zullen zich evenwel
beperken tot het projectgebied zelf en zijn directe omgeving. De bewoners van de woningen die grenzen aan
het bouwterrein zullen normaliter hinder ondervinden. De stofhinder schuift mee op met de realisatie van de
weg (van zuid naar noord) en kan zich per deelzone gedurende enkele maanden voordoen.
Afvoer van grond en afbraakmateriaal kan ook enige stofhinder veroorzaken langs de afvoerroutes. In totaal
zal ca. 975.000 à 1,2 miljoen m³ grond worden uitgegraven. A rato van ca. 10 m³ per vrachtwagens komt dit
overeen met ca. 97.500 à 120.000 vrachtwagens, verspreid over 3 à 4 jaar. Op piekdagen gaat het wellicht om
enkele honderden vrachtwagenbewegingen per dag. Een aanzienlijk deel van deze bewegingen zal over korte
afstand zijn (stockage van grond die achteraf gebruikt wordt voor ophogingen en heraanvullingen binnen het
projectgebied), maar het grootste deel zal afgevoerd worden naar buiten Ronse. Zoals aangegeven in het
hoofdstuk mobiliteit, wordt de werfzone ontsloten via het op dat moment reeds gerealiseerd deel van de
nieuwe weg, vanwaar de grond wordt afgevoerd via het bestaand wegennet.
De impact van de aanlegwerken en het werfverkeer qua stofhinder kan dus als beperkt tot matig negatief
beoordeeld worden. De impact van het werfverkeer op het immissieniveau van NO2 en fijn stof is te
verwaarlozen.

8.4

Conclusies en milderende maatregelen
De realisatie van de missing link N60 en de daarmee gepaard gaande verkeersverschuivingen zorgen enerzijds
voor beperkt tot belangrijk negatieve luchteffecten langsheen het tracé van de nieuwe N60 – het meest
uitgesproken voor de parameters NO2 jaargemiddelde en aantal overschrijdingen van de dagnorm voor PM10
– en anderzijds voor sterk positieve luchteffecten langs de bestaande doortocht van de N60 door de stadskern van Ronse.
Het positief effect van de sterke vermindering van het totaal verkeersvolume in de stadskern wordt in een
aantal wegsegmenten afgezwakt of tenietgedaan door het verschuiven van de vrachtverkeersroute van/naar
bedrijventerrein Klein Frankrijk (gelegen langs de N48 ten oosten van de stadskern) richting nieuwe centrale
knoop t.h.v. de Zonnestraat (N36). Maar dit komt omdat het geldend vrachtverbod voor doorgaand verkeer in
17

Een zware vrachtwagen vertegenwoordigt qua luchtemissies meer dan 10 personenwagens.
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Ronse-centrum niet volledig kon ingevoerd worden in het verkeersmodel. Door dit vrachtverbod zal er overal
in de stadskern een positief effect zijn op de luchtkwaliteit.
Ondanks de immissietoenames t.g.v. het project blijven alle immissiewaarden buiten de stadskern ver onder
de milieukwaliteitsnormen (en ook ruim onder 80% van die normen, behalve voor PM2,5), en worden
milderende maatregelen t.a.v. lucht niet nodig geacht. Binnen de stadskern zorgt de verkeersafname ervoor
dat de bestaande overschrijdingen van de NO2-jaarnorm in enkele “street canyons” in de geplande toestand
niet meer voorkomen.
De zones met aanzienlijk negatieve luchteffecten t.g.v. de nieuwe N60 komen quasi volledig overeen met de
zones met aanzienlijk negatieve geluidseffecten. Indien als milderende maatregel inzake geluid gekozen wordt
voor geluidsschermen, zullen deze ook een positieve bijdrage leveren – zij het in iets beperktere mate – aan
de lokale luchtkwaliteit. Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk geluid.
In functie van het beperken van stofhinder tijdens de werken wordt aangeraden om grondhopen in de
werfzones en vrachtwagens met losse grond af te dekken of te besproeien. Grondtransporten moeten in de
mate van het mogelijke dichtbebouwde wegen vermijden.

Tabel 8-5

Overzicht effectscores en milderende maatregelen lucht

Deelgebied

NO2
jaargem

PM10
jaargem

PM10
overschr
dagnorm

PM2,5
jaargem

1 Noordelijk plateau

-1/-2

0/-1

-1

0

2 Zandige top

-2/+2

-1/+1

-1/+1

-1/+1

3 Schavaarthelling

-1

0/-1

0

0

4 Toegang Ronse

-2

-1/-2

-2

-1

5 Molenbeekvallei

-2

-1/-2

-2

0/-1

6 Woonkouter

-1/-2

-1

-1/-2

0/-1

7 Recreatie- en bedrijvenzone

-1/-2

-1

-1

0/-1

Algemeen

Effect op luchtkwaliteit in Ronse-centrum
(-1/+3)
Stofhinder tijdens de aanlegfase op het
bouwterrein, in de werfzones en tijdens
grondtransporten (-1/-2)

Milderende maatregelen

Niet dwingend, gelet op de goede
absolute luchtkwaliteit
Positieve bijdrage t.a.v. lucht van
milderende maatregelen geluid

/
Afdekken/besproeien van grondhopen
en losse grond op vrachtwagens
Maximaal vermijden van grondtransporten via dichtbebouwde wegen
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9

Bodem en grondwater

9.1

Methodologie

9.1.1

Afbakening van het studiegebied
In dit deel worden enerzijds de hydrogeologische kenmerken van de ondergrond en de kwantitatieve en
kwalitatieve kenmerken van het grondwater besproken. Anderzijds worden – voor zover relevant – de
effecten beschreven in de bovenste aardlaag, die van invloed zijn op het gebruik van de bodem door mens,
plant en dier. Het betreft beschrijvingen inzake niveaus, geomorfologie, bodemprofiel, textuur, structuur,
drainageklasse, chemische en minerale samenstelling. Het studiegebied voor dit aspect omvat het
projectgebied zelf (incl. werfzones, werfwegen en zones waar de uitgegraven gronden zullen geborgen
worden) en veiligheidshalve ook de zone tot op 200 m daarrond.

9.1.2

Juridische en beleidsmatige context
De juridische en beleidsmatige randvoorwoorden zijn vooral van belang voor het vervolgtraject, nl. bij de
effectieve realisatie van het project, maar worden hier volledigheidshalve vermeld.
Bij uitgravingen zoals bedoeld in het Vlarebo (hoofdstuk X) 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 250 m³ bedraagt. Dit dient om te bewijzen dat de
grond voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik. Het technisch verslag wordt opgesteld door
een erkend 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 deze (buiten de kadastrale werkzone) al
dan niet mag afgevoerd worden. Het bodembeheerrapport geeft de volledige transportketen weer van de
bodem (oorsprong, transport, bestemming, vervoerder, …).

9.1.3

Beoordelingskader
Tabel 9-1

Beoordelingscriteria en significantiekader discipline bodem en grondwater

Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Grondverzet

Volume
grondstromen

Grondbalans

Berekening van het grondverzet;
impact stockage grondoverschotten

Profielvernietiging

Afsluiten of afsnijden
van diepere profielen

Op basis van de bodemen geologische opbouw in
het gebied wordt de
kwetsbaar-heid ingeschat

Significant wanneer veenbodems
worden doorsneden of wanneer
grondwaterstromen hinder kunnen
ondervinden

Wijziging bodemkwaliteit

Gedrag en
ruimtegebruik

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

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn
significant als verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt gesaneerd
of indien terreinen met bestaande
verontreiniging een gewijzigde
invulling krijgen.

Wijziging stabiliteit

Risico op
bodemzetting

Kwetsbaarheidsbenadering o.b.v. de
samendrukbaarheid van
de grond en de dikte van
de grondlaag.

Uitgaande van een kwalitatieve
bespreking wordt het risico op
bodemzetting ingeschat. Significantie
is dus afhankelijk van de
kwetsbaarheid van de grondsoort, de
draagkracht van de grond en de
aanwezigheid van structuren.

Grondwaterkwantiteit

Wijziging grondwatertafel en grond-

Kwantitatieve inschatting
o.b.v. grondwater-

Indirecte effecten op vegetatie,
grondwaterwinningen, stabiliteit,…
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Effectgroep

Grondwaterkwaliteit

Criterium

Methodologie

waterstromingen

modellering, kwalitatieve
inschatting

Gedrag en
ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie
van mogelijke
verontreinigingen,
uigaande van uitgevoerde
bodemonderzoeken

9.2

Bestaande toestand

9.2.1

Bodem en ondergrond

Basis beoordeling significantie

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn
significant als verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt gesaneerd
of indien terreinen met bestaande
verontreiniging een gewijzigde
invulling krijgen.

9.2.1.1 Bodem
Volgens de bodemkaart (Kaart 9-1 in bijlage) bestaat de bodem van het projectgebied – en ruime omgeving –
ten noorden van de Zandstraat voornamelijk uit droge zandleem en leemgronden. Tussen de Zandstraat en
Fiertelmeers overheersen vochtige zandleemgronden. Tussen Fiertelmeers en de Sint-Martensbeek komen
vooral vochtige zandleembodems voor, maar in de valleizones worden natte zandleembodems aangetroffen
en dagzomen lokaal natte kleibodems. Een grote centrale zone in het studiegebied, overeenkomend met het
stadscentrum van Ronse, bestaat uit kunstmatige bodems (OB). Er worden geen ‘waardevolle’ bodemtypes
ingenomen door het wegtracé. De bodemtypes die door het tracé en/of werfzones worden doorkruist,
worden samengeval in onderstaande tabel.

Tabel 9-2

Bodemtypes in projectgebied

Bodem

Bodemtype

Omschrijving

Droge zandleem

wLbx

Droge zandleembodem met onbepaald profiel

Lca

Matig droge zandleem met textuur B horizont

Lba

Droge zandleem met textuur B horizont

Lbp

Droge zandleem zonder profiel

LbB

Droge zandleem met textuur B of structuur B horizont

Lcp

Matig droge zandleem zonder profiel

Lcc

Matig droge zandleem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

wLDx

Matig droge tot matig natte zandleem met onbepaald profiel

Ldp

Matig natte zandleem zonder profiel

Vochtig zandleem

Ldc

Matig natte zandleem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

Lhp

Natte zandleem zonder profiel

Lep

Natte zandleem zonder profiel

Lhx

Natte zandleem

Droog lemig zand

Sbb

Droge lemige zandbodem met structuur B horizont

Leem

Aba

Droge leembodem met textuur B horizont

Matig droge zandige tot
licht lemige grond

Pcc

Matig droge zandleem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

Natte zandige tot licht
lemige grond

Uep

Sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel

Klei

EDx

Zwak tot matig gleyige kleibodem met onbepaald profiel

Eep

Sterk gleyige kleibodem zonder profiel
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Bodem

Kunstmatige grond

Bodemtype

Omschrijving

Efp

Zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel

Ehpz

Sterk gleyige kleibodem zonder profiel

OB

/

9.2.1.2 Geologie
Uit de quartairgeologische kaart kan afgeleid worden dat het Quartair dek in het projectgebied en directe
omgeving bestaat uit zandige tot siltige eolische afzettingen, eventueel lokaal herwerkt, uit de Weichsel-ijstijd
(Laat-Pleistoceen). In de vallei van de Molenbeek komen vnl. fluviatiele afzettingen uit het Holoceen voor. De
dikte van het Quartair dek bedraagt gemiddeld slechts 1,5 à 2 m. Tussen de Kapellestraat en de Doorniksesteenweg bevindt zich echter een dikker quartair pakket (tussen 5 en 10 m).
Onder de Quartaire lagen komen Tertiaire lagen voor. Deze worden gekenmerkt door een afwisseling van
Paleocene, Eocene en Miocene zanden en kleien, bovenop een afzetting uit het Laat-Krijt met daaronder de
primaire sokkel.
De dagzomende lagen in het zuidelijk deel van het plangebied bestaan voornamelijk uit de afzettingen van de
Formatie van Kortrijk (leem tot zware klei). Meer naar het noorden in het studiegebied is er een steile helling
tussen de Zonnestraat en de Zandstraat. Deze heuvel wordt van zuid naar noord gekenmerkt door dagzomingen van de Formatie van Tielt, de Formatie van Gent, de Formatie van Lede, De Formatie van Maldegem en op
het hoogste punt de Formatie van Diest. In onderstaande tabel (Tabel 9-3) wordt de samenstelling van deze
lagen weergegeven.
Voornamelijk de kleien van de formatie van Tielt, maar ook deze va het lid van Aalbeke (formatie van Kortrijk)
zijn rijk aan smectiet, een kleimineraal dat gevoelig is voor zwellen en krimpen (bron: Opstellen van een
gevoeligheidskaart met betrekking tot massabewegingen (massatransport) voor de Vlaamse Ardennen, KU
Leuven, 2007).
Tabel 9-3

Samenstelling Tertiaire lagen

Formatie

Lid

samenstelling

Formatie van
Kortrijk

Lid van Saint-Maur

Zeer fijnsiltige klei met enkele dunne laagjes grofsiltige klei of zeer fijn kleiig
silt

Lid van Moen

Kleiig grof tot middelmatig silt met laagjes fijn tot zeer fijn zand

Lid van Aalbeke

Zeer fijnsiltige klei zonder zand

Lid van Kortemark

Compact kleiig, fijn tot zeer fijn silt met dikke kleilenzen en bovenaan zeer fijn
zandige grove silt met zandlenzen

Lid van Egem

Fijn glauconietzand met talrijke schelpen en kleibandjes

Formatie van
Tielt

Formatie van
Gent

Grijsgroen, glauconiethoudend fijn zand met kleilenzen, bovenaan humeuze
tussenlagen en plaatselijk dunne zandsteenbankjes en naar onder toe gaat
zand over tot een homogeen kleiig zeer fijn zand. Aan de basis komt
donkergrijze klei tot kleihoudende zandlaag voor

Formatie van
Lede

Grijs, matig fijn tot fijn zand

Formatie van
Maldegem

Grijsblauwe tot blauwe klei die naar onder overgaat in sterk
glauconiethoudende zandige klei en plaatselijk sterk glauconiethoudend

Formatie van
Diest

Bruinrood geoxideerd, ster glauoniethoudend zand, met meerdere grindlagen
en zandsteenbanken
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Figuur 9-1

Uittreksel uit de geologische kaart t.h.v. het studiegebied

KoSm: Formatie van Kortrijk – lid van Saint-Maur / KoMo: idem – lid van Moen / KoAa: idem – lid van Aalbeke / Tt:
Formatie van Tielt / Ge: Formatie van Gent / Ld: Formatie van Lede / Ma: Formatie van Maldegem / Di: Formatie van Diest

9.2.1.3 Topografie
De topografie in de omgeving van het projectgebied is in het noordelijk deel golvend tot sterk golvend, zelfs
plaatselijk heuvelig met hellingsgraden van 9 % en meer. Daar variëren de hoogtes tussen 80 en 120 m TAW.
Naar het zuiden toe zakt de hoogte sterk tussen de Zandstraat (120 m TAW), gelegen op de kam van de
Vlaamse Ardennen, en de vallei van de Molenbeek (30 m TAW). In het zuiden vertoont het studiegebied een
zacht golvend landschap met niveaus tussen 30 en 40 m TAW. Op steile hellingen kunnen massabewegingen
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(afschuivingen) van aanzienlijke pakketten Quartair en wellicht ook Tertiair materiaal de dikte beïnvloed
hebben.
De topografie wordt zeer sterk bepaald door de resistentie van het geologisch substraat: waar de Formatie
van Diest uit harde ijzerzandsteenbanken bestaat, heeft ze weerstand geboden aan de erosie, hetgeen geleid
heeft tot het ontstaand van de getuigenheuvels van de Vlaams Ardennen. Elders werden de opeenvolgende
tertiaire lagen tijdens het Pleistoceen weggeërodeerd tot op de harde kleilagen van de Formatie van Kortrijk.

Figuur 9-2

Situering van het tracé op de hoogtelijnenkaart (m TAW)
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9.2.1.4 Gevoeligheid voor grondverschuivingen
18

Door de KULeuven werd in 2005 een studie uitgevoerd m.b.t. de massabewegingen in de Vlaamse Ardennen
19
. Daartoe werd een gevoeligheidskaart voor massabewegingen (grondverschuivingen) opgesteld een een
overzicht gegeven van mogelijk te nemen maatregelen in deze gebieden. Deze gevoeligheidskaart geeft een
beeld van inherent instabiele hellingen, waarbij een uitlokkende factor een massabeweging kan veroorzaken.

Uit de analyse werd duidelijk dat de ‘pre-grondverschuiving hellingsgradiënt’ de belangrijkste controlerende
factor is. Andere belangrijke factoren zijn lithologie, bodem en hoogte boven het zeeniveau. De plaatsen die
het gevoeligst zijn voor grondverschuivingen hebben steile hellingen en kleirijke lithologieën. Dit is van
toepassing in het projectgebied en is ook duidelijk waar te nemen op de gevoeligheidskaart. Een combinatie
van steile hellingen en kleirijke lithologie leidt ertoe dat op hellingen (met hellingsgradiënt groter dan 10 %) in
het projectgebied steeds uitgegaan moet worden van hoge tot zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen.
Algemeen blijkt de zone het noorden van het centrum van Ronse een gebied te zijn dat zeer gevoelig is voor
grondverschuivingen. De zeer gevoelige zones liggen t.h.v. de steile valleiflanken van de Kuitholbeek, de
20
zijloop van de Kuitholbeek en de Fonteinbeek. In deze zones zijn ook kwelzones terug te vinden. Dit blijkt uit
de uitgevoerde ecohydrologische modellering uitgevoerd i.k.v. het plan-MER. De hoogste kwelfluxen werden
berekend in de zones die afgebakend worden als brongebieden. In wat volgt worden de zones in het projectgebied dat op de gevoeligheidsgraad worden aangeduid als hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen
weergegeven en uiteengezet. Er worden hierbij 4 gevoeligheidsklassen onderscheiden: zeer hoog (rood), hoog
(roze), middelmatig (geel) en laag (wit). De zones in het paars zijn gekarteerde grondverschuivingen.
Voor meer informatie verwijzen we naar bijlage 10 “Problematiek massabewegingen”.
De drie kritische zones langsheen het tracé van de nieuwe N60 zijn:
Ophoging / keerwand zijbeek Kuitholbeek
Deze helling wordt geklasseerd met een zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuiving. Uit sonderingen blijkt
dat er ter plaatse dunne zandlaagjes in de grond voorkomen, afgewisseld met slecht doorlatende grondlagen.
Keerwand Spinessenberg
Het hoger gelegen deel van het talud wordt hier geklasseerd met een zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen. Zoals te zien op figuur 9-4 heeft hier reeds een grondverschuiving plaatsgevonden (paars). Dit
wordt in figuur 9-5 schematisch weergegeven. Een bestaand glijvlak kan aanleiding geven tot nieuwe grondverschuivingen. Reeds verschoven terrein is namelijk gevoeliger voor nieuwe grondverschuivingen.
Viaduct Schavaart
Uit Figuur 9-6 volgt dat voornamelijk het noordelijk deel van het gepland viaduct in gevoelig gebied t.a.v.
grondverschuivingen ligt, met gevoeligheid hoog tot zeer hoog. Dit deel gaat zelfs dwars door de gekarteerde
grondverschuiving op de Schavaarthelling.

18
Van Den Eeckhaut, M., Poesen, J., Verstraeten, G., Govers, G., 2005. Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de
Vlaamse Ardennen. Deel I: Studiegebied, literatuurstudie, inventarisatie en classificatie (+ steekkaarten), statistische en ruimtelijke
analyse en methodologie voor het ontwerp van een risicokaart. Rapport in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling
Land

19

Keersmaekers,, R., Maertens, J., Van Gemert, D., 2005. Verkennende studie met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse
Ardennen. Deel II: Geotechnisch onderzoek van enkele representatieve sites onderhevig aan massabewegingen. Rapport Laboratorium
Reyntjens R/30232/04. Rapport in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Land
20

Opmerking: in het MER wordt de term kwel gebruikt in de betekenis van “uittredend grondwater”, terwijl de term meestel gebruikt
wordt in de betekenis van uittredend grondwater onder invloed van opwaartse stroming van grondwater eindigend aan het oppervlak. In
het studiegebied treedt het grondwater nl. uit op bronniveaus op de overgang zand-klei
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Figuur 9-3

locatie snede op gevoeligheidskaart zone ophoging / keerwand zijbeek Kuitholbeek

Figuur 9-4

Locatie snede op gevoeligheidskaart zone uitgraving in talud / keerwand Spinessenberg

Figuur 9-5

Schematische weergave grondverschuiving
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Figuur 9-6

Locatie zone ‘viaduct Schavaart’ op gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen

9.2.1.5 Grondwaterkwetsbaarheid, infiltratiegevoeligheid, grondwaterstromingsgevoeligheid en erosiegevoeligheid
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart varieert het grondwater in het projectgebied en omgeving van
weinig (categorie Cc) tot zeer kwetsbaar (categorie Ca1). Ten zuiden van Fiertelmeers is het grondwater
weinig kwetsbaar. Dit komt omdat de zandige watervoerende laag afgedekt wordt door een kleiige deklaag. In
een strook ten noorden van Fiertelmeers is het grondwater matig kwetsbaar, te wijten aan een leemhoudende of kleihoudende zandige watervoerende laag zonder deklaag met een onverzadigde zone van 10 m of
minder. Ter hoogte van Schavaart bestaat de watervoerende laag uit leemhoudend of kleihoudend zand met
een kleiige deklaag, waardoor het grondwater weinig kwetsbaar is. Vanaf de Zandstraat tot het noorden van
het studiegebied (getuigenheuvel) is het grondwater zeer kwetsbaar, dit door de aanwezigheid van een
zandige watervoerende laag (zonder deklaag) met een onverzadigde zone van 10 m of minder.
Het grootste deel van het projectgebied, met zandlemige en lemige bodem, is infiltratiegevoelig en matig
grondwaterstromingsgevoelig. De beekvalleien (Molenbeek, Fonteinbeek, St Martensbeek, Kuitholbeek) zijn
niet infiltratiegevoelig maar wel zeer grondwaterstromingsgevoelig.
Het studiegebied is vanwege de aanwezige hoogteverschillen erosiegevoelig, voornamelijk in het noorden, in
mindere mate in het vlakkere zuidelijk deel van het studiegebied.

9.2.1.6 Bodemverontreinigingen
Volgens de OVAM-databank zijn er elf geregistreerde bodemverontreinigingen in het studiegebied (tracé +
buffer van 200m daarrond). Deze bevinden zich allemaal in de zuidelijke helft van het studiegebied, t.h.v. het
stedelijk gebied van Ronse. Het gaat om volgende twaalf percelen met een OVAM-dossier (toestand
01/09/2014), met volgende dossiernummers:
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Tabel 9-4

OVAM—dossiers binnen het studiegebied
21

OVAMdossiernummer

Situering

Soorten projecten

1040

t.h.v. Engelsenlaan, op 115 m van tracé

OBO, BBO, BSP (laatste: 2012)

4327

t.h.v. Kapellestraat

OBO (laatst: 2002)

13491

t.h.v. Leuzesteenweg, op 165 m van tracé

OBO (laatste: 2000)

17188

t.h.v. Engelsenlaan, op 300 m van tracé

OBO (laatste: 2012)

19627

t.h.v. Zonnestraat, op 150 m van tracé

OBO (laatste: 2012)

22318

t.h.v. Engelsenlaan, op 200 m van tracé

OBO (laatste: 2003)

24618

t.h.v. Zonnestraat, op 100 m van tracé

OBO (laatste: 2004

25811

t.h.v. Kapellestraat

OBO (laatste: 2005)

35722

t.h.v. Zonnestraat

OBO (laatste: 2010)

50945

t.h.v. Nieuwe Pontstraat, op 200 m van tracé

OBO (laatste: 2012)

61523

t.h.v. Zonnestraat, op 150 m van tracé

OBO (laatste: 2014)

De dossiernummers 1040, 4327, 19627, 25811 en 35722 bevinden zich daarbij binnen de contour van het
bouwterrein. Deze verontreinigingen worden in volgende tabel meer in detail besproken:

OVAM-dossiernummer

Omschrijving

1040

In het OBO zijn concentraties boven de registerwaarden voor VOCL in het grondwater
t.h.v. een voormalige droogkuis; en minerale olie, aromaten en BTEX t.h.v. tanks behorende tot een tankstation gevonden. Deze verhoogde concentraties werden reeds tijdens
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken beschouwd als een gemengde verontreiniging
(VOCL) en historische (minerale olie, aromaten en MTBE) verontreiniging. De grond wordt
opgenomen in het register van verontreinigde gronden. Naar de verontreiniging door
VOCL, minerale olie, aromaten en MTBE werd in 2002-2003 reeds een BBO uitgevoerd.
Saneringsmaatregelen werden noodzakelijk geacht. In 2012 werd een BSP opgesteld.

4327

Verdachte stof: minerale koolwaterstoffen. In het OBO zijn er geen aanwijzingen
gevonden dat de vastgestelde bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Een
BBO is niet noodzakelijk.

19627

Na analyse van de stalen in het laatste OBO zijn geen concentraties boven de richtwaarde
vastgesteld in de bodem of het grondwater. In de vorige OBO’s dd. 27/08/2002 en dd.
04/03/2005 werd een verhoogde concentratie aan zink in het grondwater aangetroffen.
Deze verhoogde concentratie aan zink wordt, zoals in de vorige OBO’s geconcludeerd,
beschouwd als een historische verontreiniging. In de vorige en laatste OBO zijn er geen
aanwijzingen gevonden dat de vastgestelde bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Een BBO is niet noodzakelijk.

25811

De verdachte stoffen waren EOX, minerale olie, PAK en zware metalen. Uit het OBO bleek
dat het niet noodzakelijk was om het perceel op te nemen in het register van verontreinigde gronden. Verder onderzoek is niet noodzakelijk.

35722

Verdachte stof: minerale olie. In het OBO zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de
vastgestelde bodem- en grondwaterverontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Een
BBO is niet noodzakelijk.

Een situering van de OVAM-dossiers zijn in onderstaande figuur weergegeven:
21

OBO = oriënterend bodemonderzoek, BBO = beschrijvend bodemonderzoek, BSP = bodemsaneringsproject
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Figuur 9-7

9.2.2

Situering bodemonderzoeken uit OVAM-databank (dd. 01/09/2014)

Grondwater

9.2.2.1 Grondwaterwinningen
Uit Kaart 9-1 blijkt dat zich binnen en in de directe omgeving van het studiegebied vijf vergunde grondwaterwinningen bevinden (bron DOV):

Tabel 9-5

Vergunde grondwaterwinningen binnen en in directe omgeving van studiegebied

Nummer (label
Kaart 9-1)

Exploitant

1

Saelens Eduard

2

Heuvick Stijn en Hendrik

3

Roman Katia

550

20

4

Allaert Michel

499

150

5

Hannecard

1.600

76

Vergund jaardebiet
(m³/jaar)

Diepte grondwater-winning
(m-mv)

233

7

4.100

0

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 267 van 536

9.2.2.2 Grondwaterstandsmetingen
In het kader van de in 2008 uitgevoerde hydrogeologische studie i.k.v. het plan-MER werden peilbuizen
geplaatst en opgevolgd. Uit de metingen van deze peilbuizen blijkt dat de grondwaterstanden in de omgeving
sterk variëren. Dit is te wijten aan de complexe geologische omgeving. In onderstaande tabel wordt het
grondwaterpeil weergegeven. Op de top van de getuigenheuvel (Zandstraat) ligt de permanente grondwatertafel zeer diep, nl. tot 20 m-mv, in de omgeving van Turkije, Zeelstraat en Schavaart op 7-10 m-mv, t.h.v.
Fiertelmeers en de Kuitholstraat op 1-2 m-mv. In de vallei van de Molenbeek situeren de grondwaterstanden
zich tussen 0,2m en meer dan 2m onder maaiveld. De hoogte van de grondwatertafel wordt hier bepaald door
de diepte van het ondoorlatend kleipakket van de Formatie van Kortrijk.

Figuur 9-8

Situering boringen / hydrogeologische doorsneden (bron: plan-MER)

Op basis van de grondwaterpeilmetingen konden onderstaande schematische hydrogeologische doorsnedes
opgesteld worden (één N-Z, ongeveer volgens het geplande tracé, en één O-W, op de kam van de Vlaamse
Ardennen).
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Figuur 9-9
Hydrogeologische doorsnedes (donkerblauw = permanente grondwatertafel, lichtblauw =
hangwatertafel)
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Tabel 9-6

Grondwaterpeil t.h.v. projectgebied

Ligging peilbuis

Grondwaterpeil (m-mv)

Kuitholstraat

0,8 – 1,2

Kruisstraat – omgeving Turkije

7,8 – 8,3

Zeelstraat – Hoogberg

7,4 – 7,7

Tenhole

11,7 – 11,9

Zandstraat

20,6 – 20,65

Oudestraat Schavaart

9,8 – 9,9

Fiertelmeers – Spinessenberg

1,2 – 2,8

Zonnestraat

1,6 – 2,1

Nieuwe Pontstraat

1,0 – 1,7

Doorniksesteenweg

0,7 – 1,2

Biest

1,0 – 2,2

De N-Z snede volgt dus grosso modo het nieuwe N60-tracé. De basis van de heuvellijn wordt gevormd door de
zeer slecht doorlatende klei uit de Formatie van Kortrijk. Deze is bedekt door de watervoerende en vrij goed
doorlatende zanden van de Formatie van Tielt. Een kleihoudende zandlaag vormt de overgang naar de bovenliggende Formatie van Gent, eveneens watervoerend en met kleilenzen. De jongste (bovenste) laag bestaat uit
zand en wordt de Formatie van Lede genoemd. Op de hoogste toppen (o.a. op de Hotondberg) worden nog de
dunne Formatie van Maldegem (klei) en de zandsteenhoudende Formatie van Diest aangetroffen.
Algemeen gesproken doorloopt het tracé een ca. 40 m dik zandpakket (bovenop een massief kleisubstraat),
doorsneden door een sterk kleihoudende laag en een veelheid van verspreide kleilenzen, zowel in de Formatie
van Tielt als de Formatie van Gent. Dit Tertiair substraat is in zijn geheel afgedekt met een relatief dun
Quartair dek, hoofdzakelijk bestaand uit leem en zandleem.
Op de N-Z doorsnede zijn de ondiepe boringen 1, 12 en 13 geplaatst in het zandleemdek bovenop de Formatie
van Kortrijk. Boring 3, 4, 6, 10 en 11 gaan tot in de Formatie van Tielt en zijn uitgerust met een filter die de
watertafel aansnijdt.
Daar ter hoogte van boring 10 twee watertafels aangetroffen werden, werd een peilbuisdoublet geplaatst.
Aangenomen kan worden dat de onderste filter de continue watertafel aansnijdt en de bovenste een hangwatertafel betreft. Beide zijn gescheiden door een onverzadigde kleilaag.
Ter hoogte van de N60 zit de continue watertafel op een hoogte van maximaal +97 m-TAW en zit dus nog
onder de top van de Formatie van Gent. Aangezien de top van de Formatie van Kortrijk op ca. +80 m zit is de
maximale watervoerende dikte in de zanden van de Formatie van Tielt ca. 17 m dik. De continue watertafel
gaat uiteraard verder in het dunne quartair dek beneden het niveau van +80 m en uit zich daar onder de vorm
van vochtige en natte leembodems.
De W-O doorsnede toont een vergelijkbaar beeld. Ter hoogte van boring 22 werd een hangwatertafel aangetoond die vermoedelijk 12 m boven de continue watertafel zit.

9.2.2.3 Grondwatermodellering bestaande toestand
Om de effecten van de toenmalige tracéalternatieven op de grondwatertoestand in te schatten werd i.k.v. het
plan-MER een grondwatermodel opgesteld voor het noordelijk deel van het studiegebied. Voor het zuidelijk
deel van het studiegebied werd een grondwatermodellering niet nodig geacht omdat de situatie hier veel
eenvoudiger is: de grondwaterstand wordt zoals gezegd volledig bepaald wordt door de diepte van de klei van
de Formatie van Kortrijk. De aannames die werden gebruikt voor de opmaak van dit grondwatermodel zijn op
heden nog steeds valide.
Voor de beschrijving van het modelconcept en de inputparameters verwijzen we naar de bijlage “grondwatermodellering”. in volgende paragraaf beperken we ons tot de resultaten van de modellering voor de bestaande
toestand.
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Grondwaterstijghoogtepatroon
Figuur 9-10 stelt het grondwaterstijghoogtepatroon in laag 1 voor op de topografische hoogte boven 94 mTAW (= top kleihoudende zone van modellaag 2). Het stijghoogtepatroon volgt de topografische configuratie,
hoofdzakelijk ZW-NO gericht. Waar de piëzometrie snijdt met het maaiveld ontstaat een kwel- of bronzone,
met een uittredende flux via het gedefinieerde drainageniveau. Meestal is dit op het grensvlak tussen een
bovenste watervoerende en een onderste slecht doorlatende laag (1-2 en 3-4. Dit vlak valt grosso modo
samen met de bovenloopjes van de lokale beken, zowel ten zuiden als te noorden van de heuvelrug. De maximale hoogte (99 à 100 m-TAW) in het model wordt waargenomen onder de zandsteenkap van de Formatie
van Diest ter hoogte van de Hotond-heuvel, ten westen van de geplande N60-tracés. Ter hoogte van de
de
wegtracé is dit maximaal 98 m-TAW of ca. 4 m boven het eerste scheidingsvlak met de meer kleihoudende 2
modellaag. Dit kan beschouwd worden als de top van de ‘continu’ watertafel die de bovenlopen voedt van de
beektrajecten. Het spreekt voor zich dat in de dikke onverzadigde zone hierboven nog hangende watertafels
aanwezig zijn (in PB10 waargenomen), maar doorgaans leveren die maar een tijdelijke voeding naar kwel of
bovenlopen. In het MODFLOW-model worden die hoe dan ook niet berekend.
In modellaag 3 (onderste zandhoudende deel van de Formatie van Tielt) is het stijghoogtepatroon meer
continu en sterker ingeknepen door de bovenlopen (Figuur 9-11). Hier gebeurt dan ook de hoofdvoeding naar
deze oppervlaktewaters toe. De maximale stijghoogte ligt naar analogie met laag 1 onder de Formatie van
Diest en bedraagt iets meer dan 93 m-TAW, wat een stijghoogteverschil betekent van ca. 7 m over de intermediaire, slecht doorlatende laag 2.
Figuur 9-12 tenslotte stelt de ondiepe piëzometrie voor in modellaag 4. De configuratie van de lijnen van
gelijke stijghoogte volgt, nog sterker dan in Laag 3, de maaiveldtopografie. De hoogste grondwaterstijghoogte
in deze laag 4 zit ongeveer 1 m onder het niveau van modellaag 3.

Figuur 9-10

Bestaande toestand grondwaterstijghoogte Laag 1: F.v. Gent en hoger (m-TAW)
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Figuur 9-11

Bestaande toestand grondwaterstijghoogte Laag 3: F.v. Tielt (m-TAW)

Figuur 9-12

Bestaande toestand grondwaterstijghoogte Laag 4: F.v. Kortrijk (m-TAW)
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Kwelfluxen
Figuren 9-13 en 9-14 stellen de locaties voor waar kwel voorkomt. In laag 1 treedt kwel fragmentarisch op. In
laag 3 is de kwelverspreiding algemeen en valt ze samen met de overgang naar modellaag 4, de top van de
kleihoudende F.v. Kortrijk. Dit is lokaal ook de belangrijkste bronnenlijn, zij het dat ze niet continu verloopt.

Figuur 9-13

Bestaande toestand kwelflux Laag 1: F.v. Gent en hoger (waarden in mm/dag)

Figuur 9-14

Bestaande toestand kwelflux Laag 3: F.v. Tielt (waarden in mm/dag)
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9.3

Geplande toestand en effecten
In volgende paragrafen worden de effecten besproken van de realisatie van de nieuwe weg zelf. In de laatste
paragraaf (§9.3.5) worden beknopt de effecten van de overige projectonderdelen besproken.

9.3.1

Effecten van de aanlegfase
In de zones waar de aan- en afgevoerde materialen en grond zullen gestapeld worden bestaat het gevaar dat
door veelvuldig berijden met vrachtwagens en graafmachines en de stockage van materialen en afgegraven
grond de grond in zekere mate zal gecompacteerd worden. Verdichting van de bodem door betreding treedt
op wanneer de druk van de gebruikte voertuigen groter wordt dan het draagvermogen van de bodem.
Verdichting van de bodem veroorzaakt enkele secundaire effecten: door het lagere poriënvolume van de
bodem kan er minder regenwater infiltreren, waardoor meer water afstroomt, de grondwatertafel minder
gevoed wordt, wortelgroei bemoeilijkt wordt, enz. De daling van de structuurkwaliteit van de bodem door
compactatie, heeft bijgevolg ook secundaire effecten op de waterhuishouding en de vegetatie.
De potentiële werfzones (en opslag van afgegraven gronden) zijn gesitueerd t.h.v. matig droge tot droge zandleem- en leemgronden. Deze zijn matig gevoelig tot gevoelig voor verdichting. De werfzones zijn tijdelijk en na
de werken wordt het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld.
De tijdelijke stockage van gronden dient beperkt te blijven tot gronden die i.f.v. de grondbalans binnen het
project kunnen worden verwerkt. Overschotgronden moeten onmiddellijk worden afgevoerd.
Voor transporttrajecten (werfzones) in deze zones, dient daarnaast gekozen te worden voor bestaande wegen
of bestaande verhardingen of voor de meest zandige en droogste gedeelten.
Overige aspecten tijdens de aanlegfase (grondverzet, profielvernietiging, wijziging bodemkwaliteit, wijziging
stabiliteit) worden onder de exploitatiefase behandeld.

9.3.2

Effecten op bodem en grondverzet

9.3.2.1 Grondverzet
Het uitvoeren van het project brengt vanzelfsprekend heel wat grondverzet met zich mee. In onderstaande
tabel wordt het grondverzet (volume grond uitgegraven en volume grond die dient aangevuld te worden) voor
de realisatie van het tracé weergegeven. Aangezien deze cijfers slechts een eerste indicatie geven van het
grondverzet, wordt voor de zekerheid eveneens het grondverzet met een veiligheidsmarge van 25% weergegeven.

Tabel 9-7

Inschatting grondverzet
Incl. veiligheidsmarge 25 %

Locatie

Materiaal

Volume
uitgraving (m³)

Volume
aanvulling (m³)

Volume
uitgraving (m³)

Volume
aanvulling (m³)

Voor tunnel

Teelaarde

18.761

0

23.452

0

Tunnel

Teelaarde

4.860

0

6.075

0

Na tunnel tot viaduct

Teelaarde

6.596

0

8.245

0

Na viaduct

Teelaarde

60.379

0

75.473

0

90.596

0

113.245

0

Totaal:
Voor tunnel

Zand

177.816

9.280

222.271

11.600

Tunnel

Zand

190.048

0

237.560

0

Na tunnel tot viaduct

Zand

74.376

29.408

92.969

36.760

Na viaduct

Zand

442.115

241.533

552.644

301.916

884.355

280.221

1.105.444

350.276

Totaal:
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Voor de realisatie van de bufferbekkens dient volgend volume bodem uitgegraven te worden. Het hiermee
gepaard gaand grondverzet (<10.000 m³) is evenwel klein in vergelijking met het grondverzet gekoppeld aan
de realisatie van de weg zelf.

Tabel 9-8

Grondverzet bufferbekkens

Locatie

Volume uitgraving (m³)

Bufferbekken noord

3.914

Bufferbekken fontein

1.534

Bufferbekken molenbeek noord

1.555

Bufferbekken molenbeek zuid

1.163

Bufferbekken zuid

1.372
Totaal:

9.538

Het volume grond nodig voor aanvulling wordt gehaald van de afgegraven grond. Uit beide balansen blijkt dat
er een grondoverschot van 704.268 m³ (877.951 m³ bij 25 % veiligheidsmarge) zal zijn. De kans is groot dat er,
gezien de ligging van verontreinigingen in het studiegebied, verontreinigde grond mee zal afgegraven worden.
Bij het afvoeren van grond (zowel verontreinigd als niet verontreinigd) dient de van toepassing zijnde reglementering inzake hergebruik van bodem (Vlarebo) gevolgd te worden. Wanneer deze gronden conform de
geldende regelgeving worden afgevoerd, wordt hiervan geen negatieve impact verwacht.
Grondverzet in de omgeving van bodem- en grondwaterverontreinigingen (zie verder) dient vermeden te
worden, teneinde verspreiding van eventuele verontreinigingen tegen te gaan.

9.3.2.2 Profielvernietiging
Bij de aanleg van de weg zal profielverstoring voornamelijk optreden bij uitgravingen van de oppervlakkige
bodemlaag en het aanbrengen van het weglichaam en de funderingen. De diepte waarover deze werken
zullen plaatsgrijpen zal maximaal ongeveer 1,5 m bedragen. De pijlers voor de viaducten zullen zeer lokaal
voor een profielverstoring zorgen. Deze zal zich doorzetten tot een grotere diepte.
In het studiegebied en de onmiddellijke omgeving is de zeldzaamheidswaarde van de aanwezige bodemprofielen niet groot (zandleemgronden). Daarnaast komen er geen waardevolle bodemtypes in het studiegebied voor.
De bodemkenmerken t.h.v. het studiegebied zijn niet gevoelig (profielontwikkelingsklasse p) tot weinig
(profielontwikkelingsklasse x) en matig gevoelig (profielontwikkelingsklasse a, b, c, d, e) voor profielvernietiging. De inplanting van het tracé wordt dan ook als beperkt negatief (-1) beoordeeld, gezien geen
veenbodems doorkruist worden en de bodem matig gevoelig is voor grondwaterstroming.

9.3.2.3 Wijziging bodemkwaliteit
In de werfzones worden alle mogelijke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen genomen (opvangsstemen
e.d.) teneinde eventuele bodemverontreiniging te voorkomen. Er zal conform de vigerende wetgeving gehandeld worden, waardoor de risico’s op de invloed van de bodemkwaliteit tijdens de aanlegfase als beperkt
kunnen worden geacht.
Zoals hierboven reeds beschreven bij het grondverzet, dient de afgevoerde grond te worden behandeld
conform de geldende Vlarebo-reglementering. Hierbij is de kans groot dat verontreinigde grond mee wordt
afgegraven. Een aandachtspunt hierbij is OVAM-dossiernummer 1040, waar momenteel een bodemsaneringsproject lopende is.
Tijdens de uitvoering van de werken in de aanlegfase en tijdens de uitvoering van onderhoudswerken in de
exploitatiefase kan bodemverontreiniging optreden t.g.v. calamiteiten zoals het lekken van voertuigen of
machines. Gezien de verwachte omvang van deze verontreiniging gering is (er wordt immers gewerkt volgens
de veiligheidsvoorschriften), wordt het effect van bodemverontreiniging als beperkt negatief beoordeeld.
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Het tracé zal gelegen zijn t.h.v. voornamelijk zandleem en leemgronden. Deze zijn matig kwetsbaar voor
verdichting. Ter hoogte van de kunstmatige gronden is deze impact verwaarloosbaar. Het verdichtingseffect
wordt als matig negatief beschouwd (-2).

9.3.3

Effecten op stabiliteit (risico op grondverschuiving)
Zoals reeds besproken bij de bestaande situatie doorsnijdt het tracé volgens de gevoeligheidskaart drie (zeer)
gevoelige zones voor grondverschuiving. In gevoelige zones kunnen grondverschuivingen optreden bij
ingrepen zoals:
•

aanleg van weg bovenaan een gevoelige helling, aanbrengen van een grondlichaam: de toegenomen
druk kan aanleiding geven tot een grondverschuiving hellingafwaarts van de ingreep;

•

afgravingen onderaan een gevoelige helling: het wegnemen van de weerstand onderaan de helling
kan aanleiding geven tot een grondverschuiving hellingopwaarts;

•

…

De risicobeoordeling van een grondverschuiving hangt niet alleen af van de gevoeligheidsklasse, maar ook van
de kans op en omvang van de schade, die bepaald wordt door de aanwezigheid van constructies en personen.
Bij bebouwing en weg- en andere infrastructuur is de potentiële schade “hoog”, bij akkers en droge weiden
“middelmatig” en bij vochtige weiden, heide en bos “laag”. Alle drie de risicozones in het projectgebied vallen
in de categorie ‘H-ZH’ (hoge kans op schade en zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen), zijnde de
hoogste risicoklasse. In alle drie de zones loopt het N-Z gericht tracé dwars op een van O naar W aflopende
steile helling die gevoelig is voor grondverschuivingen.
In wat volgt, worden de maatregelen tegen de mogelijke grondverschuivingen ter hoogte van deze zones in de
exploitatiefase besproken. Deze maatregelen volgden uit de geotechnische stabiliteitsonderzoeken i.k.v. het
project. Op basis van sonderingen in deze kritische zones werden de schuifweerstandskarakteristieken en de
diepte van de glijvlakken bepaald. De data werden ingevoerd in het model PLAXIS, zonder en met de geplande
infrastructuur. Op basis van resultaten van het model werd ingeschat d.m.v. welke (bijkomende) maatregelen
de opgelegde veiligheidsfactor kan bekomen worden. Opgelet: dit zijn wellicht niet de enige mogelijk technische oplossingen om de stabiliteit te garanderen.
Voor meer technische informatie verwijzen we naar bijlages 9 “Haalbaarheidsstudie geotechnische
constructies” en 10 “Problematiek massabewegingen”.
Daarnaast zijn er de potentiële grondverschuivingsrisico’s in de aanlegfase. Maatregelen om deze risico’s te
beperken zijn o.a.:
•

Geen triltechnieken gebruiken

•

Bemaling van de zone van de werken in natte periodes

•

Geen werken uitvoeren in zeer natte periodes als de ondergrond verzadigd is en gemakkelijk
kan beginnen glijden >> In het DBFM-bestek wordt een permanente monitoring opgelegd
van het waterpeil in alle watervoerende lagen in de grondverschuivingsgevoelige zone;
indien dit peil de (nog te bepalen) kritische drempel overschrijdt, moeten de werken tijdelijk
stilgelegd worden

9.3.3.1 Ophoging / keerwand zijbeek Kuitholbeek
Bij de uitvoeringsvariant met talud wordt ter hoogte van deze zone een extra belasting bovenaan het
bestaand talud aangebracht. Deze extra belasting is nadelig t.a.v. de stabiliteit van het lager gelegen deel van
het talud. Zoals reeds vermeld bestaat de bodemsamenstelling uit een afwisseling van dunne zandlaagjes met
slecht doorlatende grondlagen. Ten aanzien van de grondverschuivingsproblematiek is het dan ook nodig
stabiliteitsmaatregelen te voorzien. Om zowel de schuifweerstandkarakteristieken te verbeteren van de grond
als wateroverspanningen te vermijden is het aan te raden onder de ophoging een paalmatrassysteem te
voorzien. De hoeveelheid palen in de palenmatras blijft beperkt aangezien de weg in het referentieontwerp
slechts over een beperkte afstand (ca. 75m) en hoogte (max. enkele m) in ophoging komt te liggen, en ten
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zuiden van het dalhoofd van de zijbeek in uitgraving wordt voorzien, in aanloop naar de tunnel. Een uitgraving
heeft een positief effect t.a.v. het lager gelegen deel van het talud.
De uitvoeringsvariant met een (vernagelde) keerwand levert een geringer risico op grondverschuivingen op.
Ook hier kan de belasting verlaagd worden door de weg deels in uitgraving uit te voeren.

9.3.3.2 Keerwand Spinessenberg
Uitgraving (sleuf naar de zuidelijke tunnelmond) resulteert in een nadelige situatie t.a.v. de stabiliteit van het
hoger gelegen deel van de helling. Daarnaast heeft er in deze zone reeds een grondverschuiving opgetreden.
De afgeschoven grond heeft hierbij een stabiliserende invloed op het talud. De uitgraving neemt echter deze
stabiliserende invloed weg en resulteert is een steilere helling dan de oorspronkelijke taludhelling. Daarnaast
kan het bestaand glijvlak ook aanleiding geven tot nieuwe grondverschuivingen.
Deze aandachtspunten tonen aldus duidelijk aan dat een uitgraving met schuine taluds een zeer nadelige en
risicovolle situatie t.a.v. het hoger gelegen deel van het huidig maaiveld creëert. Aangezien het nieuwe tracé
een primaire weg betreft, kan de mogelijke schade hierbij zeer hoog oplopen. Een uitgraving met keerwand is
derhalve vereist, waarbij wordt uitgegaan van een vernagelde secanspalenwand. Maar deze maatregel
volstaat nog niet om de stabiliteit te verzekeren. Daartoe is bijkomend een extra palenrij vóór de keerwand
noodzakelijk.

Figuur 9-15

Concept uitvoering keerwand Spinessenberg

9.3.3.3 Viaduct Schavaart
Door het viaduct te funderen op palen worden de lasten naar de weinig samendrukbare tertiaire lagen afgeleid. De zettingen blijven hierdoor beperkt. Echter, de funderingen dienen beschermd te worden tegen grondverschuivingen. Ofwel wordt de paalfundering ontworpen om bestand te zijn tegen de horizontale krachten
t.g.v. een grondverschuiving, ofwel wordt de paalfundering beschermd door de grond rondom de fundering te
verbeteren/verstevigen.
22

Voor de fundering van het viaduct worden volgende concepten besproken :
•

grindkernen + zandpalen rondom de paalfundering

23

22

Het betreft hier drie typeconcepten. Wellicht zijn er nog andere technische oplossingen mogelijk waarmee de stabiliteit kan
gegarandeerd worden.

23

De grindkernen verhogen de schuifweerstand van de grond, terwijl de zandpalen de wateroverspanningen wegnemen
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•

fundering met diepwanden

•

beschermingsconstructie voorzien rondom de paalfundering (b.v. in de vorm van buispalen)

Er kan gesteld worden dat alle varianten zorgen voor een verbetering van de bestaande toestand. Het viaduct
wordt ingeplant op het onderste deel van het verschoven grondlichaam, dat hierbij geheel of gedeeltelijk
gefixeerd wordt. Daardoor verlaagt ook het afschuivingsrisico in de hoger gelegen zone richting bestaande
N60.
•

Bij de techniek met grindkernen en zandpalen wordt ingegrepen op de oorzaak van de grondverschuivingen zelf. De wateroverspanningen worden namelijk weggenomen door drainage via de zandpalen en de schuifweerstandskarakteristieken worden verhoogd door de grindkernen.

•

Bij de andere technieken wordt een constructie met hoge stijfheid – diepwanden of buispalen – gecreëerd tot in de stabiele laag onder de verschuivingsgevoelige laag. Het risico op grondverschuivingen blijft weliswaar bestaan, maar de aangebrachte constructie vormt een aanzienlijk obstakel dat
de eventueel afschuivende grond tegenhoudt.

Het nadeel van de techniek met grindkernen en zandpalen is het risico op aanzienlijke wijziging van de grondwatertafel rond het viaduct. Deze wijziging kan in twee richtingen gaan. De grondwatertafel kan enerzijds
(aanzienlijk) zakken door het wegsijpelen van grondwater uit de bovenste aquifer naar een onderliggende
aquifer doorheen de doorlatende zandpalen. Maar indien deze onderliggende aquifer onder spanning staat, is
ook de tegengestelde beweging mogelijk, nl. het opstuwen van grondwater naar de bovenliggende aquifer via
de zandpalen.

Figuur 9-16
Fonteinbeek)

Voorziene zone met zandpalen, grindkernen en kleimatten (paarse arcering; blauw =

Het tweede effect wordt niet problematisch geacht, aangezien de grondwaterstand in dat geval hoog blijft, en
er geen negatieve effecten optreden op verdrogingsgevoelige vegetaties in de valleibodem van de Fonteinbeek (zie discipline fauna en flora). Het (aanzienlijk) verlagen van de grondwaterstand kan daarentegen wel
2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 278 van 536

negatieve effecten hebben op de voeding van de Fonteinbeek en van het nabijgelegen bronniveau op de flank
van de Schavaarthelling (zie figuur 9-11) en op de verdrogingsgevoelige vegetaties rond het viaduct zelf. Om
dit effect tegen te gaan worden op een diepte van ca. 1,5m kleimatten aangebracht boven de zandpalen.
Hiermee beperkt de verdroging zich tot de grondlaag onder de kleimatten en wordt het grondwaterpeil in de
toplaag op kunstmatige wijze voldoende hoog gehouden worden, waardoor o.a. de voeding van de Fonteinbeek gevrijwaard blijft. De zone met zandpalen, grindkernen en kleimatten beperkt zich tot het noordelijk
deel van het viaduct (verder zuidelijk bevindt het viaduct zich buiten de grondverschuivingsgevoelige zone).
De zone van de zandpalen en kleimatten bevindt zich t.h.v. de Fonteinbeek, m.a.w. in het laagst gelegen
gedeelte van de beekvallei. De effecten van de zandpalen op het grondwaterpeil doen zich voor in het
onderste gedeelte van de Formatie van Kortrijk (Lid van Saint-Maur). De eventuele lokale grondwaterdaling
binnen deze laag t.g.v. de zandpalen zal geen significante invloed hebben op de grondwaterstand ten westen
en oosten van het bouwterrein. Deze zones zijn immers beduidend hoger gelegen dan de valleibodem (de top
van de Schavaarthelling, met o.a. Villa Madonna, ligt ca. 15m hoger, de grens van het habitatrichtlijngebied
zelfs ca. 25m hoger), en liggen op een jongere geologische laag, met meerdere ondoorlatende kleilagen
tussen het grondwater in deze laag en dat in het Lid van Saint-Maur (zie onderstaande schets). Derhalve zijn
er ook geen effecten te verwachten op de grondwatergevoelige vegetaties binnen het habitatrichtlijngebied
(zie hoofdstuk Fauna en flora). Ook in zuidelijke richting, in de vallei van de Molenbeek, waar het Lid van
Saint-Maur de bovenste tertiaire laag is, zijn bovengronds geen effecten te verwachten, aangezien het tertiair
hier afgedekt wordt door een 5 à 10m dik quartair dek.

Figuur 9-17

9.3.4

Schematische dwarsdoorsnede t.h.v. de kleimatten en zandpalen

Effecten op grondwater

9.3.4.1 Grondwatermodellering geplande toestand – noordelijk deel studiegebied
In het kader van het plan-MER werd in 2008 eveneens een simulatie gemaakt met de verschillende tracéalternatieven. Het grondwatermodel voor het tracéalternatief 23 werd in 2014 geactualiseerd op basis van de
kenmerken van het referentieontwerp.
Het integreren van het wegtracé in het grondwatermodel komt neer op het aanpassen van het drainageniveau t.h.v. de weg. Zowel bij insnijding, bij ophoging als bij aanleg op maaiveld wordt het drainageniveau
verlaagd tot 1m onder de top van het gepland wegdek (top slijtlaag), ongeveer overeenkomend met het
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waterpeil in de langsgrachten. Voorts wordt de netto-infiltratie gereduceerd tot max. 50 mm/jaar, dit zowel
t.h.v. het wegdek als t.h.v. de taluds van de ophooglichamen. De infiltratie wordt niet op 0 gezet, omdat een
weg na een aantal jaren steeds scheuren en poriën begint te vertonen langswaar enige infiltratie mogelijk is.
Ter hoogte van het viaduct blijft het drainageniveau uit de referentietoestand behouden. Hierbij wordt dus
verondersteld dat de gebruikte techniek voor de fundering van het viaduct geen invloed heeft op de grondwaterstand (zie hiervoor).
Uit de modellering kan afgeleid worden dat de grondwaterdalingen t.g.v. het project in het noordelijk deel van
het projectgebied zeer beperkt blijven. In een zone van ca. 200m rond de tunnel onder de Zandstraat is een
verlaging van 0,25-0,75m te verwachten. Een verlaging van 5 cm of meer (ondergrens qua betrouwbaarheid
van het model) reikt tot maximaal ca. 500m ten W en 800m ten O van de tunnel.
Belangrijk is hierbij aan te stippen dat het model er – op basis van de beschikbare grondwaterpeilmetingen –
vanuit gaat dat de tunnel in zijn geheel boven de grondwatertafel gelegen is, waardoor de effecten van de
nochtans diepe insnijding voor de bouw van de tunnel zeer beperkt blijven. Het grondwaterpeil dat als basis
werd aangenomen voor het bepalen van het lengteprofiel van de weg t.h.v. de zuidelijke tunnelmond kan als
een maximum beschouwd worden, aangezien bij recentere metingen op deze hoogte geen grondwatertafel
werd aangetroffen. Om hierover zekerheid te bekomen, werd een bijkomende peilbuis aangebracht op het
terrein van herberg de la Cruche, net naast de geplande zuidelijke tunnelmond. De monitoring van deze
peilbuis was op heden (februari 2015) nog niet langdurig genoeg om eenduidige conclusies uit af te leiden
m.b.t. de effectieve hoogte van het grondwaterpeil t.h.v. de zuidelijke tunnelmond.
De uitgraving van de tunnel reikt dus niet tot op de permanente grondwatertafel, maar doorsnijdt mogelijks
wel één of meerdere hangwatertafels (dit effect is niet modelleerbaar). Indien dit gebeurt bij de uitvoering
van de werken, dient retourbemaling toegepast te worden om deze hangwatertafel(s) minimaal te beïnvloeden. Vanwege de beperkte omvang van dergelijke hangwatertafels (gekoppeld aan b.v. kleilenzen in een
zandig substraat) en hun geïsoleerd karakter, zijn de effecten per definitie lokaal van aard.
Rond het Schavaartviaduct komen een aantal zeer lokale grondwaterverlagingen voor. De impact is iets groter
t.h.v. de overgang van talud naar sleuf tussen de Fiertelmeers en de Kapellestraat, maar reikt niet tot aan de
Sint-Hubertusvijver.
Gezien de beperkte invloed op de grondwaterstand, zijn ook de door het model berekende kwelfluxdalingen
zeer beperkt. Enkel op de steile flank van de Kuitholbeekvallei (ten N van de Kuitholstraat) en onder het
Schavaartviaduct komen enkele kleine zones met een kwelfluxverlaging van 1mm/dag of meer voor.

Figuur 9-18

Berekende kwelfluxverlagingen >1 mm/dag (paars; bron: THV Arcadis-Technum)
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Figuur 9-19

Berekende grondwaterdaling t.g.v. de aanleg van de nieuwe N60
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9.3.4.2 Inschatting effecten op grondwater in zuidelijk deel studiegebied
Het deel van het studiegebied ten zuiden van de Kapellestraat werd niet opgenomen in het grondwatermodel.
In deze zone komen uitgravingen tot ca. 8m voor bij de onderdoorgangen van de Zonnestraat, Engelsenlaan
en Doorniksesteenweg. Gelet op de ondiepe grondwatertafel in heel deze zone (0,7-2m-mv), hebben deze
uitgravingen zeker een invloed op de grondwaterstand en -stromingen. Om de bouwput droog te houden zal
bemaling nodig zijn.
De invloedsstraal van deze bemaling hangt af van de doorlatendheid van de doorsneden grondlagen. Zoals
aangegeven in §9.2.1.2 wordt de zone tussen de Kapellestraat en de Doorniksesteenweg (in tegenstelling tot
de rest van het tracé) gekenmerkt door een relatief dik quartair dek (5 à 10m), gekoppeld aan de depressie
van de Molenbeekvallei. De uitgravingen blijven dus ofwel volledig beperkt tot het quartair dek, of reiken nog
enkele meters tot in de tertiaire klei van de Formatie van Ieper. Deze klei is quasi ondoorlatend, waardoor de
invloedsstraal van de bemaling quasi nihil is. Het quartair dek bestaat uit zandleem, dat een k-waarde (door-7
-8
latendheidscoëfficiënt) heeft van 10 à 10 m/s.
De invloedsstraal van een grondwaterverlaging (t.g.v. bemaling) kan ingeschat worden m.b.v. de formule van
½
Sichardt: R = 2000 * v * k (R = straal, v = grondwaterverlaging, k = doorlatendheid bodem). In het “worst
-7
case” geval (8m insnijding, grondwatertafel op 1m-mv, k = 10 m/s) levert dit een invloedsstraal op van 4,4m.
Het effect van deze bemalingen kan derhalve als niet significant beoordeeld worden.
Naast de tijdelijke invloed van de bemaling is er ook de permanente invloed van de aanwezigheid van de ondoorlatende sleufwanden (zeker indien ze tot in de tertaire klei reiken) op de grondwaterstromingen. Deze
lopen normaliter in dezelfde richting als de bovengrondse hydrografie, nl. in de richting van de Molenbeek.
Aangezien de sleuven onder de Zonnestraat en Engelsenlaan/Doorniksesteenweg beide ongeveer loodrecht
op de Molenbeek staan, kan verondersteld worden dat ze slechts in beperkte mate een barrière vormen voor
de grondwaterstroming richting Molenbeek (niet significant effect).

9.3.5

Effecten van de andere projectonderdelen
De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op bodem en grondwater (verlaging erosie, vasthouden grondwater in wortelsysteem,…).
De andere projectonderdelen – grondruil van landbouwpercelen, aanleg van (onverharde/beperkt verharde)
24
buurtwegen – hebben geen significante effecten op bodem en grondwater .

9.4

Conclusies en milderende maatregelen
Tijdens de aanlegfase kan verdichting van de bodem optreden in de werk- en werfzones door berijding en
belasting met grondmassa’s. Het project gaat gepaard met een aanzienlijk grondverzet, benaderend geschat
op 290.000 à 360.000 m³.
De realisatie van de weg gaat gepaard met profielvernietiging van de bodem. In het studiegebied komen geen
zeldzame bodemprofielen of waardevolle bodemtypes (b.v. veenbodems) voor. De bodem is niet tot matig
gevoelig voor profielvernietiging.
De wettelijke bepalingen (Vlarebo,…) dienen gerespecteerd te worden om nieuwe bodemverontreinigingen
(lekken van oliën,…) en verspreiding van bestaande bodemverontreinigingen te vermijden. Een aandachtspunt
hierbij is OVAM-dossiernummer 1040, waar momenteel een bodemsaneringsproject lopende is.
24
De (gedeeltelijke) verharding van fietspaden of landbouwwegen kan lokaal voor een vermindering van de infiltratiecapaciteit zorgen,
maar de totale oppervlakte van deze verhardingen is dusdanig klein, dat dit effect verwaarloosbaar is.
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Het tracé doorsnijdt drie zones die volgens de gevoeligheidskaart (zeer) gevoelig zijn voor grondverschuivingen: de zone van de zijbeek van de Kuitholbeek t.h.v. de noordelijke knoop, de zone rond de zuidelijke
tunnelmond (Spinessenberg) en heel de Schavaarthelling. De grootste risicozone is de Schavaarthelling, waar
het viaduct wordt voorzien. Voor de fundering van het viaduct werden volgende concepten besproken:
•

grindkernen + zandpalen rondom paalfundering

•

enkel fundering met diepwanden

•

beschermingsconstructie voorzien rondom paalfundering in de vorm van buispalen.

Elk van deze concepten zorgt voor een verhoging van de stabiliteit t.o.v. de huidige situatie (positief effect).
De techniek met grindkernen en zandpalen neemt de oorzaak van de grondverschuivingen weg door de verzadigingsgraad van de ondergrond te verlagen, maar kan negatieve neveneffecten hebben op de hoogte van de
grondwatertafel: via de doorlatende zandpalen kan grondwater wegsijpelen uit de bovenste grondwatertafel
naar een onderliggende aquifer. Om de lokale grondwaterstand op peil te houden, en de voeding van de
Fonteinbeek te garanderen, worden daarom boven de zandpalen kleimatten voorzien op een diepte van ca.
1,5m. Hierdoor beperkt de grondwaterdaling zich tot de grondlaag onder de kleimatten (Formatie van
Kortrijk, Lid van Saint-Maur), en zal ze geen significant effect hebben op het grondwaterpeil in de gebieden
ten oosten en westen van het bouwterrein, waaronder het habitatrichtlijngebied. Deze gebieden liggen
immers veel hoger dan de beekvallei waar de zandpalen zich bevinden (resp. top Schavaarthelling en Hotondberg) en worden door meerdere ondoorlatende kleilagen gescheiden van het Lid van Saint-Maur.
Naast het potentieel effect van de fundering van het Schavaartviaduct m.b.v. zandpalen, kan uit de uitgevoerde grondwatermodellering voor het noordelijk deel van het projectgebied afgeleid worden dat de
grondwaterdalingen t.g.v. het project zelf zeer beperkt blijven. In een zone van ca. 200m rond de tunnel onder
de Zandstraat is een verlaging van 0,25-0,75m te verwachten.
Belangrijk is hierbij aan te stippen dat het model er – op basis van de beschikbare grondwaterpeilmetingen –
vanuit gaat dat de tunnel in zijn geheel boven de grondwatertafel gelegen is, waardoor de effecten van de
nochtans diepe insnijding voor de bouw van de tunnel zeer beperkt blijven. Elders in het gemodelleerd gebied
beperkt de grondwaterdaling zich tot enkele cm. Er zal derhalve geen significante invloed zijn op de SintHubertusvijver. Gezien de beperkte invloed op de grondwaterstand, zijn ook de door het model berekende
kwelfluxdalingen zeer beperkt.
De uitgraving van de tunnel reikt dus niet tot op de permanente grondwatertafel, maar doorsnijdt mogelijks
wel één of meerdere daarboven gelegen hangwatertafels. Vanwege de beperkte omvang van dergelijke
hangwatertafels (gekoppeld aan b.v. kleilenzen in een zandig substraat) en hun geïsoleerd karakter, zijn de
effecten per definitie lokaal van aard.
In het zuidelijk (niet gemodelleerd) deel van het projectgebied komen uitgravingen tot ca. 8m voor bij de
onderdoorgangen van de Zonnestraat, Engelsenlaan en Doorniksesteenweg, waarbij bemaling nodig zal zijn.
De invloedssfeer van deze bemalingen blijft echter beperkt tot enkele meters, vanwege de lage doorlaatbaarheid van de ondergrond (quartair zandleem op tertaire klei). Aangezien de sleuven onder de Zonnestraat en
de Engelsenlaan/Doorniksesteenweg ongeveer loodrecht op de Molenbeek staan, kan verondersteld worden
dat ze slechts in beperkte mate een barrière vormen voor de grondwaterstroming richting Molenbeek.
De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op bodem en grondwater (verlaging erosie, vasthouden grondwater in wortelsysteem,…).
Grondruil van landbouwpercelen en aanleg van (onverharde/beperkt verharde) buurtwegen hebben geen
significante effecten op bodem en grondwater.
Milderende maatregelen
De tijdelijke stockage van gronden dient beperkt te blijven tot gronden i.f.v. de grondbalans binnen het
project kunnen worden verwerkt. Overschotgronden moeten onmiddellijk worden afgevoerd.
Het doorsnijden van gronden die gevoelig zijn voor grondverschuiving is altijd negatief. Het effect bij het
toepassen van onderstaande maatregelen kan gemilderd worden tot een beperkt negatief effect (-1):
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•

•

25

Gebiedsspecifieke stabiliteitsmaatregelen :
o

Zone zijbeek Kuitholbeek: palenmatras onder ophoging (taludvariant); tracé zoveel mogelijk
in uitgraving voorzien (talud- + keerwandvariant);

o

Spinessenberg: vernagelde keerwand + palenrij vóór de keerwand

Maatregelen om grondverschuivingsrisico’s tijdens de aanlegfase te beperken, o.a.:
o

Trillingsarme technieken gebruiken

o

Geen werken uitvoeren in zeer natte periodes als de ondergrond verzadigd is en gemakkelijk
kan beginnen glijden (cfr. DBFM-bestek)

o

Bemaling van de zone van de werken

Om significante effecten op het grondwaterpeil in de (ruime) omgeving te vermijden, moet de tunnel t.h.v. de
Zandstraat in zijn geheel boven de permanente grondwatertafel (ca. 80m TAW) gelegen zijn. Peilbuismetingen
moeten uitwijzen op welke hoogte de grondwatertafel zich precies bevindt t.h.v. de zuidelijke tunnelmond,
het meest kritische punt, en, indien het waterpeil hoger blijkt te liggen dan voorzien, moet het lengteprofiel
van het uiteindelijk wegontwerp (DBFM-opdracht) hierop afgestemd worden (maar het tracé moet nog steeds
26
ingepast worden binnen het afgebakend bouwterrein) .
Indien bij de uitvoering van de werken een hangwatertafel wordt doorsneden, dient retourbemaling toegepast te worden om de effecten hiervan maximaal te beperken.

25

Het betreft een aantal type-oplossingen. Wellicht zijn er nog andere technische oplossingen mogelijk waarmee de stabiliteit kan
gegarandeerd worden.
26

De milieueffecten ingevolge fysieke terreininname blijven daardoor zoals beoordeeld in dit project-MER. Een eventuele aanpassing van
het lengteprofiel ten zuiden van de tunnel kan wel enige invloed hebben op de visueel-landschappelijke impact van de nieuwe weg en
derhalve op haar landschappelijke inpassing (cfr. Landschapsplan).
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10

Oppervlaktewater

10.1 Methodologie
10.1.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied strekt zich uit tot de volledige zone waarbinnen de kwaliteit en kwantiteit van het
omgevende oppervlaktewater kan worden beïnvloed. Veiligheidshalve wordt de grens van de invloedssfeer
genomen op 200 m van de grens van het projectgebied. Op macroschaal kan het studiegebied zich eventueel
verder uitstrekken over alle door het project beïnvloedde waterlopen (debiet, waterkwaliteit,…) indien er
belangrijke wijzigingen in de waterafvoer zouden optreden.

10.1.2 Juridische en beleidsmatige context
Binnen Vlaanderen worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid 11 rivierbekkens onderscheiden, elk onderverdeeld in een aantal deelbekkens. Voor elk bekken werd een bekkenbeheerplan
opgesteld, dat omvat: situatieanalyse, beschrijving van knelpunten en potenties, visievorming, acties en maatregelen, functiebestemming (overstromingszones, oeverzones, waterzuiveringszones). Vervolgens werden
binnen elk bekken deelbekkenbeheerplannen opgemaakt voor de verschillende deelbekkens, waarin de acties
en maatregelen uit het bekkenbeheerplan verder geconcretiseerd worden op deelbekkenniveau.
Het projectgebied bevindt zich in het stroomgebied van de Schelde, meer bepaald in het Bovenscheldebekken, en daarbinnen in deelbekken 06-03 “Scheldeheuvels” voor het noordelijk deel en het deelbekken 0602 “Molenbeek Ronse” voor het centraal en zuidelijk deel van het tracé.

Figuur 10-1
Situering deelbekken Scheldeheuvels en Molenbeek-Ronse binnen Bovenscheldebekken
(bron: bekkenbeheerplan, secretariaat bovenscheldebekken)

Het Bovenscheldebekken situeert zich in twee provincies, nl. West- en Oost-Vlaanderen. Het bekken is
ingedeeld in vijf deelbekkens en drie Waterschappen. De provincie Oost-Vlaanderen omvat de deelbekkens
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Scheldemeersen (Waterschap Scheldemeersen) en de deelbekkens Scheldeheuvels, Zwalm en MolenbeekRonse, die samen een Waterschap (Bovenschelde Zuid) vormen.
Eén van de belangrijkste elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003) is het uitvoeren van
een ‘watertoets’ (aangepast uitvoeringsbesluit 14/10/2011). De watertoets houdt in dat voor elk plan,
programma of vergunningsplichtig 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 watertoets wordt zowel opgenomen in het hoofdstuk oppervlaktewater als in een apart
hoofdstuk achteraan in het MER.

10.1.3 Beoordelingskader
Tabel 10-1

Beoordelingscriteria en significantiekader discipline oppervlaktewater

Effecten

Criterium

Methodiek

Significantie

Wijzigingen in
afwateringsstructuur

Verstoring bestaande
afwatering

Kwalitatieve beschrijving
effecten op afwatering.
Richtlijnen m.b.t. gewenste
afwateringsstructuur

Mate van verstoring van
bestaande afwatering

Effecten op
waterkwantiteit

Wijziging piekdebieten
t.g.v. afstroom hemelwater en kleinere
infiltratieoppervlakte

Schatting op basis van
verharde oppervlakte.
Toetsing aan normen
Hemelwaterbesluit.

Mate van overschrijding
van de capaciteit met al
dan niet overstromingsrisico (benaderend).

Verstoring
overstromingsgebieden

Inname overstromingsgebied

Mate van verstoring van
overstromingsgebied

Verwachte wijziging
waterkwaliteit

Kwalitatieve bespreking,
aannames m.b.t. voorkomen
calamiteiten, huidige
oppervlaktewaterkwaliteit

Kwalitatieve bespreking,
effecten zijn significant als
de waterkwaliteit van de
waterloop wijzigt, als
verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt
gesaneerd

Verwachte wijziging
structuurkwaliteit

GIS-analyse, terreinbezoek
(meters waterloop met (zeer)
waardevolle
structuurkwaliteit)

Kwalitatieve bespreking,
effecten zijn significant als
de structuur van de
waterlopen wijzigt

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.

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

Effecten op
waterkwaliteit

Wijziging in capaciteit
rioleringsnet en
waterzuiveringsinfrastructuur
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10.2 Bestaande toestand
10.2.1 Hydrografie en afwatering
Het projectgebied bevindt zich in het Boven-Scheldebekken, en daarbinnen ten noorden in deelbekken 06-03
van de Scheldeheuvels en ten zuiden in het deelbekken 06-02 van de Molenbeek Ronse.
Er zijn geen bevaarbare waterlopen gelegen binnen het projectgebied. De meest nabije bevaarbare waterloop
is de Bovenschelde, ca. 4 km ten noordwesten van het projectgebied.
Het studiegebied doorsnijdt de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen, die loopt van west naar oost. In de
noord- en zuidflank van deze heuvelrug ontspringen verschillende kleine bronnen die via min of meer parallelle beken afwateren resp. naar het noorden en het zuiden. Tussen de verschillende beekvalleien bevinden
zich secundaire heuvelruggen die dwars op de hoofdrug staan.
de

De zuidelijke kant van de heuvelrug watert af naar de Molenbeek (2 categorie) in de VHA-zone 442. Het
tracé doorkruist deze waterloop. De Molenbeek loopt door het stedelijk gebied van Ronse en is over grote
lengtes ingebuisd. Stroomafwaarts loopt de Molenbeek verder in open bedding naar de waterloop Rhosnes
de
(Rone), die zelf in Orroir uitmondt in de Schelde. De Fonteinbeek (2 categorie ten zuiden van Fiertelmeers,
niet geklasseerd ten noorden ervan), een rechter zijloop van de Molenbeek, wordt eveneens doorkruist door
het N60-tracé. De Kouterzeelbeek (niet-geklasseerd) loopt ten westen van de Fonteinbeek en loopt ingebuisd
onder de Fonteinbeek door. De Kouterzeelbeek wordt eveneens door het tracé doorkruist. Net ten zuiden van
de
het projectgebied, langs/op de gewestgrens, stroomt de Sint-Martensbeek (2 categorie), die onder de naam
La Fausse Rhosnes uitmondt in de Rhosnes.
Nabij het N60-tracé bevindt zich de Sint-Hubertusvijver met een totale oppervlakte van ca. 25.000 m². Ten
noorden van de vijver bevinden zich 2 kleine vijvers (bezinkingsbekkens) van ca. 2.200 m² groot. Deze staan in
verbinding met de vijver via een sifonmechanisme, waarbij de bekkens overlopen naar de vijver. De waterhuishouding van de Sint-Hubertusvijver wordt op onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 10-2

Waterhuishouding Sint-Hubertusvijver
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De Fonteinbeek stroomt langs de westrand van de Sint-Hubertusvijver. Er is een aftapping van de Fonteinbeek
naar de noordelijke kleine vijvers (bezinkingsbekkens) d.m.v. een PVC-buis. Het overstort van de vijver komt
meer ten zuiden toe op de Fonteinbeek. De Kouterzeelbeek loopt ingebuisd onder de Fonteinbeek en is
rechtstreeks verbonden met de vijver. Vlak voor de inbuizing komt een korte afvoergracht van een aangrenzende akker toe op de Kouterzeelbeek. De Sint-Hubertusvijver wordt aldus gevoed met het volledige debiet
van de Kouterzeelbeek (en z’n zijgracht) en een gedeelte van het debiet van de Fonteinbeek (en uiteraard ook
door hemelwater). Verder is er ook een ondiepe grondwaterstroming aanwezig die de vijver voedt langs de
opwaartse, noordelijke zijde (ondergrondse insijpeling). De uitvoer van de vijver bestaat uit het overstorten in
de Fonteinbeek, verdamping en lekkage via de grond naar de zuidelijke, lager gelegen terreinen, inclusief de
voeding van het spaarbekken van de tennisclub.
de

De noordelijke kant van het studiegebied stroomt af naar de Kuitholbeek (2 categorie), gelegen op min. 230
m ten westen van het projectgebied. Deze bevindt zich in de VHA-zone 450, waarin de
Molenbeek/Beiaardbeek, die in Melden uitmondt in de Schelde, de centrale afwatering vormt.
Het noordelijke deel (t.o.v. de heuvelrug) van de bestaande weg N60 wordt geloosd in de Kuitholbeek en het
zuidelijke gedeelte van de N60 t.o.v. de heuvelrug in de Molenbeek of Sint-Martensbeek.
Op Kaart 10-1 in bijlage worden de waterlopen in de omgeving van het studiegebied weergegeven.

10.2.2 Overstromingsgevoeligheid
Om de overstromingsgevoeligheid van het projectgebied te bepalen wordt de watertoetskaart (www.agiv.be)
geraadpleegd. In de noordelijke VHA-zone 450 is het tracé niet gelegen in effectief overstromingsgevoelige
gebieden. Wel doorkruist het tracé mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. In de zuidelijke VHA-zone 442
worden effectief overstromingsgevoelige gebieden doorkruist, dit ter hoogte van de Molenbeek en een klein
deel ter hoogte van de Fonteinbeek, beide ten gevolge van overstroombaarheid vanuit de waterloop. Deze
gebieden vallen samen met recent overstroomde gebieden (resp. ROG 5 en ROG 6). In de zuidelijke VHA-zone
442 worden eveneens mogelijk overstromingsgevoelige gebieden doorkruist. De overstromingsgevoelige
zones zijn weergegeven in Kaart 10-1.

10.2.3 Oppervlaktewaterkwaliteit
Alle waterlopen in het studiegebied hebben als kwaliteitsklasse ‘basiswaterkwaliteit’.
Voor de beschrijving van de waterkwaliteit van de waterlopen wordt een onderscheid gemaakt tussen de
fysico-chemische waterkwaliteit op basis van de Prati-index (PI) en de biologische waterkwaliteit volgens de
methode van de Belgisch Biotische Index (BBI). Hiervoor worden de gegevens geraadpleegd van het meetnet
oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De situering van de VMM-meetpunten in de
omgeving van het projectgebied zijn terug te vinden in Kaart 11-1. Hieruit blijkt dat het VMM-meetpunt
740400 het dichtst bij het tracé gelegen is. Dit meetpunt bevindt zich in de Molenbeek, op ca. 200 m ten
oosten van het projectgebied, dit in de César Snoecklaan ter hoogte van Utexbel.

10.2.3.1 Fysico-chemische waterkwaliteit
Een belangrijke parameter voor de bespreking van de waterkwaliteit is de opgeloste zuurstof. De aanwezigheid van een voldoende hoge concentratie aan opgeloste zuurstof is van zeer groot belang voor het leven in
het water en speelt een grote rol in zelfzuiverende processen van de waterloop. De Italiaanse onderzoeker
Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transformatieformule om een gemeten waarde om te
rekenen naar een onderling vergelijkbare kwaliteitsindex. Aan de hand van deze index kan de kwaliteitsklasse
bepaald worden. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit
de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofspanningen,
maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring, een verschijnsel dat de waterkwaliteit
aantast. De index varieert van 0 (niet verontreinigd) tot 16 (zwaar verontreinigd). Volgende beoordelings(kwaliteits)klassen worden gehanteerd:
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Tabel 10-2

Beoordeling volgens Prati-index

PIO

Klasse

Kleur

Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’)

0–1

1

Blauw

Niet verontreinigd

>1 – 2

2

Groen

Aanvaardbaar

>2 – 4

3

Geel

Matig verontreinigd

>4 – 8

4

Oranje

Verontreinigd

>8 - 16

5

Rood

Zwaar verontreinigd

Ter hoogte van het meetpunt 740400 lag de Prati index tussen 2001 en 2012 gemiddeld tussen 1,77 en 4,22,
waardoor de waterloop als matig verontreinigd wordt beschouwd (Figuur 10-3). In 2013 bedroeg de Prati
index 2,69 waardoor de waterloop nog steeds als matig verontreinigd wordt aangeduid.

Figuur 10-3

Belgisch Biotische Index (BBI) en Prati-index (PIO) ter hoogte van meetpunt 7404000

De Fonteinbeek en Kouterzeelbeek, die het tracé eveneens doorkruist, werden niet bemonsterd.
Het fysico-chemisch meetnet van de VMM laat ons toe om een toetsing uit te voeren aan de geldende milieukwaliteitsnormen. In onderstaande tabel worden de belangrijkste fysico-chemische parameters voor het
meetpunt 740400 weergegeven voor het jaar 2013. In deze tabel wordt eveneens een toets uitgevoerd aan de
geldende basismilieukwaliteitsnormen voor de Molenbeek. De Molenbeek wordt niet in de stroomgebiedbeheer- of bekkenbeheerplannen afgebakend als waterlichaam die behoren tot de categorie rivier. Daarom
worden, conform de vigerende wetgeving, de richtwaarden voor oppervlaktewateren van het type kleine
beek (Bk) gehanteerd.
Uit deze tabel blijkt dat er overschrijdingen zijn van de milieukwaliteitsnormen voor de parameters geleidbaarheid, chloride, biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik, totale stikstof, totale fosfor,
orthofosfaat, sulfaat en zwevende stoffen. Deze verhoogde parameterwaarden zijn hoogstwaarschijnlijk te
wijten aan de hoge graad van industrialisatie t.h.v. de Molenbeek.
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Ter hoogte van VMM-meetpuntnummer TR740000 dateren de laatste metingen van 2009. Deze zijn aldus niet
relevant om hier te vermelden.

10.2.3.2 Biologische waterkwaliteit
Voor het weergeven van de biologische kwaliteit wordt gebruik gemaakt van de Belgische Biotische Index
(BBI). De BBI-bepaling is gebaseerd op de aanwezigheid en afwezigheid van een aantal verontreinigingsgevoelige macro-invertebraten. De index varieert van 0 (extreem slechte kwaliteit) tot 10 (extreem goede
kwaliteit). De beoordelingsklassen volgens de BBI zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 10-3

Beoordeling volgens BBI

BBI

Kleur

Beoordeling

9 – 10

Blauw

Zeer goede kwaliteit

7–8

Groen

Goede kwaliteit

5–6

Geel

Matige kwaliteit

3–4

Oranje

Slechte kwaliteit

1–2

Rood

Zeer slechte kwaliteit

0

Zwart

Uiterst slechte kwaliteit

De BBI toont aan dat de kwaliteit van de Molenbeek als matig (index 5) te beschouwen valt (laatste evenwel
en enige meting in 2001). Er zijn geen metingen t.h.v. de Fonteinbeek en Kouterzeelbeek voorhanden.
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Tabel 10-4

Chemische samenstelling oppervlaktewater (2013, VMM) met toetsing milieukwaliteitsnorm

Parameter

omschrijving parameter

eenheid

gemiddelde

max

90-perc

10-perc

T

temperatuur

°C

11,9

19,8

19,4

pH

zuurtegraad

-

7,8

7,5-8,1 (min.max.)

8

O2

zuurstof, opgeloste

mg/L

7,5

10,8

10,5

O2 verz

zuurstofverzadiging

%

66,75

89

EC20

geleidbaarheid (20 °C)

µS/cm

1078

Cl-

chloride

mg/L

BZV5

biochemisch
zuurstofverbruik na 5 d

CZV

Zomerhalfjaargemiddelde

norm

maximum

25

min-max

6,5 - 8,5

10-percentiel

6

81,8

maximum

120%

2153

1414

90-percentiel

600

124

226

203

90-percentiel

120

mgO2/L

7,5

12

11,5

90-percentiel

6

chemische zuurstofverbruik

mgO2/L

80,7

243

153

90-percentiel

30

KjN

Kjeldahlstikstof

mgN/L

5

5,8

5,75

90-percentiel

6

NH4+

ammonium

mgN/L

2,1

3,5

3,3

/

NO3-

nitraat

mgN/L

2,1

3,1

2,8

90-percentiel

10

NO2-

nitriet

mgN/L

0,14

0,27

0,24

gemiddelde

0,2

Nt

stikstof, totaal

mgN/L

7,25

8,4

8

7,6

zomerhalfjaargemiddelde

4

Pt

fosfor, totaal

mgP/L

1,12

2,4

1,75

0,95

zomerhalfjaargemiddelde

0,14

oPO4

orthofosfaat

mgP/L

0,33

0,57

0,5

gemiddeld

0,1

SO4=

sulfaat

mg/L

72,5

113

109

gemiddelde

90

ZS

zwevende stoffen

mg/L

168,2

88

462

90-percentiel

50
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4,5

Parameter

omschrijving parameter

eenheid

gemiddelde

max

90-perc

10-perc

Ht

hardheid, totaal

°F

18,7

28

26

/

Ni t

nikkel, totaal

µg/L

14,7

38

28

gemiddelde

30

Pb t

lood, totaal

µg/L

16,1

81

44

gemiddelde

50

Zn t

zink, totaal

µg/L

96,2

380

220

gemiddelde

200

Legende:
overschrijding geldende milieukwaliteitsnorm (MKN)
geen uitspraak te doen, detectielimiet bij aantal metingen onvoldoende nauwkeurig
milieukwaliteitsnorm wordt gerespecteerd
geen milieukwaliteitsnorm
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Zomerhalfjaargemiddelde

norm

10.2.3.3 Waterbodem
Sinds maart 2000 is de VMM gestart met de uitbouw van een waterbodemmeetnet. Dit meetnet geeft een
kwaliteitsbeoordeling van een waterbodem aan de hand van een drieledige beoordeling, nl. de Triademethode. Het meetprogramma voor onderwaterbodems bestaat uit een fysisch-chemisch, ecotoxicologisch
en biologische beoordeling. De Triade-beoordeling combineert de drie onderdelen van de karakterisatie
(fysico-chemie, ecotoxicologie en biologie). Op die manier wordt een ecologisch oordeel over de kwaliteit van
de waterbodem gevormd. Dit eerste oordeel kan een aanzet zijn voor diepgaander onderzoek of bescherming
van de waterbodem of vormt een aanwijzing voor een al dan niet ernstige bedreiging voor het ecosysteem.
Op die manier kan de triade gebruikt worden om waterbodems te rangschikken. Deze drie beoordelingen
leiden samen tot een triade beoordeling in 4 klassen nl.:
Klasse 1: niet verontreinigde onderwaterbodem
Klasse 2: licht verontreinigde onderwaterbodem
Klasse 3: verontreinigde onderwaterbodem
Klasse 4: sterk verontreinigde waterbodem.
In de omgeving van het projectgebied zijn geen metingen betreffende de waterbodemkwaliteit gekend. In de
ruime omgeving bevindt zich 1 meetpunt ter hoogte van de Molenbeek (nr. 740000), t.h.v. de monding van de
Molenbeek in de Rone (Kaart 10-1). Uit de meetresultaten blijkt dat de Molenbeek in 2008 tot de klasse 2
behoorde, waarbij voornamelijk de ecotoxicologische eindklasse slecht scoorde. De laatste metingen (in 2012)
tonen een verslechtering van de waterbodemkwaliteit aan. Er wordt namelijk de eindklasse 4 toegekend aan
de Molenbeek. De onderliggende scores zijn:

Tabel 10-5

Triadebeoordeling t.h.v. VMM-meetpunt 740000 (2012, bron: VMM)

Parameter

Score

Fysico-chemie

3

Ecotoxicologie

4

Biologie

3

Eindklasse

4

Er zijn geen metingen t.h.v. de Fonteinbeek voorhanden.

10.2.3.4 Waterzuivering
Inzake afvalwaterafvoer is de omgeving van het studiegebied verdeeld over twee zuiveringsgebieden: dat van
27
de RWZI Kluisbergen in het noordwesten (zuiveringscapaciteit 3.600 IE ) en dat van de RWZI Ronse in de
overige delen van het studiegebied (capaciteit 27.000 IE) (bron: www.aquafin.be).

10.2.4 Structuurkwaliteit van de waterlopen
In de jaren ’90 werd door de universiteit Antwerpen (prof. Verheyen) een inventarisatie uitgevoerd van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaams Gewest. Tijdens deze studie werd aan elke waterloop een
structuurklasse toegekend. Binnen het studiegebied wordt de Molenbeek aangeduid als waterloop met een
zwakke tot waardevolle structuurkwaliteit, de Fonteinbeek met een zwakke, de Kuitholbeek met een matige
en de Sint-Martensbeek met een matige structuurkwaliteit.

27

IE = inwonerequivalenten
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In het kader van het project werd een terreininventarisatie t.h.v. het tracé langs de Fonteinbeek uitgevoerd.
De structuurkwaliteit is weergegeven in Figuur 10-4. De Fonteinbeek wordt hierbij gekenmerkt door een
hoofdzakelijk matige tot goede structuurkwaliteit.

Figuur 10-4

Structuurkwaliteit Fonteinbeek i.k.v. terreininventarisatie

(blauw = goed, geel = matig, roze : onvoldoende)
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10.3 Geplande toestand en effecten
In volgende paragrafen worden de effecten besproken van de realisatie van de nieuwe weg zelf. In de laatste
paragraaf (§10.3.6) worden beknopt de effecten van de overige projectonderdelen besproken.
De effectgroep ‘wijziging afwateringsstructuur’ wordt behandeld binnen de effectgroep ‘waterkwantiteit’,
gezien beide effectgroepen aan elkaar gerelateerd zijn.

10.3.1 Waterkwantiteit – waterafvoer en piekdebieten
In onderstaande paragrafen wordt per deelgebied dieper ingegaan op de afwatering. Na deze uiteenzetting
zal een beoordeling van de milieueffecten gebeuren.

10.3.1.1 Algemeen
Door de inplanting van een nieuw tracé wijzigt de afwatering. Algemeen zal de afwatering gebeuren via
grachten, bufferbekkens en infiltratiebermen. De grachten zullen natuurtechnisch worden ingericht en infiltrerend worden aangelegd. De buffering in grachten (aangepast profiel en tussenschotten) zorgt voor een
hogere infiltratiemogelijkheid. De bufferbekkens worden infiltrerend aangelegd, eventueel met extra
maatregelen om infiltratie te bevorderen. Infiltratiebermen worden direct aanliggend aan de wegenis
aangelegd om infiltratie en filtering/zuivering ter plaatse te bevorderen.
In eerste instantie wordt geopteerd om hemelwater te infiltreren en te bufferen. Indien dit niet mogelijk werd
geacht, werd pas daarna de beslissing genomen om het hemelwater af te voeren.
De infiltratiebermen hebben als functie om infiltratie te verwezenlijken, verontreiniging op te nemen en geen
uitspoeling (geconcentreerde stromingen) te veroorzaken. Een middenberm wordt als infiltratieberm
beschouwd indien deze minimaal 6 m breed is. Een zijberm als deze minimaal 10 m breed is. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat er in uitgraving geen infiltratiebermen ingezet worden.
Wanneer er tegenstrijdigheden ontstonden vanuit het infrastructuurontwerp (zichtbaarheid, bochtstralen,
verkantingen,…) of er bijkomende onteigeningen noodzakelijk waren, werd lokaal geopteerd om de infiltratiebermen minder breed of niet aan te leggen. Indien er minder ruimte beschikbaar is voor optimale werking
(min. 10 m) wordt er toch gekozen om elke meter die beschikbaar is te gebruiken als infiltratieberm. Wanneer
er minimaal 6 m beschikbaar is, gaat men uit van voldoende zuivering om het water rechtstreeks in open
grachten te lozen. Indien minder dan 6 m wordt de berm toch gebruikt voor afstroming van het wegwater, al
wordt deze hierna opgevangen in een riolering met KWS en zandvang aan de uitlaat. Nadrukkelijk in het
noordelijk gebied is elke infiltratie wenselijk om de brongebieden zo min mogelijk aan te tasten.
Alle afwatering die niet over een infiltratieberm gaat, dient een KWS en centrale zandvang te passeren voor
lozing in de langsgrachten. Een KWS-afscheider wordt voorzien op trajecten die geen infiltratiebermen
gebruiken voor zuivering van verontreiniging. De KWS zal hierbij gedimensioneerd worden op het volledige
toekomend debiet en dus niet op de first flush.
Naast de infiltratiebermen worden buffergrachten aangelegd. Deze grachten zijn voorzien met
tussenschotten om maximaal retentie te voorzien, wat voor een hogere infiltratiemogelijkheid zorgt.
Aangezien de tussenschotten op 10 cm van de top van de gracht worden voorzien, is er nog wat ‘extra’
capaciteit in geval van hevige regenval. Dit is voornamelijk van belang bij locaties die reeds met wateroverlast
te kampen hebben. Dit is schematisch weergegeven op Figuur 10-5.
De buffergrachten worden gedimensioneerd op volledige verharding (infiltratiebermen worden beschouwd
als verzadigd).
Het doel is om zoveel mogelijk opwaarts te infiltreren en te bufferen via verschillende maatregelen. Zo
kunnen de bufferzones aan de Molenbeek beperkt blijven (in valleigebied). Er worden 5 bufferbekkens
voorzien (zie verder). Bij de dimensionering van de bufferbekkens werd rekening gehouden met de buffervoorwaarde van 330 m³/ha en de lozingsvoorwaarde van 10 l/s/ha, zoals vooropgesteld door de provincie
Oost-Vlaanderen.
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Figuur 10-5

Principeschets lengteprofiel gracht

Figuur 10-6

Situering meest optimale zone voor infiltratie
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De meest optimale zone voor infiltratie wordt op bovenstaande geohydrologische kaart aangeduid. Dit gebied
betreft de zandige top van de heuvel ongeveer boven 90 mTAW. Wegens de geologische opbouw zal infiltratie
in deze zone een zeer positieve invloed uitoefenen op de volledige waterhuishouding.
Het is niet alleen wenselijk om infiltratie te maximaliseren boven 90 mTAW; wegens een globale positieve
invloed om te infiltreren werd gekozen om voor het volledige tracé infiltratiemogelijkheden te optimaliseren.
Gezien de terreinomstandigheden in het centrale gedeelte van het nieuwe N60-tracé (gevaar voor erosie,
weinig doorlatende ondergrond, stabiliteit, langshelling van wegenis en berm, …) worden hier geen infiltratiebermen voorzien. Infiltratiebermen worden aldus voorzien in het noordelijke en zuidelijk deel van de nieuwe
N60.
Op onderstaande figuur (Figuur 10-7) wordt aangeduid hoe de afwatering t.o.v. het reliëf verloopt t.h.v. het
tracé. Hierbij geven de rode pijlen de richting van de afwatering aan.

Figuur 10-7

Afwatering langs tracé
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10.3.1.2 Bespreking per deelgebied
Deelgebied 1 Noordelijk plateau
In het noordelijk gedeelte van het projectgebied is een vrij actieve bronwerking te vinden. Het belangrijkste
effect op grondwater bestaat uit de beïnvloeding van stijghoogtes van de grondwatertafel in de bronzones
van de Getuigenheuvel. De waterhuishouding is hier zeer complex en kwetsbaar. Het effect wordt in de eerste
plaats veroorzaakt door een verminderde netto-infiltratie. Dit pleit voor een doorgedreven infiltratie van
afstromingswater in het noordelijke deel van het projectgebied. Dit gebied wordt ook aangeduid als de meest
optimale zone voor infiltratie (zie Figuur 10-6).
Vanaf de tunnel verloopt de afwatering naar het noorden (zie Figuur 10-7). Het hemelwater van dit deeltracé
kan aldus aangesloten worden op de bestaande grachten van de huidige N60. De afwatering in dit gedeelte
gebeurt via infiltratiebermen en infiltrerende grachten.
In dit deelgebied is, door het wegontwerp (veel bochten), geen dakprofiel (afwatering van elke rijrichting naar
de zijkant) mogelijk. In Figuur 10-8 wordt met pijltjes weergegeven naar welke kant de afwatering van het
hemelwater verloopt. Aangezien de afwatering van elke rijrichting niet naar de buitenzijkant kan gebeuren,
resulteert dit dat de afwatering zeker voor 1 rijstrook over een infiltratieberm en een infiltrerende gracht kan
verlopen. Voor de andere rijstrook wordt zoveel mogelijk de middenberm ingezet als infiltratieberm. Er wordt
aldus maximaal ingezet op infiltratiebermen.
Een breedte van infiltratieberm van 10 m dient te worden gerealiseerd voor een goede werking om o.m.
verontreinigingen te beheersen en optimaal te infiltreren. Echter, in realiteit zullen de middenbermen niet
overal 10 m breed kunnen zijn (i.f.v. de beschikbare breedte, zichtafstanden,… varieert deze tussen 4 en 10m
breedte). Om te voorkomen dat er hemelwater, dat aldus niet geïnfiltreerd zou worden, over de andere
rijrichting stroomt, worden straatkolken voorzien (Figuur 10-9).
Om het water optimaal te verspreiden en een geconcentreerde stroom te vermijden, wordt een grindbarrière
in de infiltratieberm voorzien. Deze barrière zal tevens sediment opvangen. In de middenberm wordt dergelijke grindkoffer langs beide zijden van de infiltratieberm voorzien.
De infiltratiegrachten, die slechts aan 1 zijde van de N60 kunnen voorzien worden, dienen aldus bijkomende
debiet (afkomstig van de straatkolken) te kunnen bufferen. Naast buffering zorgen de grachten tevens voor
infiltratie van het oppervlaktewater. Binnen de grachten worden schotten voorzien die werken als overstort
voor de buffering. Zo wordt gestreefd naar een maximale infiltratie en buffering en wordt slechts een kleine
hoeveelheid naar de bestaande grachten van de N60 afgewaterd (Figuur 10-10).
Het wegafstromingswter wordt, na infiltratie en buffering, afgevoerd naar de langsgrachten van de bestaande
N60 ten noorden van het projectgebied, waardoor er geen afvoer naar de Kuitholbeek zal zijn.
Ter hoogte van de aansluiting van de lokale weg met de N60 wordt in de lus een buffer voorzien. Deze buffer
neemt het oppervlaktewater op van de lokale weg en dakoppervlakten (van woningen die langs deze lokale
weg gelegen zijn) die ingebuisd wordt afgevoerd. De zijstraten zelf worden, gezien de hoogtelijnen, niet
opgenomen in de dimensionering van de buffer. De buffer is aldus gedimensioneerd op de afvoer van
regenwater afkomstig van de secundaire weg (1,1 ha) en de dakoppervlakten van de huizen (0,3) ha). Er wordt
een debietsbegrenzer op de buffer voorzien. Om infiltratie in de buffer de maximaliseren, dient de bodem van
de buffer lager te zijn dan de lozingshoogte. Het buffervolume is aldus ingerekend vanaf de lozingshoogte (zie
onderstaande figuur). Ter hoogte van de buffer zal een KWS-afscheider geplaatst worden.
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Figuur 10-8

Afwateringsrichting deelgebied 1

Figuur 10-9

Schets dwarsdoorsnede afwatering deelgebied 1
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Figuur 10-10

Principeschets lengteprofiel gracht

Figuur 10-11

Conceptschets buffer deelgebied 1

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in de plan-MER wordt vermeld dat er geen uitgraving van gronden in
de nabijheid van SBZ-gebied (max. 15 cm en zeker niet onder de grondwatertafel) mag gebeuren. In het kader
van deze buffer werd dit nader onderzocht op projectniveau:
•

op deze exacte locatie ligt het grondwater volgens de grondwatermodellering meer dan 15 m onder
het maaiveld;

•

In theorie zou er een hangwatertafel kunnen aanwezig zijn. In realiteit is dit echter zeer onwaarschijnlijk vanwege:
o

Een droge leembodem met textuur B horizont, Formatie van Gent;

o

De locatie ligt hoger dan 110 mTAW (bronniveau ca. 80-90 mTAW) en de bodemkaart
indiceert geen stuw- of hangwater.

Een drainerend effect is aldus niet mogelijk door uitgraving en bijgevolg dus eveneens geen negatieve impact
op het SBZ-gebied. Integendeel, bijkomende infiltratie door de afwatering van de lokale weg hier aan te
koppelen zal immers een positief effect geven.
Deelgebied 2 – Zandige Top
De afwatering van de tunnel gebeurt naar beide zijden via het afwateringssysteem van deelgebieden 1 en 3.
Deelgebied 3 – Schavaarthelling
Deelgebied 3 valt uiteen in twee deelzones: ten noorden van het viaduct (3a) en de zone van het viaduct zelf
(3b).
Deelgebied 3a begint aan de uitmonding van de tunnel in uitgraving. Verder ten zuiden komt de weg in
ophoging. Langs de oostzijde van het tracé loopt een keermuur tot aan de ophoging.
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In dit deelgebied werd niet geopteerd voor een infiltratieberm vanwege te sterke hellingen en gevaar voor
erosie. Daarnaast worden in uitgraving geen infiltratiebermen ingezet. Daarbij werd ook vooropgesteld dat er
geen strooizouten in de Fonteinbeek mogen terechtkomen. Infiltratiebermen houden namelijk het zout niet
tegen.
Daarom zullen grachten (met tussenschotten) voorzien worden voor de buffering van afwatering voor de
taluds bij ingraving. Waar door de beperkte ruimte geen grachten mogelijk zijn, dient het afstromend oppervlaktewater van de omliggende taluds opgevangen te worden en te infiltreren, zodanig dat dit geen invloed
heeft op de naastliggende infrastructuur.De afstroming over de weg zal moeten ingebuisd worden om verontreiniging in de grachten te voorkomen. Dit water wordt namelijk niet geïnfiltreerd door de negatieve invloed
van strooizouten op het omliggende milieu. Het oppervlaktewater in de rioleringsleiding moet eerst over een
KWS-afscheider vooraleer het naar de grachten gaat of in de buffer terechtkomt.
Deelgebied 3b wordt gekenmerkt door een zone waar het heel moeilijk is om te infiltreren omdat de kleilagen
bijna tot op het maaiveld komen. Het oppervlaktewater die over het viaduct stroomt, wordt eveneens via
leidingen afgevoerd en niet geïnfiltreerd, dit omwille van de negatieve impact op de omgeving van
strooizouten. De afwatering gebeurt op het maaiveld; het wegwater zal via de pijlers naar beneden worden
gebracht.
Ter hoogte van het viaduct zal de Fonteinbeek omgelegd worden. De Fonteinbeek vertoont zowel kenmerken
van een bronbeek als van een kleine beek. Qua dimensionering worden als ontwerprichtlijn de afmetingen uit
Tabel 10-6 opgelegd, aangevuld met de richtwaarde van een breedte-diepteverhouding van minstens 5/1. Om
de oorspronkelijke lengte van de Fonteinbeek te behouden zal micromeandering toegepast worden, zodanig
dat er geen verkorting optreedt. Verder is het wenselijk om reeds bij de aanleg een variatie in breedtes aan te
leggen en een variatie in structuur te voorzien (variatie in bodemdiepte, aanleg van stroomdeflectoren, …).
Met meandering zal worden getracht de oorspronkelijke lengte van de beek te bekomen, zodat er geen
verkorting van de beek optreedt.
Daarnaast werden/worden er debietsmetingen op de Fonteinbeek uitgevoerd om het volledige hydraulische
regime van de Fonteinbeek in te kunnen schatten. Hierdoor kan een optimale dimensionering voor de
omgelegde Fonteinbeek bekomen worden. De bedding van de omgelegde Fonteinbeek zal zo min mogelijk
vastgelegd worden met oeverversteviging, waardoor dit een goede uitgangssituatie vormt voor een herstel
naar een ecologisch waardevolle toestand. Aan beide zijden van de beek wordt een 10 m brede oeverzone
gevrijwaard, die eventueel hier en daar verlaagd kan worden uitgevoerd als winterbed. Deze zone zal bebost
worden, waardoor de oevers op een natuurlijke manier vastgelegd worden en de Fonteinbeek beter in staat is
piekafvoer en erosie richting het centrum van Ronse af te remmen. Dergelijke oeverzone heeft daarnaast een
positief effect op de waterkwaliteit en kan zo als natuurverbinding fungeren.

Tabel 10-6
Ontwerprichtlijn dimensionering Fonteinbeek aangelegde delen (bron: Systematiek van
natuurtypen voor Vlaanderen: 2. Waterlopen’)
Parameter

Bronbeek

Kleine beek

Breedte oever (m)

<4

<6

Hoogte oevers (m)

<2

< 2,5

Deelgebied 4 – Toegang Ronse
In dit deelgebied wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk opwaarts te bufferen. Gezien de ondiepe
grondwaterstand is de infiltratiemogelijkheid in de grachten eerder beperkt.
Ten zuiden van Fiertelmeers wordt ter hoogte van het zuidelijke landhoofd van het viaduct aan de westelijke
kant van de N60, een buffer ingeplant. Deze buffer ontvangt al het oppervlaktewater die over de weg vanaf de
tunnel zuidwaarts afstroomt. De buffer wordt infiltrerend ingericht, hoewel het infiltratievermogen van de
bodem in dit gebied zeer klein is. De buffer wordt daarnaast ingericht om zo het mogelijk het water te
zuiveren van verontreiniging.
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Naast het hemelwater afkomstig van de weg, zal eveneens de overstort van Aquafin, voorafgaand door een
voorbezinking, op deze buffer aangesloten worden. Deze overstort is momenteel aangesloten op de Fonteinbeek. De afkoppeling hiervan zal resulteren in een betere waterkwaliteit van de Fonteinbeek. Gezien de
aftapping van de Fonteinbeek op de Sint-Hubertusvijver meer stroomopwaarts gelegen is dan de aansluiting
van de overstort van Aquafin op de Fonteinbeek, wijzigt de waterkwaliteit van de Sint-Hubertusvijver hierdoor
niet.
De Kouterzeelbeek blijkt rechtstreeks uitmonden in de Sint-Hubertusvijver. Indien de buffer de huidige loop
van de Kouterzeelbeek onderbreekt, dient deze omgelegd te worden rond de buffer. Daarnaast dient de
Kouterzeelbeek volledig heraangelegd te worden onder het nieuwe N60-tracé. De inbuizing moet gedimensioneerd worden zodanig dat de leiding niet onder druk komt te staan voor een bui met een retourperiode
van 25 jaar. De dimensionering zal gebaseerd worden op de lokale debiets- en neerslagmetingen.
De doorgang van de Fonteinbeek langs de Sint-Hubertusvijver blijft gewaarborgd.
Afwaarts Fiertelmeers en opwaarts van de bezinkingsbekkens van de vijver is een overstortconstructie van de
Fonteinbeek. Ter hoogte van deze overstort is een aftapping voorzien die als voeding dient naar de vijver.
Een overstort in de vijver leidt het water afwaarts opnieuw naar de Fonteinbeek.
De uitlaat van de buffer met wervelventiel wordt met een gracht of leiding aan de oostelijke kant van de N60
verbonden. Er is aldus een doorsteek onder de rijweg in volle grond nodig voor zowel de Kouterzeelbeek als
de afwatering van de buffer.
De taluds wateren af naar de afwateringsgrachten die naar de buffer in westelijke kant en de Fonteinbeek in
oostelijke kant afwateren.
Ter hoogte van het huidige ingebuisde deel van de Fonteinbeek is er momenteel een overstromingsprobleem.
Deze problematiek wordt aangepakt door een bypass aan te leggen met een overstortdrempel. Hierbij blijft
de huidige beek de functie vervullen van hoofdloop; de bypass zal enkel in werking treden in geval van hoge
afvoer. De bypass wordt gedimensioneerd voor een bui met een retourperiode van 25 jaar. Het kunstwerk
moet gedimensioneerd worden om bij hoog waterpeil in de Fonteinbeek het water naar de bypass te sturen
en daardoor het debiet door de bypass maximaliseren.
Het gebied in uitgraving zal met een pompsysteem afwateren naar de buffer ten noorden van de Molenbeek.
Een KWS-afscheider wordt hierbij voorzien. Het oppervlaktewater op de op- en afritten van de N60 ten
noorden van de Zonnestraat zullen via een leiding aansluiten op de leidingen van de N60. Het oppervlaktewater van de op- en afritten ten zuiden van de Zonnestraat zullen via een gravitaire leiding naar het bufferbekken geleid worden.
Vanaf het pompsysteem gaan deze leidingen verder naar de noordelijke Molenbeekbuffer. Omwille van de
ligging van de buffer in valleigebied zal de buffer overgedimensioneerd worden. De buffer mondt uit in de
Molenbeek.
Waar de weg opnieuw in ophoging gaat over de Molenbeek zal de afwatering via leidingen naar het noorden
stromen, die tevens in de Molenbeekbuffer terechtkomen.
De afwatering van de talud komt in een afwateringsgracht die rechtstreeks naar de Molenbeek gaat.
Deelgebied 5 – Molenbeekvallei
Zie afwatering deelgebieden 4 en 6
Deelgebied 6 – Woonkouter
Ten zuiden van de Molenbeek wordt eveneens een buffer aangelegd. Deze buffer ontvangt het oppervlaktewater van de afstroming van de N60 ten zuiden van de Molenbeek tot aan het einde van de uitgraving, m.a.w.
van het ganse deelgebied.
Het deel in uitgraving zal met leidingen naar de pompput worden afgevoerd. Een pompsysteem zorgt ervoor
dat het water in de zuidelijke Molenbeekbuffer overgepompt wordt.
De afwatering van de talud komt in een afwateringsgracht die rechtstreeks naar de Molenbeek gaat.
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De weg neemt een deel effectief overstromingsgevoelig gebied in, waardoor compensatie dient gerealiseerd
te worden. Voor de situering van het compensatievolume wordt verwezen naar de effectenbeoordeling.
Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone
Vanaf het einde van de uitgraving gebeurt de afwatering gravitair naar het zuiden toe. In deze zone worden
infiltratiebermen en buffergrachten voorzien. Gezien de ondiepe grondwaterstand (zie discipline bodem en
grondwater) is de infiltratiemogelijkheid in de grachten eerder beperkt. Om het water te bufferen werden
tussenschoten in de grachten geplaatst en wordt een bufferbekken tussen de N60 en de aansluiting op de
Nieuwe Pontstraat aangelegd. Het bufferbekken mag het grondwater niet draineren.

10.3.1.3 Effectbeoordeling
Het project impliceert een verhoging van verharde oppervlakte. Dit zorgt voor een versnelde hemelwaterafvoer, waardoor buffering noodzakelijk is. Het project heeft een effect op drie deelstroomgebieden, nl. de
Molenbeek Ronse – Fonteinbeek, Molenbeek – Kuitholbeek en Sint-Martensbeek. Deze dienen aldus in te
staan voor de afvoer van oppervlaktewater afkomstig van de N60. Aangezien de deelsystemen van de
Fonteinbeek en Molenbeek overstromingsgevoelig zijn, is waterberging en vertraagde afvoer dan ook noodzakelijk om de valleigebieden te beschermen.
Het afstromende hemelwater worden via infiltratiebermen, infiltratiegrachten en buffers naar de bestaande
waterlopen afgevoerd. Zoals uit bovenstaande duiding blijkt, wordt het principe van eerst infiltreren, daarna
bufferen en pas daarna afvoeren binnen dit project gevolgd. Het ontwerp zorgt er aldus voor dat er zo veel
mogelijk afgevoerd oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd, wat als positief wordt beoordeeld. Ten opzichte van
de referentiesituatie wordt dit beoordeeld als een neutraal tot licht negatief effect.
De dimensionering van de bufferbekkens werd berekend volgens de normen uit de Code van Goede Praktijk
van het ontwerp van rioleringssystemen.
Het project voorziet ca. 210.330 m² verharde oppervlakte, 94.350 m² oppervlakte van wegtaluds en 63.007 m²
oppervlakte berm. Dit komt neer op 367.687 m² oppervlakte waarvoor (infiltratie) en buffering dient voorzien
te worden. De provincie Oost-Vlaanderen stelt een bergingscapaciteit van 330 m³/ha voorop. Met deze totale
oppervlakte zou 12.134 m³ buffering voorzien dienen te worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet
enkel met de bijkomende verharde oppervlakte die zal worden aangelegd het buffervolume werd gerekend,
maar op basis van de totale oppervlakte (verharding + taluds + bermen). Er wordt aldus voldaan aan een
worst case scenario, wat positief wordt beschouwd. De voorziene buffers zullen minimaal aan de berekende
buffering voldoen en bij voorkeur meer. Daarnaast is er voldoende ruimte voor buffering aanwezig. Om te
kunnen voldoen aan het lozingsdebiet van 10 l/s.ha worden debietsremmers op de buffers geplaatst. Deze
voorkomt aldus piekdebieten.
De locatie van de bufferzones stroken met deze voorgesteld in het GRUP. In het GRUP is een grote zone
voorzien aan de Molenbeek. Naast de 2 bufferbekkens t.h.v. de Molenbeek, worden nog andere zones
voorzien. Deze zijn in het GRUP echter niet aangeduid als specifieke bufferzone, maar vallen wel binnen de
lijnen van landschappelijke inpassing. Deze zones komen overeen met de potentiële zones die werden
aanbevolen in het plan-MER. De bufferbekkens bevinden zich op een goede locatie. Bufferen in valleigebied
wordt als matig negatief (-2) aanzien. Door het voorzien van extra buffering t.h.v. valleigebied (meer buffering
dan nodig is) kan dit effect genuanceerd worden tot een beperkt negatief effect (-1).
De aanleg van de verharding en het sterke reliëf hebben een impact die ertoe leidt om een extra zonering
voor waterbeheer te voorzien ter hoogte van de Molenbeek, bovenop alle maatregelen die zijn voorzien
(bufferbekkens in de noordelijke en zuidelijke aansluitingszone, brede infiltratiebermen, …). Buffering in
valleigebied wordt als matig negatief beoordeeld. De buffering ter hoogte van de Molenbeek wordt overgedimensioneerd omwille van de ligging in valleigebied. Dankzij deze overdimensionering worden geen
bijkomende overstromingsrisico’s verwacht. De impact kan hierdoor genuanceerd worden tot een beperkt
negatief effect.
Inzake barrièrewerking in afstromingsgebied doorsnijdt het tracé het deelstroomgebied van de Fonteinbeek
(in bovenlopen en t.h.v. de Fonteinbeek). Aangezien de weg op een viaduct ter hoogte van de kruising met de
Fonteinbeek wordt aangelegd, wordt geen risico op overstromingscalamiteiten en ongecontroleerde
afstroming verwacht. Daarnaast zal de omgelegde N60 eveneens de Kouterzeelbeek doorkruisen. Aangezien
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de Kouterzeelbeek ingebuisd onder het tracé wordt geleid, worden hier eveneens geen overstromingsrisico’s
of ongecontroleerde afstroming verwacht. Ter hoogte van de Molenbeek gaat de weg in ophoging over deze
waterloop. Aangezien het wegwater via inbuizing naar de buffer (ten noorden van Molenbeek) wordt geleid,
worden hier eveneens geen significante effecten verwacht. Het hemelwater dat op de taluds terechtkomt,
wordt via een afvoergracht geleid naar de Molenbeek. In geval van extreme neerslagpieken zal slechts een
beperkte buffering in de gracht mogelijk zijn. Dit wordt als een beperkt negatief effect (-1) aanzien, gezien het
hemelwater (volgens reliëf) sowieso afwatert naar de Molenbeek en dit maar een beperkte hoeveelheid zal
zijn.
Inzake de waterkwantiteit in de Sint-Hubertusvijver blijven de Fonteinbeek (gedeeltelijk) en Kouterzeelbeek
aangesloten op deze vijver. Het overstort van de Sint-Hubertusvijver is verbonden met de Fonteinbeek. Het
overstort van Aquafin zal niet meer verbonden zijn met de Fonteinbeek, maar zal geleid worden naar de
buffer ten zuiden van Fiertelmeers. Daarnaast wordt ook een bypass van de Fonteinbeek voorzien. Het peil
van de Sint-Hubertusvijver blijft gegarandeerd – benevens de normale waterpeilschommelingen tussen natte
en droge periodes – door de permanente voeding door de Kouterzeelbeek.
Er werd een hydrologische studie opgemaakt i.k.v. de waterbalans van de Sint-Hubertusvijver. De studie heeft
de meest kritische periode van het jaar opgevolgd in functie van de waterbalans van de Sint-Hubertusvijver,
dit vanaf de start van het droge halfjaar (april) tot eind augustus 2014. Hierbij is een droge periode onderzocht
waarbij de Fonteinbeek volledig werd afgekoppeld van de Sint-Hubertusvijver. Uit de metingen is gebleken
dat de verlaging van de vijver in de droge periode beperkt is gebleven en volledig te wijten was aan de ongecontroleerde aftap ter hoogte van de tennisclub. Indien deze overloop gereguleerd wordt, kan in geval van
droge periode de verlaging van het waterpeil in de Sint-Hubertusvijver volledig geneutraliseerd worden. Na de
aankoppeling van de Fonteinbeek is het peil van de vijver voor een lange periode stabiel gebleven. Dit heeft
waarschijnlijk als achterliggende reden te maken met het feit dat de kleine, noordelijke buffervijvers zich eerst
opnieuw moesten vullen vooraleer het debiet naar de grote vijver hersteld was. Er dient ook rekening
gehouden te worden met de overloop naar het spaarbekken. Hierdoor is de stijging ook trager gebeurd. Uit de
studie blijkt dat, in de veronderstelling dat de basisafvoer van de Fonteinbeek mogelijks kan worden beïnvloed
door het project, er kan besloten worden dat de impact op de grote vijver niet kritisch zal zijn.
Aangezien alle voorziene maatregelen ervoor zorgen dat het hemelwater (zoals in de huidige situatie) terecht
komt in de ontvangende waterlopen, maar de toevoer van hemelwater naar de ontvangende waterlopen
meer in bulk kan verwacht wordt, wordt beoordeeld dat het project een beperkt negatief effect (-1) zal
veroorzaken inzake waterafvoerkarakteristieken en wijzigingen in piekdebieten.

10.3.2 Waterkwantiteit – impact op overstromingsgebieden
Dankzij bovenvermelde bronmaatregelen om afstromend hemelwater van de wegenis vast te houden ter
plaatse en in eerste instantie te infiltreren worden geen bijkomende overstromingsrisico’s verwacht.
Echter, zoals uit kaart 11-1 blijkt, zijn er in het projectgebied kritieke overstromingszones aanwezig. In de
zuidelijke VHA-zone 442 worden effectief overstromingsgevoelige gebieden doorkruist, dit ter hoogte van de
Molenbeek en een klein deel ter hoogte van de Fonteinbeek, beide ten gevolge van overstroombaarheid
vanuit de waterloop.
Er worden geen buffers gepland in effectief overstromingsgevoelige gebieden.
Bij de berekeningen voor het oplossen van de overstromingsproblematieken werd rekening gehouden met
versnelde afvoer van hemelwater door de sterke hellingsgradiënten.
Ter hoogte van het effectief overstromingsgevoelig gebied dat het tracé doorkruist t.h.v. de Fonteinbeek,
doorkruist het tracé deze d.m.v. een viaduct. Deze ingreep zal aldus geen impact hebben op het effectief
overstromingsgevoelig gebied. Verder, is er momenteel ter hoogte van het huidige ingebuisde deel van de
Fonteinbeek (ten zuiden van de Sint-Hubertusvijver) een overstromingsprobleem. Deze problematiek is een
samenspel van een te groot debiet op de Molenbeek en een opstuwing door een te groot debiet op de
Fonteinbeek, dit soms nog verergerd door verstoppingen t.h.v. de inbuizing. Om deze problematiek aan te
pakken zal een bypass aangelegd worden met een overstortdrempel. Deze bypass wordt aangekoppeld aan de
lozing van de noordelijke Molenbeekbuffer. De dimensionering van deze omlegging zal berekend worden
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o.b.v. de uitgevoerde debietsmetingen en hoogwater situaties. Zo zullen overstromingen afwaarts voorkomen
worden.
De weg neemt een deel effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van de Molenbeek in, waardoor
compensatie dient gerealiseerd te worden. Dezelfde rekenwijze werd gehanteerd als deze uit de plan-MER,
maar meer verfijnder. Het ingenomen overstromingsvolume werd op projectniveau bepaald aan de hand van
het ingenomen oppervlakte effectief overstromingsgevoelig gebied en het hoogteverschil volgens de DHM
tussen het hoogste en laagste punt binnen het ingenomen overstromingsgebied. Net als in de plan-MER wordt
een waterhoogte van 75 % verondersteld over de volledige oppervlakte. Het volledige volume bedraagt hierbij
340 m³.
Om dit compensatievolume op te vangen, wordt voorgesteld om een smalle strook af te graven zoals
gearceerd aangeduid in Figuur 10-12. Tussen de hoogtelijn 28.0 en 28.4 wordt uitgegraven tot op 28.0,
waardoor op deze manier een bijkomend volume van 584 m³ wordt voorzien.
Het kan zijn dat, door wijzigingen in het ontwerp, de situering van het compensatievolume en/of het
compensatievolume zelf (door wijziging wegontwerp) wijzigt. Er wordt in ieder geval gegarandeerd dat het
ingenomen effectief overstromingsgevoelig gebied door het tracé zal gecompenseerd worden.
In deelgebieden 4 tot 6 wordt ter hoogte van de Zonnestraat en de Engelsenlaan een pompput voorzien,
gezien gravitaire afwatering vanaf de N60 richting de Molenbeek niet mogelijk is (Molenbeek wordt boven
maaiveld doorkruist; Zonnestraat en Engelsenlaan onder maaiveld). Bij het falen van deze pompstations kan
er (theoretisch gezien) lokaal afstromingswater van de N60 op de weg stagneren. De effecten blijven hierbij
beperkt tot het afstromingswater van de N60 tussen Zonnestraat en Engelsenlaan. Door het ontdubbelen van
de energievoorziening en de pompinstallaties, daalt het risico op dergelijk falen van afvoer van afstromingswater, waardoor dit als een verwaarloosbaar effect kan beschouwd worden. Daarnaast zal een waterkerende
dijk langs de weg aangelegd worden, zodanig dat de afscheiding tussen het wegprofiel en de omgeving altijd
hoger is dan het overstromingspeil. Zo wordt overstromingswater in de insnijding (of U-bak) bij overstroming
van de Molenbeek voorkomen.
Het is wenselijk om parallelle dijken met de Molenbeek zoveel mogelijk te vermijden en in te zetten op
langere dwarsdijken. Ook worden de dijken bij voorkeur zo ver mogelijk van de beek gehouden.
Door de combinatie van de vermelde maatregelen wordt voorkomen dat een belangrijk bijkomend debiet
wordt aangesloten op reeds problematische waterlopen en voorkomt dat ruimte die nu reeds wordt
ingenomen door het watersysteem verder achteruit gaat. Dit alles in beschouwing genomen wordt, inzake
overstromingen, bij de inplanting van de N60 een beperkt negatief effect verwacht.
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Figuur 10-12

Voorstel compensatie effectief overstromingsgevoelig gebied Molenbeekvallei

10.3.3 Waterkwaliteit
In eerste instantie wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk hemelwater te infiltreren. Hierbij worden
infiltratiebermen gevolgd door bermgrachten (met infiltrerend effect) voorzien. Indien infiltratie niet haalbaar
is (o.m.v. ondergrond of strooizouten die terecht kunnen komen in de waterloop) wordt het hemelwater eerst
gebufferd vooraleer deze wordt afgeleid naar de waterloop.
Er werd in eerste instantie gekozen om maximaal in te zetten op infiltratiebermen. Een infiltratieberm met
een breedte van minimaal 10 m houdt verontreinigingen tegen (voorkomt verspreiding van verontreinigingen
door afspoeling en verwaaiing). Alleen in de berm kan dan nog tot een diepte van ca 40 cm de streefwaarde
voor een aantal zware metalen en PAK en soms de interventiewaarde voor lood en zink, overschreden
worden. Onder deze strook is de bodemverontreiniging niet meer aantoonbaar. Daarnaast wordt in de
infiltratieberm een grindbarrière voorzien, dit om het hemelwater optimaal te verspreiden en een
geconcentreerde stroom te vermijden. Deze barrière vangt tevens sediment op. Ter hoogte van deelgebied 1
wordt tevens een grindkoffer langs beide zijden van de infiltratieberm in de middenberm voorzien.
Na de infiltratiebermen zijn bermgrachten gelegen. Deze grachten zorgen eveneens voor een infiltrerend
effect. Ook waar het plaatsen van infiltratiebermen niet mogelijk is, worden langs het tracé bermgrachten
voorzien. Deze bermgrachten leiden het hemelwater ofwel eerst naar een bufferbekken ofwel rechtstreeks
naar de waterloop. Het afstromende hemelwater zal een licht verhoogde vuilvracht kennen t.g.v. deposities
van verkeersemissies op de verharde oppervlakken (verhoogde nutriëntconcentraties, zware metalen, PAK’s,
zwevende stoffen en zouten). De aanleg van bufferbekkens en natuurlijke grachten zorgt er voor dat
zwevende stoffen en zware metalen deels verwijderd worden. Ook de tussenschotten zorgen ervoor dat de
vuilvracht tegengehouden wordt. Aangezien mogelijke verontreinigingen onderweg in de grachten blijven
hangen, heeft het voorzien van KWS-afscheiders aan het einde van een grachtensysteem geen waarde. De
grachten en/of bufferbekkens worden voorzien van een schuifafsluiter, om in het geval van calamiteiten, de
afvoer naar de waterlopen te kunnen afsluiten.
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Een KWS-afscheider wordt voorzien op trajecten die geen infiltratiebermen en bermgrachten gebruiken voor
zuivering van verontreiniging. De KWS wordt hierbij gedimensioneerd op het volledige toekomend debiet en
dus niet op de first flush. Dit is aldus een worst case scenario. Het afstromingswater van de viaducten gaat
over KWS-afscheiders met sedimentvangen, om een belangrijk deel van de KWS en zwevende deeltjes met
aangehechte verontreinigingen te verwijderen.
Hemelwater wordt buiten de wegsectie via weggrachten en na buffering (in weggracht of in bekken)
gecontroleerd geloosd met een beperkt debiet in waterloop.
Om de huidige waterkwaliteit van de Fonteinbeek niet te verslechteren, wordt vooropgesteld dat er geen
strooizouten in de waterloop mogen terechtkomen. Ter hoogte van de Fonteinbeek kunnen hierdoor geen
infiltratiebermen voorzien worden, aangezien deze geen zout tegenhouden. Het oppervlaktewater wordt hier
via inbuizing afgevoerd. Dit is aldus een neutraal effect. De overstort van Aquafin zal afgekoppeld worden van
de Fonteinbeek en aangesloten worden op de buffer ten zuiden van Fiertelmeers. Dit zal resulteren in een
betere waterkwaliteit van de Fonteinbeek, wat een positief effect (+1) is. Vooraleer het overstortwater in de
buffer terechtkomt, wordt deze door een voorbezinking voorafgegaan.
Omdat via de weg ADR-transporten kunnen plaatshebben en om de effecten van eventuele ongevallen met
ADR-transporten te beperken zijn afsluitbare grachten met een voldoende buffercapaciteit (bv. met schuiven)
en/of afsluitbare bufferbekkens voorzien om verspreiding van verontreinigingen te beperken.
In het plan-MER werd als milderende maatregel opgenomen om de haalbaarheid van lozing van wegafstromingswater van het noordelijk weggedeelte (noordelijk van Zandstraat), in de Molenbeek binnen het
deelbekken 451 i.p.v. zoals in de huidige toestand in het stroomopwaartse deel van de Kuitholbeek of zijn
zijloop (deelbekken 450). Dit omdat de Kuitholbeek een bronbeek is en door zijn geringe (basisafvoer)debiet
en kwelwaterkwaliteit als kwetsbaar voor verontreiniging is te beschouwen. De weg ligt quasi op het niveau
van de waterscheiding tussen deelbekken 450 en 451, waaroor een lozing in het deelbekken 451 technisch
gezien waarschijnlijk haalbaar is. Gezien deze projectzone gelegen is in een zone die geschikt is voor infiltratie,
wordt hier maximaal ingezet op infiltratie (d.m.v. infiltratiebermen en buffergrachten waarin kan geïnfiltreerd
worden). Er wordt voor gezorgd dat geen wegafstromingswater in de Kuitholbeek of zijn zijloop (deelbekken
450) terecht komt. Het lozen van dit wegafstromingswater naar de Molenbeek (deelbekken 451) wordt dan
ook niet verder overwogen.
Rekening houdend met bovenstaande voorzorgsmaatregelen zal bij calamiteiten de waterkwaliteit van de
waterlopen niet of slechts in kleine mate beïnvloed worden. De milieueffecten zijn dan ook gering negatief tot
verwaarloosbaar (0/-1) te beschouwen.
Capaciteit rioleringsnet en waterzuiveringsinfrastructuur
Het afstromingswater van viaducten en tunnels wordt via leidingen afgevoerd. Deze leidingen betreffen
nieuwe leidingen. Aangezien de berekening van de capaciteit van deze leidingen werd bepaald volgens de
code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen, wordt er dan ook niet verwacht dat de
capaciteit voor deze leidingen wordt overschreden.
Het afgevoerde oppervlaktewater wordt niet naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Al het afstromingswater wordt ofwel geïnfiltreerd, ofwel gebufferd, ofwel naar de waterloop afgeleid. Een overschrijding van de
waterzuiveringsinfrastructuur is dan ook niet mogelijk.
Er zijn dan ook geen significante effecten voor deze effectgroep.

10.3.4 Structuurkwaliteit
De aanleg van nieuwe wegstructuren kan er voor zorgen dat de structuurkwaliteit van waterlopen wordt
aangetast. Naast het doorsnijden van beekvalleien, zullen bepaalde waterlopen ook ingebuisd of omgelegd
worden.
In het studiegebied hebben de waterlopen, die door het tracé doorkruist worden, een matig tot goede
structuurkwaliteit. De waterlopen waarvan de structuurkwaliteit zal wijzigen door de inplanting van het tracé
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Ter hoogte van Fonteinbeek wordt een viaduct voorzien. Een viaduct biedt minder ruimte-inname, wat meer
ruimte voor de Fonteinbeek en voor de ontwikkeling van beekbegeleidende vegetatie impliceert. Dankzij deze
ruimte kan de beek verlegd worden in overeenstemming met het bestaande reliëf. Aan beide zijden van de
beek wordt een 10m brede oeverzone gevrijwaard, die eventueel hier en daar verlaagd kan worden
uitgevoerd als winterbed. Deze zone zal bebost worden (voor zover de fundering van het viaduct dit toelaat),
waardoor de oevers op een natuurlijke manier vastgelegd worden en de Fonteinbeek beter in staat is piekafvoer en erosie richting het centrum van Ronse af te remmen. Dergelijke oeverzone heeft daarnaast een
positief effect op de waterkwaliteit en kan zo als natuurverbinding fungeren.
De structuurkwaliteit van de Fonteinbeek zal aldus op bepaalde zones (met reeds een goede structuurkwaliteit) dezelfde blijven of verbeteren (op zones met een matige structuurkwaliteit) (0/+1).
De impact van de doorsnijding van de Fonteinbeek is gering negatief (-1) doordat het tracé deze doorkruist
d.m.v. een viaduct.
Ter hoogte van de Sint-Hubertusvijver zal de bypass van de Fonteinbeek, omwille van het aanwezige reliëf,
grotendeels ingebuisd blijven en aldus een beperkte ecologische waarde (blijven) hebben. In functie van de
vismigratie zullen geen hindernissen gecreëerd worden. Dit wordt als neutraal (0) beoordeeld.
De Molenbeekvallei wordt op maaiveldniveau doorsneden. De Molenbeek zal voorzien worden van oever- en
bodembescherming t.h.v. de doorkruising van het tracé en de bufferbekkens ten noorden en ten zuiden van
de waterloop. Hierbij wordt de oeverbreedte behouden. Afhankelijk van uit welk materiaal de versteviging zal
bestaan, zal de impact beperkt (-1, bij natuurlijke bedding en oevers) of matig (-2, bij kunstmatige materialen)
zijn.
De Kouterzeelbeek, een zijloop van de Fonteinbeek, zal omgeleid worden rondom de buffer (ten zuiden van
Fiertelmeers) indien de buffer tot aan de Kouterzeelbeek reikt en doorgestoken worden onder de rijweg (N60)
in volle grond, aldus d.m.v. een inbuizing. Aangezien deze waterloop nu reeds een slechte structuurkwaliteit
heeft, wordt de impact op de structuurkwaliteit als beperkt negatief (-1) beschouwd.

10.3.5 Effecten tijdens de aanlegfase
De aanlegfase wordt dusdanig georganiseerd (zie §6.3.8) dat de werfzone nagenoeg binnen de zone blijft die
zal ingenomen worden door het wegtracé. Door de werken te starten in het “gemakkelijk” zuidelijk deel van
het tracé, kan voor de aan- en afvoer van grond en bouwmaterialen bij de bouw van de weg in de meer
complexe zones, zijnde het Schavaartviaduct en de tunnel onder de Zandstraat, gebruik gemaakt worden van
het reeds gerealiseerde deel van het tracé (in casu de centrale knoop). Ook vanaf de noordelijke knoop is
werfverkeer mogelijk. Hierdoor zullen de effecten van de aanlegfase op oppervlaktewater gelijk aan of kleiner
zijn dan die van het definitief wegtracé.
De vijf in het GRUP aangeduide werfzones voor opslag van bouwmaterialen en werfmaterieel (artikel 5)
worden getoetst aan hun ligging t.o.v. overstromingsgevoelige gebieden:
•

Werfzone Zandstraat ligt gedeeltelijk in mogelijk overstromingsgevoelig gebied

•

Werfzones Dieriksstraat, Zonnestraat, Doorniksesteenweg en Biest liggen volledig buiten overstromingsgevoelig gebied.

10.3.6 Effecten van de andere projectonderdelen
De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op oppervlaktewater (vasthouden hemelwater, beperking afspoeling,…).
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De andere projectonderdelen – grondruil van landbouwpercelen, aanleg van (onverharde/beperkt verharde)
28
buurtwegen – hebben geen significante effecten op oppervlaktewater .

10.4 Conclusies en milderende maatregelen
Het project impliceert een verhoging van verharde oppervlakte. Dit zorgt voor een versnelde hemelwaterafvoer, waardoor buffering noodzakelijk is. Het project heeft een effect op drie deelstroomgebieden, nl. de
Molenbeek Ronse – Fonteinbeek, Molenbeek – Kuitholbeek en Sint-Martensbeek. Deze dienen aldus in te
staan voor de afvoer van oppervlaktewater afkomstig van de N60. Aangezien de deelsystemen van de
Fonteinbeek en Molenbeek overstromingsgevoelig zijn (beperkt negatief effect), is waterberging en vertraagde afvoer dan ook noodzakelijk om de valleigebieden te beschermen.
Het afstromende hemelwater worden via infiltratiebermen, infiltratiegrachten en buffers naar de bestaande
waterlopen afgevoerd. Daarbij wordt het principe van eerst infiltreren, daarna bufferen en pas daarna
afvoeren gevolgd. De dimensionering van de bufferbekkens werd berekend volgens de normen uit de Code
van Goede Praktijk van het ontwerp van rioleringssystemen. Er worden vijf bufferbekkens voorzien.
Het project voorziet ca. 210.330 m² verharde oppervlakte, 94.350 m² oppervlakte van wegtaluds en 63.007 m²
oppervlakte berm. Dit komt neer op 367.687 m² oppervlakte waarvoor (infiltratie) en buffering dient voorzien
te worden. De provincie Oost-Vlaanderen stelt een bergingscapaciteit van 330 m³/ha voorop. Met deze totale
oppervlakte zou 12.134 m³ buffering voorzien dienen te worden. De voorziene buffers zullen minimaal aan de
berekende buffering voldoen en bij voorkeur meer. Om te kunnen voldoen aan het maximaal lozingsdebiet
van 10 l/s.ha worden debietsremmers op de buffers geplaatst.
De aanleg van de verharding en het sterke reliëf hebben een impact die ertoe leidt om een extra zonering
voor waterbeheer te voorzien ter hoogte van de Molenbeek, bovenop alle maatregelen die zijn voorzien
(bufferbekkens in de noordelijke en zuidelijke aansluitingszone, brede infiltratiebermen, …). Buffering in
valleigebied wordt als matig negatief beoordeeld. De buffering ter hoogte van de Molenbeek wordt overgedimensioneerd omwille van de ligging in valleigebied. Dankzij deze overdimensionering worden geen
bijkomende overstromingsrisico’s verwacht. De impact kan hierdoor genuanceerd worden tot een beperkt
negatief effect.
De weg neemt een deel effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van de Molenbeek in, waardoor
compensatievolume zal voorzien worden.
Inzake barrièrewerking in afstromingsgebied doorsnijdt het tracé het deelstroomgebied van de Fonteinbeek
(in bovenlopen en t.h.v. de Fonteinbeek), maar de Fonteinbeek wordt op viaduct gekruist en de Kouterzeelbeek wordt ingebuisd onder het tracé. De weg gaat in ophoging (talud + brug) door de Molenbeekvallei, en
het wegwater wordt via inbuizing naar de buffer ten noorden van de Molenbeek geleid. Het hemelwater dat
op de taluds terechtkomt, wordt via een afvoergracht geleid naar de Molenbeek. De barrière-effecten worden
als maximaal beperkt negatief beoordeeld.
Inzake de waterkwantiteit in de Sint-Hubertusvijver blijven de Fonteinbeek (gedeeltelijk) en Kouterzeelbeek
aangesloten op deze vijver. Het overstort van de Sint-Hubertusvijver is verbonden met de Fonteinbeek. Het
overstort van Aquafin zal niet meer verbonden zijn met de Fonteinbeek, maar zal afgeleid worden naar de
buffer ten zuiden van Fiertelmeers. Daarnaast wordt ook een bypass van de Fonteinbeek voorzien. Het
waterpeil in de Sint-Hubertusvijver wordt gegarandeerd – benevens normale seizoensschommelingen – door
de permanente voeding vanuit de Kouterzeelbeek. Uit de uitgevoerde studie i.k.v. de waterbalans van de SintHubertusvijver blijkt dat er kan besloten worden dat de impact van het N60-project op de grote vijver niet
kritisch is. Verder is gebleken dat, bij volledige afkoppeling van de Fonteinbeek, de verlaging van de vijver in
de droge periode beperkt is gebleven en volledig te wijten was aan de ongecontroleerde aftap ter hoogte van
de tennisclub.

28
De (gedeeltelijke) verharding van fietspaden of landbouwwegen kan lokaal voor een vermindering van de infiltratiecapaciteit zorgen,
maar de totale oppervlakte van deze verhardingen is dusdanig klein, dat dit effect verwaarloosbaar is.
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Rekening houdend met de voorziene voorzorgsmaatregelen – infiltratiebermen, bermgrachten en waar nodig
KWS-afscheiders – zal bij calamiteiten de waterkwaliteit van de waterlopen niet of slechts in kleine mate
beïnvloed worden.
Het afgevoerde oppervlaktewater wordt niet naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Al het afstromingswater wordt ofwel geïnfiltreerd, ofwel gebufferd, ofwel naar de waterloop afgeleid. Een overschrijding van de
waterzuiveringsinfrastructuur is dan ook niet mogelijk.
In het studiegebied hebben de meeste waterlopen, die door het tracé doorkruist worden, een matig tot goede
structuurkwaliteit, waardoor de effecten op dit vlak beperkt zijn. Het verleggen van de Fonteinbeek t.h.v. het
Schavaartviaduct wordt aangegrepen om de structuurkwaliteit van deze waterloop plaatselijk te verbeteren. .
De Molenbeek zal voorzien worden van oever- en bodembescherming t.h.v. de doorkruising van het tracé en
de bufferbekkens ten noorden en ten zuiden van de waterloop. Afhankelijk van het verstevigingsmateriaal
wordt een beperk tot matig negatief effect verwacht. Indien de Kouterzeelbeek d.m.v. een inbuizing dient
omgelegd te worden, wordt dit als een beperkt negatief effect beschouwd.
Eén van de vijf in het GRUP aangeduide werfzones ligt gedeeltelijk in overstromingsgevoelig gebied.
De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op oppervlaktewater (vasthouden hemelwater, beperking afspoeling,…). Grondruil van landbouwpercelen, aanleg van (onverharde/beperkt verharde) buurtwegen – hebben geen significante effecten
op oppervlaktewater.
Milderende maatregelen
De voorziene buffers dienen minimaal aan de berekende buffering te voldoen en bij voorkeur meer.
De bypass en omlegging van de Fonteinbeek mogen geen knelpunten creëren voor vismigratie, noch in de
aanlegfase noch in de exploitatiefase.
Regelmatig onderhoud van de bermen is noodzakelijk om een goede infiltratie en het tegenhouden van
verontreinigingen te kunnen garanderen.
Verder wordt aanbevolen om, indien passend binnen de landschapvisie, struikgewas te voorzien. Zowel
struikgewas als geluidsschermen voorkomen verwaaiing van spatwater naar de randzones van de weg waardoor verontreinigingen tegengehouden worden en deze zich aldus niet verder kunnen verspreiden.
Bij de omlegging van de Fonteinbeek zijn volgende randvoorwaarden en aanbevelingen:
•

Beek niet draineren

•

Bijkomende erosie moet zoveel mogelijk worden vermeden

•

Er dient zoveel mogelijk ruimte gegeven te worden voor verdere ontwikkeling van de beek

•

Bij de aanleg is het wenselijk om een variatie in breedtes aan te leggen en een variatie in structuur te
voorzien (variatie in bodemdiepte, aanleg van stroomdeflectoren, …)

•

Bij de inrichting wordt het aangeraden om de buitenbochten eerder steil aan te leggen en de
binnenbochten eerder zwak. Houtkant zal aan de buitenbochten noodzakelijk zijn ter versteviging.

Het is wenselijk om parallelle dijken met de Molenbeek zoveel mogelijk te vermijden en in te zetten op
langere dwarsdijken. Ook worden de dijken bij voorkeur zo ver mogelijk van de beek gehouden.
Er worden verder metingen uitgevoerd i.k.v. de waterbalans van de Sint-Hubertusvijver om tevens de hoogwaterafvoeren in kaart te brengen. Uit metingen van het waterpeil tijdens de droge periode is gebleken dat
de verlaging van de vijver beperkt is gebleven en volledig te wijten was aan de ongecontroleerde aftap ter
hoogte van de tennisclub. Er wordt dan ook aanbevolen om een debietscontrole van het aftappunt ter hoogte
van de tennisclub te implementeren.
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11

Fauna en flora

11.1 Methodologie
11.1.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline fauna en flora valt samen met het algemeen studiegebied: het projectgebied (bouwterrein) en een zone van ca. 200 m rond het projectgebied. Een verruiming van het studiegebied
is mogelijk in functie van mogelijke ecologische relaties met of barrières t.o.v. andere gebieden (meerdere
kilometers), rustverstoring (enkele honderden meter), wijzigingen in oppervlaktewaterkwaliteit en –kwantiteit, enz.

11.1.2 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 (o.a. bescherming van historisch
perma-nent grasland en van moerassen). Indien bos zou worden gerooid is het Bosdecreet van toepassing.
Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. soortenbescherming en soortenbeheer
(het Soortenbesluit) van kracht. Het is een allesomvattend besluit geworden dat de bescherming van
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korst-mossen en zwammen regelt. De
mogelijke aanwezighed van beschermde soorten dient onderzocht te worden.
Er is geen overlap tussen het geplande tracé en Natura 2000-gebied. In het uiterste noordwesten grenst het
bouwterrein aan het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse
bossen’ (BE2300007), met name aan het deelgebied 36 ‘Bossengordel van Hotond tot Koppenberg met
Scherpenberg, Ingelbos, Hoogberg, Kuithol, Kabernol, Elenebos, Kortekeer, Koppenbergbos, Rotelenberg en
Onderbos’ (zie Kaart 11-1). Andere deelgebieden van dit SBZ-H bevinden zich op min. 700 m van het studiegebied. In de directe omgeving van het projectgebied is geen vogelrichtlijngebied gelegen.
Delen van het studiegebied behoren tot het VEN-gebied ‘De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg’. Dit VEN-gebied valt grotendeels samen met het Habitatrichtlijngebied. Het projectgebied ligt op korte
afstand van het VEN-gebied maar overlapt er niet mee.
Op ongeveer 1 km ligt ten westen van het tracé het erkende natuurreservaat ‘Ingelbos’ en op 1 km ten oosten
het erkende natuurreservaat ‘Bois Joly’. Beide reservaten worden beheerd door Natuurpunt vzw. Gelet op de
afstand en de aard van het project, zal het project geen invloed hebben op de natuur binnen de reservaten.
Het beheerplan Hotond-Scherpenberg (Domeinbos) werd goedgekeurd bij MB van 24.12.2013.
Het besluit inzake wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen verwijst naar art. 9 van het
Natuurbehoudsdecreet. Er wordt een onderverdeling gemaakt in een meldingsplicht, vergunningsplicht en
verbod voor het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. Voor de ingenomen elementen die
volgens dit decreet verboden te wijzigen zijn, worden compensaties voorzien in het project.
Volgens het gewestplan doorsnijdt het projectgebied bosgebied, natuurgebied en buffergebied. Ook volgens
de boskartering blijkt dat verschillende bossen worden gekruist door het nieuwe tracé van de N60.

11.1.3 Methodiek en beoordelingskader
Door de inplanting van het tracé zal ecotoop- en biotoopverlies en versnippering/barrièrewerking met zich
meebrengen. Tijdens de aanleg- en exploitatiefase zal het watersysteem wijzigen, bodemverstoring en
geluidshinder optreden. Dit alles zal een effect hebben op de aanwezige fauna en flora. Deze effecten zullen
dan ook in het project-MER aan bod komen. Het inplanten van de missing link N60 kan daarnaast ook
vernatting of verdroging en eutrofiëring veroorzaken.
De belangrijkste effecten die te verwachten zijn voor de discipline fauna en flora, worden hieronder nog eens
opgesomd:
o
o

ecotoop- en biotoopvernietiging;
wijziging watersystemen;
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o
o
o
o
o

rustverstoring;
bodemverstoring;
vernatting/verdroging;
eutrofiëring;
versnippering/barrièrewerking.

Gezien de nabije ligging van Habitatrichtlijngebied en van VEN-gebied dient er respectievelijk een passende
beoordeling en verscherpte natuurtoets opgesteld te worden. De effecten op het SBZ ‘Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ zullen in de passende beoordeling aan bod komen. Dit rapport zal
als bijlage bij het project-MER gevoegd worden.
Gezien het VEN-gebied nagenoeg volledig overlapt met het Habitatrichtlijngebied zullen ook de effecten op
het VEN-gebied (de verscherpte natuurtoets) beschreven worden in de passende beoordeling.

Tabel 11-1

Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline fauna en flora

Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Biotoopverlies

Verlies vegetatie door
inname
Verlies leefgebied voor
fauna

Uitdrukking van verlies in
oppervlakte minder waardevolle
en waardevolle elementen (o.b.v.
BWK en veldwerk) + indirect
verlies aan leefbaarheid van
fauna (vogels, zoogdieren,
amfibieën, insecten) op basis van
bestaande gegevens

Relatief belang (in waarde
en oppervlakte) van te
verdwijnen biotoop in
omgeving

Verstoring biotopen via
wijziging watersystemen

Effect van wijziging
oppervlakte
waterkwaliteit op fauna
en flora

Kwalitatieve beschrijving aan de
hand van conclusies discipline
oppervlaktewater en grondwater

Relatief belang van
waterlopen en gebieden die
een mogelijke impact
kunnen ondervinden

Verstoring avifauna en
vleermuizen

Rust- en/of
lichtverstoring van de
avifauna en vleermuizen
in de omgeving

Oppervlakte van eventueel
beïnvloed waardevol gebied en
eventueel aantal getroffen
soorten op basis van de te
verwachten geluidsverhoging
(berekend onder aspect ‘geluid’)
en dit in relatie tot de
richtwaarde van verstoring van 45
dBA- 55dB(A)

Omvang van het verstoorde
gebied en belang van de
getroffen soorten

Bodemverstoring

Oppervlakte nietverstoorde bodem in
het studiegebied die zal
verstoord worden,
relevant voor bepaalde
flora

GIS-analyse en BWK-types

Effecten kunnen significant
zijn wanneer
bodemverstoring leidt tot
aantasting van de vegetatie

Vernatting/verdroging

Oppervlakte gevoelig
voor
vernatting/verdroging
die beïnvloed wordt

Empirische formules + GISanalyse + kaarten
Bespreking o.b.v. indicaties op de
ecosysteemkwetsbaarheidskaarten en expert judgement

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

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Eutrofiëring

Waar is eutrofiëring te
verwachten

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

Effecten kunnen significant
zijn wanneer eutrofiëring
kwetsbare flora en fauna
beïnvloedt

Effecten van de
luchtkwaliteit op
habitats en sooren

Waar zijn verzurende
deposities te
verwachten?

Bespreking o.b.v. de
berekeningen die werden gedaan
in het plan-MER

Effecten kunnen significant
zijn wanneer verzurende
deposities kwetsbare flora
en fauna beïnvloedt

Versnippering/
barrièrewerking

Aanduiding zones die
gevoelig zijn voor
versnippering en
barrière-effecten

Bespreking o.b.v. indicaties op de
ecosysteemkwetsbaarheidskaaren en expert judgement
MER-deskundig.
Kwalitatieve bespreking op basis
van verlies aan waardevolle
vegetatie

Effecten kunnen significant
zijn wanneer de
versnippering /
ontsnippering de
verspreiding van soorten
beïnvloedt

11.2 Bestaande toestand
Voor de beschrijving van de bestaande situatie wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het plan-MER
“Missing link N60 thv Ronse”, opgemaakt door THV Arcadis-Technum (mei 2013). Hierin wordt de referentiesituatie van 2009-2010 besproken. Na aanvullend terreinwerk door Antea Group werden de gegevens uit het
plan-MER geactualiseerd en aangevuld waar nodig.

11.2.1 Algemene beschrijving van het projectgebied en de omgeving
Het studiegebied behoort tot de Vlaamse Ardennen. Tengevolge van de topografische ligging en de
afwisseling in geologische lagen worden in vele Vlaamse Ardennen-bossen bronzones en bronbeken aangetroffen die vergezeld worden van een typische bronflora. De bijzondere groeiomstandigheden maken deze
zones erg kwetsbaar.
De bronbossen van de Vlaamse Ardennen behoren vegetatiekundig tot de eikenbeukenklasse en grotendeels
tot het essenbronbos. Het essenbronbos is een bosassociatie waarin de Gewone es de meest typische soort is,
maar gewoonlijk ook de Zwarte els en vervolgens de Hazelaar de boom- en struiklaag domineren. In
Henegouwen en lemig Vlaanderen komt deze associatie voor op een lemig-kleiïge en weinig doorlatende
bodem nabij bronhoofden met uittredend zuurstofrijk en basenrijk grondwater en rond bronbeken. Het zijn
matig soortenrijke, relatief voedselrijke, zwak nitrofiele bosgemeenschappen, die meestal op een beperkte
oppervlakte rond de bronnen voorkomen.
In de nabije omgeving van het projectgebied zijn een aantal waardevolle zones gelegen. De eigenschappen
van deze gebieden houden meestal verband met het voorkomen van de vele bronnen in de omgeving.
Kuithol
Gemengd loofbos met Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk, aangevuld met Canadapopulier, Gewone es en
Gewone esdoorn. De struiklaag is plaatselijk goed ontwikkeld met Eénstijlige meidoorn, Iep, Vlier, Gewone
esdoorn, Lijsterbes, Hazelaar, Gelderse roos, Zoete kers en Rode kornoelje. De kruidlaag is verruigd door
afwisselend Bosbraam, Grote brandnetel of Aderlaarsvaren.
Er komt geen typische bronflora voor. Afgezien van Gele dovenetel worden in het bos geen bijzondere planten
aangetroffen
Hoogberg
Het bos is een in de rand sterk verruigde populierenaanplanting met op de natte delen hoofdzakelijk ondergroei van Zwarte els, Gewone es, Vlier en Hazelaar. Deze worden aangevuld met Gewone esdoorn, Eénstijlige
meidoorn en Gelderse roos. Het bos is weinig structuurrijk en kent vooral een dichte struikbegroeiing.
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Het brongebied wordt overwoekerd door Grote brandnetel en Kleefkruid, behalve op enkele natte stukken
waar Gele dovenetel op de voorgrond treedt. Centraal bevindt zich eengrote brongeul waarlangs Gewone
dotterbloem en Bittere veldkers staat. Het gebied kent een voorjaarsflora met Wilde hyacint.
Hotondberg
Halfopen tot zeer open Atlantisch beukenbos, rijk aan Wilde hyacint. Beperkte inmenging van Zomereik,
Tamme kastanje, Gewone es en plaatselijk Lork. In de struiklaag groeien Lijsterbes Hazelaar, Gewone esdoorn,
Haagbeuk en Tamme kastanje, evenals bramen en varens. Het terrein is zeer reliëfrijk en bovenin het bos
bevindt zich een langgerekte kwelzone langsheen een oostelijk bostalud, die verschillenden ondiepe
bosvijvers vormt. Op de hoge zandgronden van de Hotondberg zijn her en der resten van droge
heidevegetatie te vinden.
De bronflora blijft beperkt tot centraal in het bos waar de grotere zijbronbeken aansluiten op de hoofdbeek.
Hier vormen zich grote vlekken met beide Goudveilsoorten, Bittere veldkers en Gewone dotterbloem.
Stroomafwaarts lopen deze over in groeiplaatsen van Gele dovenetel en Groot heksenkruid.
Helemaal in het noorden van het bos is een grote groeiplaats van Reuzenpaardenstaart gelegen. Deze plaats
ligt in een nat weiland dat gevoed wordt door enkele bronbeekjes en een kweldepressie in het bos. Het water
wordt hier enige tijd gestockeerd en vormt een moerassige zone met o.a. Moerasvergeet- mij-nietje,
Hangende zegge, Kale jonker, Watermunt, Bloedzuring, Echte koekoeksbloem, Scherpe zegge, Beekpunge,
Bosbies, Grote Veldbies, Kruipende boterbloem, Grote brandnetel en Kleefkruid. Wilde hyacint komt voor op
de lager gelegen hellingen van de Hotondberg.
Er zijn meldingen dat de Vuursalamander in dit gebied voorkomt. De open plekken met droge heidevegetatie
bovenop de Hotondberg zijn aantrekkelijk voor de Hazelworm en bosbewonende dagvlinders.
Scherpenberg, Wittentak
Terwijl de Hotondberg naar het noorden afhelt, is de Scherpenberg naar het zuiden gericht. Op deze helling is
het de bedoeling om structuur- en lichtrijke bosranden en droge soortenrijke graslanden te ontwikkelen.
Een kenmerkende plantensoort van deze bosranden is de Blauwe rapunzel. Deze soort komt samen voor met
Valse salie en Pilzegge. Ook de aanwezigheid van een kleine populatie Gewone eikvaren en van Paarbladig en
Verspreidbladig goudveil is uniek. Verder komt er ook soortenrijk Glanshavergrasland voor. In de Vlaamse
Ardennen rest nog maar een beperkt areaal van dit graslandtype. Dankzij het herstelbeheer door ANB zijn
Margriet, Reukgras en Knoopkruid opnieuw aspectenbepalend in de vegetatie. In een door bronwater
gevoede poel en langs de lichtrijke delen van de bronbeekjes laten Vuursalamander en Gewone bronlibel zich
opmerken.
De drogere en vaak hoger gelegen delen, vandaag in gebruik als akkerland of recent verlaten bieden kansen
voor de ontwikkeling van een open bos met schrale en bloemrijke graslandvegetaties als ondergroei. De
Hotond- en de Scherpenberg vormen samen het natuurgebied Hotond-Scherpenberg dat beheerd wordt door
het ANB. Dit gebied maakt deel uit van een heuvelkam met west-oost-oriëntatie die een aaneenschakeling
vormt van unieke boscomplexen.
Fonteinbeekvallei en brongebied
Ter hoogte van de Fonteinbeek worden voornamelijk graslanden en weilanden waargenomen. Binnen het
valleigebied bevinden zich, voornamelijk op de heuvelflanken, ook beboste zones.
Het brongebied van de Fonteinbeek is biologisch erg waardevol en doorkruist soortenrijke graslanden en
weilanden met veel microreliëf. Langs de Fonteinbeek liggen verder een aantal zeer waardevolle eutrofe
plassen en alluviale elzenbossen.
Hemelberg
De Hemelberg bestaat uit eikenbossen van het type Stellario- Carpinetum (9120) en beukenbossen van het
type Asperulo-Fagetum (9130).

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 314 van 536

Dit bos heeft een belangrijke corridorfunctie voor de aaneenschakeling van de oost-west gerichte beboste
getuigenheuvels. Volgende soorten worden er waargenomen: Beuken met Valse acacia, Hazelaar, Lijsterbes,
Tamme kastanje als struiklaag. Tevens werd een meidoornhaag, Wilde hyacint en Stinkende gouwe
waargenomen. Op en rond de Hemelberg komen een aantal zeer waardevolle percelen voor van beukenbos
met Wilde hyacint (Endymio- Fagetum). Ten oosten van de berg, ter hoogte van ‘Nieuw Kerkhof’, ligt een
relatief groot perceel eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint dat als zeer waardevol wordt omschreven.
Molenbeekvallei
De Molenbeekvallei strekt zich uit van oost naar west, ten westen van de stadskern van Ronse.
De vallei wordt gekenmerkt door een aantal waardevolle soortenrijke graslanden, en dit voornamelijk ten
westen van Ronse. De fysische structuurkenmerken van de Molenbeek buiten Ronse is zwak (ten oosten van
de stad) tot waardevol (ten westen van Ronse). Volgens de BBI-index is de kwaliteit van het water zeer slecht.
Dit komt omdat her en der riolen ontbreken of dat niet alle rioolstrengen verbonden zijn met de RWZI.

11.2.2 Biologische waarderingskaart
De aanwezigheid van biologisch waardevolle elementen in en rond het projectgebied wordt nagegaan aan de
hand van de biologische waarderingskaart (BWK, versie 2014). De BWK werd echter geüpdated aan de hand
van de actualiaties tijdens de opmaak van het plan-MER, een terreinbezoek door Antea Group (begin juli
2014) en een terreinbezoek van de VLM (voorjaar 2014). Om de wijzigingen ten opzichte van de officiële BWK
versie 2014 te duiden, wordt in onderstaande tabellen zowel een overzicht gegeven van de BWK-update, als
van de officiële BWK-versie 2014. Er wordt echter wel verder gewerkt met de BWK-update bij de bespreking
van de mogelijke effecten (en de berekening van de compensaties).

Tabel 11-2
waardering
m

Totaal m
mw

Totaal mw
mwz
Totaal mwz
mz
Totaal mz
w

Voorkomende BWK-eenheden binnen het projectgebied volgens de BWK-update
BWK-eenheid
bl
bu
hp
hx
kuua
ui
un
ur
weg
hp
ur
weg
ur
hp
ur
hj
hp+
hpr
hpr+
hr
kb

opp (ha)
25,01
0,25
6,10
2,70
0,06
9,57
1,66
0,15
4,05
2,34
51,89
1,97
0,08
0,62
2,67
0,42
0,42
0,91
0,41
1,32
0,00
1,91
0,12
0,26
0,60
0,04

waardering
wz

Totaal wz
z

Totaal z
Eindtotaal

BWK-eenheid
hp+
hpr
hpr+
kj+
sz
ae
hc
kh
kt(qa)
kt(sg)
kt(sp)
kw+
lhb
lhi
qe
qs
sp
vn
vn-

opp (ha)
1,70
1,61
0,02
0,02
0,25
3,59
0,17
0,39
0,15
0,27
0,02
0,00
0,01
0,12
0,16
0,51
0,09
0,04
0,36
0,69
2,98
72,70
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kbp
kj
kj+
kt
kt+
ku
lhb
lhi
n
sz
szTotaal w

0,22
1,55
0,38
0,07
0,01
0,26
1,58
1,54
0,60
0,22
0,47
9,83

Het grootste deel van het projectgebied (bouwterrein) is op de BWK aangeduid als biologisch minder waardevol (zie Kaart 11-1). Daarnaast wordt er ter hoogte van het studiegebied ook een beduidende oppervlakte aan
biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol gebied ingenomen. Deze zeer waardevolle zones bevinden
zich voornamelijk ter hoogte van de Foneinbeekvallei en –brongebied. Het studiegebied ter hoogte van de
getuigenheuvels in het noorden wordt aangeduid als faunistisch waardevol.
Buiten het projectgebied zijn er vooral in de omgeving van Kuithol biologisch waardevolle tot zeer
waardevolle percelen gelegen in aansluiting met het projectgebied.
Tabel 11-3
2014)
waardering
m

Totaal m
mw

Totaal mw
mwz
Totaal mwz
mz
Totaal mz
w

voorkomende BWK-eenheden binnen het projectgebied volgens de officiële BWK (versie
BWK-eenheid
bl
bu
hp
hx
kuua
ui
un
ur
weg
hp
hx
ur
weg
ur
hp
ur
hj
hp+
hpr
hpr+
hr
kbp
kj
kj+

opp (ha)
26,66
0,25
4,66
1,08
0,06
11,89
1,87
0,15
4,02
2,01
52,65
1,97
0,02
0,08
0,62
2,68
0,42
0,42
0,91
0,41
1,32
0,00
2,32
0,12
0,28
0,55
0,20
1,58
0,42

waardering
wz

Totaal wz
z

Totaal z
Eindtotaal

BWK-eenheid
hp+
hpr
hpr+
kj+
ku
sz
ae
fs
hc
kh
kh(qe)
kt(qa)
kt(sg)
kt(sp)
kw+
qs
sf
sp
vn
vn-

opp(ha)
1,70
1,71
0,14
0,02
0,34
0,25
4,15
0,17
0,05
0,52
0,15
0,15
0,27
0,02
0,00
0,01
0,09
0,12
0,05
0,52
0,31
2,44
72,71
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kt
kt+
lhb
lhi
n
sz
Totaal w

0,07
0,01
1,59
1,27
0,61
0,04
9,05

Uit de vergelijking van de officiële BWK 2014 met de BWK-update blijkt dat er hoofdzakelijk wat
grenscorrecties hebben plaatsgevonden. Zo werden grotere bebouwde percelen volgens de BWK 2014
opgesplitst en verfijnd volgens de werkelijke toestand op het terrein. Ook werden een aantal wegen effectief
als weg gedigitalliseerd. In de update werd ook een grotere oppervlakte als sz gekarteerd
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11.2.3 Voorkomende fauna
In kader van het plan-MER werden de waarnemingen met betrekking tot fauna opgevraagd via de databanken
van INBO, Hyla (de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt), de zoogdierenwerkgroep van
Natuurpunt en lokale natuurverenigingen. Vaak worden deze waarnemingen geplaatst in km-hokken. Ter
verduidelijking betreffende de ligging van deze hokken wordt verwezen onderstaande figuur.

Figuur 11-1

Situering UTM-hokken

In onderstaande besprekingen worden ook gegevens gebruikt van www.waarnemingen.be. Voor de volledigheid worden de aangehaalde gebieden weergegeven op onderstaande kaartjes.
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11.2.3.1 Avifauna
Volgens de gegevens beschikbaar via de broedvogeldatabank van het INBO werden voor het studiegebied
geen waarnemingen geregistreerd. Volgens www.waarnemingen.be werden tot juni 2014 reeds volgende
waarnemingen in en in de omgeving van het projectgebied gemaakt.

Naam
Aalscholver - Phalacrocorax carbo
Appelvink - Coccothraustes coccothraustes
Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Boomklever - Sitta europaea

Hotondbos Akkers
Ronse
Wittentak Hemelberg

Hotondbos
Zulzeke

X
X
X
X

X
X

X
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Naam
Boomkruiper - Certhia brachydactyla
Boomleeuwerik - Lullula arborea
Boompieper - Anthus trivialis
Boomvalk - Falco subbuteo
Bosuil - Strix aluco
Bosrietzanger - Acrocephalus palustris
Braamsluiper - Sylvia curruca
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus
Buizerd - Buteo buteo
Ekster - Pica pica
Gaai - Garrulus glandarius
Geelgors - Emberiza citrinella
Gele Kwikstaart - Motacilla flava
Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus
Gierzwaluw - Apus apus
Glanskop - Poecile palustris
Goudhaan - Regulus regulus
Graspieper - Anthus pratensis
Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata
Groene Specht - Picus viridis
Groenling - Chloris chloris
Grote Bonte Specht - Dendrocopos major
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
Grote Lijster - Turdus viscivorus
Heggenmus - Prunella modularis
Holenduif - Columba oenas
Houtduif - Columba palumbus
Houtsnip - Scolopax rusticola
Huismus - Passer domesticus
Huiszwaluw - Delichon urbicum
Kauw - Coloeus monedula
Keep - Fringilla montifringilla
Kerkuil - Tyto alba
Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor
Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus
Koekoek - Cuculus canorus
Kneu - Linaria cannabina
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
Koolmees - Parus major
Koperwiek - Turdus iliacus
Kraanvogel - Grus grus
Kramsvogel - Turdus pilaris
Kruisbek - Loxia curvirostra
Kuifmees - Lophophanes cristatus
Merel - Turdus merula
Ooievaar - Ciconia ciconia
Paapje - Saxicola rubetra
Patrijs - Perdix perdix
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
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X
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X
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Naam
Putter - Carduelis carduelis
Ransuil - Asio otus
Ringmus - Passer montanus
Roek - Corvus frugilegus
Roodborst - Erithacus rubecula
Sijs - Spinus spinus
Sperwer - Accipiter nisus
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Staartmees - Aegithalos caudatus
Steenuil - Athene noctua
Stormmeeuw - Larus canus
Tapuit - Oenanthe oenanthe
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
Torenvalk - Falco tinnunculus
Tuinfluiter - Sylvia borin
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
Vale Gier - Gyps fulvus
Veldleeuwerik - Alauda arvensis
Vink - Fringilla coelebs
Waterhoen - Gallinula chloropus
Watersnip - Gallinago gallinago
Wespendief - Pernis apivorus
Wilde Eend - Anas platyrhynchos
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Witte Kwikstaart - Motacilla alba
Zanglijster - Turdus philomelos
Zomertortel - Streptopelia turtur
Zwarte Kraai - Corvus corone
Zwarte Mees - Periparus ater
Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros
Zwartkop - Sylvia atricapilla

Hotondbos Akkers
Ronse
Wittentak Hemelberg

Hotondbos
Zulzeke

akkers
Schavaart Hotondbos
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Volgende vermelde soorten komen voor op de rode lijst: boerenzwaluw (achteruitgaand), geelgors (bedreigd),
gele kwikstaart (achteruitgaand), huismus (achteruitgaand), kauw (achteruitgaand).

11.2.3.2 Zoogdieren
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waargenomen soorten in en in de omgeving van het projectgebied zoals bepaald in het plan-MER.
Het plan-MER vermeldt daarenboven een toename van grof wild (ree, everzwijn, edelhert) vanuit Henegouwen en Noord-Frankrijk. Migratie gebeurt via de vallei van de Boven-Schelde, waarlangs het wild de
driehoek tussen Oudenaarde, Ronse en Kluisbergen bereikt. Momenteel zijn zelfs waarnemingen in Brakel
gekend.
Actueel vormt de N60 een belangrijke barrière, er zijn al verscheidene verkeersslachtoffers gemeld. Het
betreft occasionele waarnemingen (bv. Adult Everzwijn in juli 2010).
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Bois Jolly

X
X
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ES4323

ES4225

ES4223

ES4023

Bois Joly

Hotondberg
Scherpenberg
wittentak

ES3925

ES4121

Beiaardbos

ES3924

Molenbeekvallei

Beiaardbos

ES3932

Kilometerhok
Bosmuis
Woelrat
Ree
Vleermuis species
Rosse woelmuis
Huisspitsmuis
Eikelmuis
Laatvlieger
West-Europese egel
Haas
Dwergmuis
Aardmuis
Veldmuis
Huismuis
Hermelijn
Wezel
Waterspitsmuis
Rosse vleermuis
Muskusrat
Gewone dwergvleermuis
Ondergrondse woelmuis
Bruine rat
Euraziatische rode
eekhoorn
Sciurus vulgaris
Sorex araneus
Gewone bosspitsmuis
Sorex araneus/coronatus Bosspitsmuis species
Sorex minutus
Dwergspitsmuis
Talpa europaea
Mol
Vulpes vulpes
Vos
Apodemus
Arvicola terrestris
Capreolus capreolus
Chiroptera species
Clethrionomys glareolus
Crocidura russula
Eliomys quercinus
Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Micromys minutus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Mus musculus
Mustela erminea
Mustela nivalis
Neomys fodiens
Nyctalus noctula
Ondatra zibethicus
Pipistrellus pipistrellus
Pitymys subterraneus
Rattus norvegicus
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Volgens www.waarnemingen.be werden tot juni 2014 reeds volgende zoogdieren waargenomen in en in de
omgeving van het projectgebied:
•

Schavaart: Gewone dwergvleermuis en Rode eekhoorn;

•

Akkers Wittentak: Huisspitsmuis, Gewone dwergvleermuis, Haas, Rode eekhoorn, Bosmuis en Rosse
woelmuis;

•

Ronse Hotondbos: Gewone dwergveermuis, Wild zwijn, Haas, Rode Eekhoorn, Bosmuis;

•

Zulzeke Hotondbos: Laatvlieger, Haas en Rode eekhoorn;

•

Akkers Hotondbos: Steenmarter, Hermelijn en Haas

•

Hemelberg: /

Volgende vermelde soorten komen voor op de rode lijst: waterspitsmuis (bedreigd).
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11.2.3.3 Amfibieën en reptielen
In het plan-MER zijn gegevens van Hyla (de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt) opgenomen.
Volgens het plan-MER werden er acht soorten amfibieën en één reptielsoort waar-genomen in en in de
omgeving van het projectgebied. De opvallendste soorten zijn de Hazelworm, de Vinpootsalamander, de
Vuursalamander en de Levendbarende hagedis.
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Volgens www.waarnemingen.be werden tot juni 2014 reeds volgende amfibieën en reptielen waargenomen
in en in de omgeving van het projectgebied:
•

Schavaart: /

•

Akkers Wittentak: Gewone pad, Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander;

•

Ronse Hotondbos: Hazelworm;

•

Zulzeke Hotondbos: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Bruine kikker;

•

Akkers Hotondbos: Gewone pad en Bruine kikker

•

Hemelberg: /

Ter hoogte van Fiertelmeers en de Riekestraat worden jaarlijks paddenoverzetacties gehouden. De gegevens
hiervan worden bijgehouden door Natuurpunt. De data van de jaren 2012 en 2013 werden opgevraagd bij
29
Natuurpunt (referentiecode INBODATAVR044, 18-08-2013). Ter hoogte van Fiertelmeers werden
•

In 2012 van 28/02 tot en met 24/03 735 gewone padden en 4 watersalamanders (niet
gedetermineerd) overgezet;

•

In 2013 van 06/03 tot en met 13/06 850 gewone padden en 10 alpenwatersalamanders overgezet.

De overzetplaats te Fiertelmeers valt volledig samen met het projectgebied. Er wordt echter niet verwacht dat
de grote vijver ten zuidoosten van het geplande viaduct, als voortplantingsplaats gebruikt wordt voor de
meeste opgenoemde soorten, gezien er vis aanwezig is in deze vijver (met uitzondering van gewone pad en
groene kikker).
29

Waarnemingen afkomstig uit de Hyla-databank van de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, deze
gegevens mogen niet worden overgenomen zonder toestemming.
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Volgende vermelde soorten komen voor op de rode lijst: hazelworm (zeldzaam), vinpootsalamander
(zeldzaam), vuursalamander (kwetsbaar), levendbarende hagedis (zeldzaam).

11.2.4 Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten
De beschikbare kwetsbaarheidskaarten zijn gebaseerd op de BWK, versie 1, waardoor ze verouderd zijn, en
kunnen dus niet zomaar worden gebruikt. De diverse kaarten moeten dan ook eerder als signaalkaarten
worden aanzien die zeker nog verificatie (van de kwetsbaarheid) behoeven op het terrein.
De beoordeling van de kwetsbaarheid ten gevolge van het plan gebeurt in de geplande toestand. De
kwetsbaarheid ten aanzien van bepaalde groepen wordt in de huidige toestand beschreven. Volgende
(verouderde) kwetsbaarheidskaarten worden ter informatie weergegeven:
Eutrofiëring
Het zuidelijk deel van het projectgebied is niet gevoelig voor eutrofiëring. In het noordelijk deel van het
projectgebied komen verspreid wel zones met kwetsbare tot zeer kwetsbare elementen voor. Het betreft in
het bijzonder de vallei van de Kuitholbeek.
Geluidsverstoring
De belangrijkste verstorende effecten ten gevolge van geluid vallen te verwachten bij diergroepen en
diersoorten die vertrouwen op auditieve signalen voor de onderlinge communicatie (territoriumaanduiding,
partnerselectie, alarmsignaal, groepsdynamiek of andere) of bij het foerageren.
De geluidsverstoringsgevoeligheidskaart is uiteraard niet zonder meer bruikbaar, aangezien de waarde van de
fauna beoordeeld zou moeten worden en niet de waarde van vegetatie (de kaart is gebaseerd op de BWK).
Gebiedsdekkende gegevens over (avi-)fauna zijn echter voor Vlaanderen niet beschikbaar. Er werd bijgevolg
een beoordeling gemaakt van de verschillende BWK-karteringseenheden op hun potentiële faunakwaliteit.
Er dient ook rekening gehouden te worden met de abiotische gevoeligheid van een gebied voor geluidsverstoring. Een gebied is immers verstoringsgevoeliger naarmate het stiller is en minder verstoringsgevoelig
naarmate het reeds meer akoestisch verstoord is. Op de kaart is duidelijk te zien dat de akoestische verstoring
reeds aanwezig is ter hoogte van woongebieden en wegen. De kaart geeft bijgevolg een synthese van de
gebieden waar verstoringsgevoelige fauna kan voorkomen (op basis van de BWK) en waar de kwetsbaarheid –
ook al is mogelijk een geschikt habitat aanwezig – kleiner is door aanwezigheid van geluidsverstorende
elementen.
Uit de discipline Geluid blijkt dat het geluidsklimaat rondom het projectgebied in het noorden vrij hoog is
(omwille van de naastgelegen huidige N60). Ten zuiden van de Zandstraat is de huidige geluidsbelasting
eerder beperkt, met uitzondering van de zones waar grotere wegen worden gekruist. Binnen het
Habitatrichijngebied komen momenteel waarden boven de 45 dB(A) voor daar waar het SBZ in de nabijheid
van de huidige N60 gelegen is. Enkel in de omgeving van Schavaart en een (beperkte) zone ten zuiden van de
Doorniksesteenweg kennen momenteel waarden van 45 dB(A) of minder. In de omgeving van het projectgebied komen momenteel dus reeds waarden van 45 dB(A) en meer voor ter hoogte van kwetsbaar gebied.

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 324 van 536

Figuur 11-2

Kwetsbaarheidskaart eutrofiëring
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Figuur 11-3

Kwetsbaarheidskaart geluidsverstoring
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Verdroging
In het kader van het plan-MER werden de aanwezige verstoringsgevoelige zones binnen het studiegebied in
detail afgebakend. Het betreft namelijk de bronbeken in het noorden en de daarmee verbonden (potentiële)
natuurwaarden, de kwelzones en de kwetsbare habitats op basis van de geactualiseerde BWK.
•

Bronzone thv de zijbeek van de Kuitholbeek: de afgebakende bronzones zijn in oppervlakte relatief
beperkt. De ruigtekruiden thv de eigenlijke bron kunnen erop duiden dat niet al deze zones optimale
standplaatsen zijn voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld bronbosvegetaties. Echter het voorkomen
van ruigtekruiden kan ook duiden op onaangepast beheer, waarbij de potenties wel degelijk
aanwezig kunnen zijn. De huidige oppervlakte van de bronzones is door de drainage en de inbuizing
kleiner dan in een meer natuurlijke situatie. Toch komen een aantal graslanden voor die gevoelig zijn
voor standplaatsverdroging (oa. BWK-codes hpr, hp+).

•

Bronzone thv de Kuitholbeek: langsheen de beek werden diverse kleine bronzones waargenomen.
Een zeer belangrijke bronzone is gelegen in Hoogberg; deze bronzone situeert zich ongeveer 1 m
boven de beek. De eigenlijke bron is een moerassige zone, zonder echter duidelijk waarneembare
diffuse stroompjes. Tussen de bron en Hoogberg is de bronbeek een smalle, rechtgetrokken greppel
met een vijver juist opwaarts Hoogberg. Er komen een aantal graslanden voor die gevoelig zijn voor
standplaatsverdroging (oa. BWK-codes hpr, hp+).

•

Fonteinbeek: juist opwaarts Fiertelmeers (Spinnessenberg) kronkelt de beek doorheen een bosje dat
kan worden getypeerd als Ruigt Elzenbroek (en dus geen bronbos) en dat gedeeltelijk ook wordt
gebruikt als paardenweide. Hier sluit nog een watervoerende greppel aan op de Fonteinbeek met
aangrenzend een moerassige zone met broekbos. Voor het overige konden langsheen de
Fonteinbeek geen bronzones worden waargenomen.

•

Kwel: de kwel volgt duidelijk het reliëf waarbij de hoogste kwelfluxen berekend worden in de zones
die op het terrein werden afgebakend als brongebieden. De noordelijke en zuidelijke bronnengordel
is duidelijk waarneembaar. De bovenloopjes van de bronbeken vormen dan ook de kerngebiedjes
voor bronbosvegetaties, terwijl iets meer stroomafwaarts in de beekvalleien beduidend minder kwel
wordt berekend.

•

Uit de geactualiseerde BWK blijkt dat er in de ruime omgeving van het projectgebied nogal wat
ecotopen voorkomen die gevoelig zijn voor standplaatsverdroging, maar dat de oppervlakte
ecotopen die zeer gevoelig zijn voor standplaatsverdroging, zeer beperkt is.
Buiten het Habitatrichtlijngebied komt momenteel slechts 1 ecotoop voor dat als zeer gevoelig voor
verdroging wordt beschouwd: een Dotterbloemgrasland (BWK code hc) langsheen de Fonteinbeek
(Schavaart). Ten oosten van het projectgebied zijn zijn Eiken-Haagbeukenbossen en Beukenbossen
(BWK-codes fe en fs) gelegen die gevoelig zijn voor standplaatsverdroging.

•

Binnen het Habitatrichtlijngebied komen Essenbronbossen (BWK code vc) voor die zeer gevoelig zijn
voor verdroging. Deze zijn onderdeel van het prioritair Europees habitat 91E0 – broekbossen. Deze
ecotopen zijn terug te vinden ter hoogte van de bronzone van de Kuitholbeek en in de omgeving van
Hotond-Ingelbos in diverse bronzones van de Molenbeek. Ook de Eiken-Haagbeukenbossen en
Beukenbossen (BWK-codes fe en fs) ten westen van het projectgebied kunnen als gevoelig voor
standplaatsverdroging beschouwd worden.
De ecotopen die gevoelig zijn voor standplaatsverdroging zijn samengevat beperkt tot 2 clusters van
ecotopen: enerzijds graslanden (BWK-codes hpr, hp+) buiten Habitatrichtlijngebied (in de microvalleien/bronzones) en anderzijds de bossen, met name de Eiken-Haagbeukenbossen en Beukenbossen (BWK-codes fe en fs) en de Essenbossen (BWK-code vc) buiten en binnen Habitatrichtlijngebied. Langsheen de Fonteinbeek (Spinnessenberg) komt ook nog een Ruigte Elzenbroek (BWK-code
vn) voor dat gevoelig is voor standplaatsverdroging.
Wanneer rekening gehouden wordt met de potenties voor habitatuitbreiding (voornamelijk bostypes
91E0, 9120 en 9130, zowel op basis van de instandhoudingsdoelstellingen voor deelgebied 36, als
buiten habitatrichtlijngebied), is het aandeel van vegetaties kwetsbaar voor verdroging groter dan in
de huidige toestand.
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Figuur 11-4

Kwetsbaarheidskaart verdroging (op basis van BWK 1)
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11.3 Geplande toestand en effecten
11.3.1 Biotoopverlies / -winst
Aanlegfase
De aanlegfase wordt dusdanig georganiseerd dat de werfzone nagenoeg binnen de zone blijft die zal
ingenomen worden door het wegtracé. Door de werken te starten in het “gemakkelijk” zuidelijk deel van het
tracé, kan voor de aan- en afvoer van grond en bouwmaterialen bij de bouw van de weg in de meer complexe
zones, zijnde het Schavaartviaduct en de tunnel onder de Zandstraat, gebruik gemaakt worden van het reeds
gerealiseerde deel van het tracé (in casu de centrale knoop). Ook vanaf de noordelijke knoop is werfverkeer
mogelijk. Hierdoor zullen de effecten van de aanlegfase op biotoopverlies gelijk aan of kleiner zijn dan die van
het definitief wegtracé.
Rechtstreekse oppervlakte-inname
Op de BWK worden alle percelen ingedeeld in categorieën van biologisch minder waardevol tot zeer
waardevol. Er werd berekend welke oppervlakte aan biologisch waardevolle tot biologisch zeer waardevolle
vegetaties wordt ingenomen door het geplande tracé (alle percelen binnen de contour van het bouwterrein/projectgebied = worst-case).
De oppervlakte aan “verboden te wijzigen vegetaties” in kader van het natuurdecreet bedraagt ca. 0,63 ha,
indien alle vegetatie gerooid wordt binnen de zone van het bouwterrein en de te ontbossen oppervlakte
bedraagt dan ca. 6,8ha. Indien alle vegetatie dient gerooid te worden binnen het projectgebied, zullen
bijgevolg een aantal zeer waardevolle bronbosjes, en (zeer) waardevolle graslanden en bomenrijen
verdwijnen, wat als sterk negatief wordt beoordeeld. Voor een meer gedetailleerde uitwerking van de bos- en
natuurcompensaties wordt verwezen naar §11.3.9.
Niet alle (zeer) waardevolle vegetatie is gelegen ter hoogte van de footprint van de weg. Indien deze tijdens
de werken kunnen gespaard blijven, kan het sterk negatieve effect deels gemilderd worden. Speciale
aandacht dient te gaan aan het zoveel mogelijk vrijwaren van de biologisch waardevolle elementen ter hoogte
van de Schavaart en Spinnessenberg. Echter, indien enkel “snippers” biologisch waardevolle vegetatie
overblijven, betekent dit in principe toch een totaal verlies van dit habitat. Snippers kunnen namelijk niet
meer op een duurzame manier functioneren.
Indien het viaduct ter hoogte van de Schavaarthelling wordt aangelegd door middel van zandpalen is een
wijziging van de grondwaterstand niet uit te sluiten. Om dit tegen te gaan, kunnen kleimatten voorzien
worden bovenop de zandpalen (of een andere techniek waarmee dit mogelijk is). Door het aanbrengen van
kleimatten zal wellicht een groter aantal waardevolle opgaande elementen moeten verwijderd worden in
vergelijking met een fundering via buispalen of diepwanden (waarbij verondersteld wordt dat een deel van de
huidige vegetatie binnen de bouwcontour kan gespaard blijven). De aanleg van kleimatten gebeurt echter
volledig binnen het projectgebied, waardoor er geen extra biotoop dient ingenomen te worden. De aanleg van
kleimatten betekent eveneens dat geen diepwortelende vegetatie meer mogelijk is, na realisatie van de
werken. Vanuit Fauna en Flora gaat de voorkeur uit naar oplossingen die de vegetatie en waardevolle
elementen zo weinig mogelijk aantasten en waarbij de bestaande waardevolle elementen zo veel mogelijk
kunnen behouden blijven of hersteld worden. Verder kunnen nog milderende maatregelen in het definitieve
ontwerp geïntegreerd worden om de impact op fauna en fora zo veel mogelijk te beperken.
Binnen het GRUP is een zone afgebakend voor landschappelijke en functionele inpassing (art. 2), een zone
voor erfgoedlandschap (art. 4) en een zone voor de instandhouding, de ontwikkeling en herstel van natuur- en
landschapswaarden (art. 8), allen in overdruk. De compensatie van waardevolle landschapselementen (waaronder KLE’s) die verloren gaan binnen de zone voor weginfrastructuur zal gebeuren in het gebied met overdruk “Erfgoedlandschap”. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt.
Voor de compensatie voor de schade aan natuurwaarden en ontbossing is in het GRUP eveneens een zoekzone aangeduid (art. 8). De VLM heeft een concreet compensatieplan opgemaakt voor alle waardevolle
biotopen die verloren gaan. De definitieve opmaak van dit compensatieplan zal echter slechts gebeuren nadat
er een ontwerper is vastgesteld en volledig duidelijk is op welke percelen de vegetatie zal verdwijnen. Er kan
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vanuit gegaan worden dat de te compenseren oppervlaktes zoals momenteel berekend op basis van het
gehele bouwterrein als een worst case-benadering te beschouwen zijn.
Omwille van de mogelijkheden tot het vrijwaren van een aantal (zeer) waardevolle elementen binnen de
bouwcontour en de geplande compensaties van de aangetaste natuurwaarden en te rooien bosoppervlakte,
kunnen de uiteindelijke effecten inzake biotoopverlies matig negatief beoordeeld worden.
In § 11.3.9 wordt dieper ingegaan op de te compenseren elementen.
Tijdens de aanlegfase worden een aantal werkzones voorzien. Deze zijn allen gelegen ter hoogte van biologisch minder waardevolle percelen. Tijdelijke inname van deze percelen en bijhorende vegetatie wordt dan
ook als beperkt negatief beoordeeld inzake oppervlakte-inname.
Onrechtstreekse biotoop-inname
Onrechtstreekse biotoop-inname heeft hoofdzakelijk te maken met verdroging/vernatting, bodemverstoring,… Een mogelijke wijziging in biotoop door deze verstoringsfactoren wordt in de volgende paragrafen besproken. Een wijziging in biotoop kan ook plaatsvinden door beschaduwing, hoofdzakelijk ter hoogte
van het geplande viaduct. Beschaduwing van graslanden kan vb. voor vervilting zorgen. Vooral de vegetatie
onder en ten oosten van het viaduct kan een dergelijk effect ondervinden. Een variant waarbij een opening in
het midden van het viaduct voorzien wordt zal een kleiner effect veroorzaken dan een variant zonder
opening.
Verlies aan leefgebied voor fauna
De aanleg van nieuwe infrastructuur leidt tot aantasting van leefgebieden van vogels. Buiten het fysieke
ruimtebeslag reikt het effect voor veel soorten verder. Zo reageren bijvoorbeeld grutto’s en andere
weidevogels relatief sterk op nieuwe wegen en het bijbehorende verkeer door op geruime afstand van de weg
te blijven (= verlies van een strook van >1 km aan broedgebied rond nieuwe infrastructuur). De onderlinge
verbinding tussen de weerszijden van de infrastructuur gaat echter nooit geheel verloren door het
vliegvermogen van de soorten. Inname van leefgebied omwille van verstoring wordt in §11.3.3 verder
besproken. In dit hoofdstuk bespreken we enkel de effectieve ruimte-inname van leefgebied.
Het verwijderen van bospercelen en een landschap met veel KLE’s betekent voor sommige avifauna een
afname van hun leefgebied, wat matig negatief wordt beoordeeld. Het is echter wel mogelijk om naast de
aangelegde weg nieuwe geschikte elementen te voorzien. Echter deze elementen kunnen geen geschikt
leefgebied vormen voor de avifauna, gezien de nabijheid van de weg. Binnen het project is ook bebossing
voorzien (compensatie voor te rooien percelen) waardoor wel een nieuw leefgebied voor avifauna zal
gevormd worden (welliswaar op een naburige locatie). Echter niet alle soorten die momenteel voorkomen ter
hoogte van de zone met veel KLE’s (zone van het viaduct) zullen een geschikt leefgebied vinden ter hoogte van
de te bebossen percelen. Dit geldt enkel voor soorten gebonden aan bosvegetaties. Binnen het project wordt
echter ook de aanplant van nieuwe lineaire landschapselementen voorzien, waar de soorten gebonden aan
een landschap met veel KLE’s dan een nieuw geschikt leefgebied kunnen vinden. Hierdoor kan het effect
teruggebracht worden tot een beperkt negatief effect. Om schade aan broedgevallen van avifauna tijdens de
werken te vermijden, dient opgaande vegetatie verwijderd te worden buiten het broedseizoen (april tot begin
juli).
De voorkomende populierenbossen binnen het projectgebied vormen slechts in mindere mate een geschikt
leefgebied voor vleermuizen. Dit sluit evenwel niet uit dat deze kunnen gebruikt worden door vleermuizen als
kolonieboom (mei tot juli), als najaar-, zwerm- of voortplantingslocatie (augustus – oktober) of als
overwinteringslocatie voor vleermuizen (oa. de oudere bomenrijen en alluviale bosjes). Verder onderzoek
dient het specifieke gebruik van de geschikte bomen na te gaan om te bepalen welke maatregelen kunnen
genomen worden om de impact tijdens de werken zo minimaal mogelijk te houden (juiste periode aangeven
wanneer welke bomen mogen gekapt worden). Meer specifiek dient dit onderzoek uitgevoerd te worden
alvorens voor de aanvang van de werken van het voorjaar tot het najaar. Dit onderzoek dient te gebeuren op
basis van het in kaart brengen van potentiële locaties – inspectie potentiële holtes, gecombineerd met
batdetectie (automatisch / manueel) om het effectieve gebruik van deze locaties door vleermuizen na te gaan,
al dan niet gecombineerd met onderzoek naar inzwermgedrag wanneer activiteit vastgesteld werd.
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Indien zomerkolonies aanwezig zijn mogen deze bomen niet gekapt te worden tijdens de zomerperiode (eind
april tot half oktober), wat gedeeltelijk overeenkomt met de schoontijd die voorzien is gerelateerd aan
broedvogels en het vellen van bomen in deze periode sowieso niet aangewezen is.
Het gebruik van bomen door vleermuizen als overwinteringslocatie is eveneens mogelijk. De potentie hiertoe
dient in kaart gebracht te worden, teneinde na te gaan of kappen in de winterperiode mogelijk is zonder een
groot risico. Overwinterende vleermuizen zelf zijn echter zeer moeilijk te detecteren / te vinden. Batdetector
onderzoek is hiervoor niet geschikt en het vinden van overwinterende vleermuizen in boomholtes is ook met
andere technieken zeer moeilijk. Specifiek dient hier aandacht te zijn voor bomen waar potentieel
overwinterende vleermuizen kunnen aanwezig zijn. Dit zijn (veelal oudere )bomen met holtes, die hier slechts
beperkt aanwezig zijn. De voorkeur bij vleermuizen is boomsoort-afhankelijk: zomereik, wintereik en beuk
maar ook Amerikaanse eik genieten een voorkeur, terwijl andere soorten veel minder in trek zijn. Soorten met
vrij zacht hout zoals populieren of grauwe abeel kunnen ook op jongere leeftijd holtes ontwikkelen bvb. als
gevolg van spechtenactiviteit of ongunstigere groeiomstandigheden. Hierdoor kunnen ze dus ook op jongere
leeftijd door vleermuizen gebruikt worden.
Dit kan dan ook bij de populierenbosjes die in voorliggend project gekapt zullen worden. Een screening van de
potenties, gecombineerd met batdetector onderzoek biedt de beste garantie om effecten maximaal te
vermijden en de optimale (of eventueel ruimere) periode af te bakenen waarbinnen het vellen kan toegelaten
worden, en welke aanvullende maatregelen eventueel genoodzaakt zijn.
Algemeen kan dus gesteld worden dat bijkomend onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen binnen het
projectgebied noodzakelijk is. Op dit ogenblik kan al meegegeven worden dat het voorkomen van vleermuizen
in kleine / jonge bomen en/of bomen zonder holtes eerder klein is. Een screening van deze bomen kan in de
winterperiode gebeuren. Het kappen van bomen waar potentieel vleermuizen kunnen in voorkomen kan
algemeen het best in de periode september tot eind oktober gebeuren. De kraamkolonies zijn dan weg en de
vleermuizen zitten dan nog niet in de overwinteringsplaatsen.
Het verlies aan leefgebied voor vleermuizen is ruimer dan enkel het rooien van kolonie- of
overwinteringsbomen. Het dempen van de poel en het verwijderen van ander opgaand groen,.. kan ook een
effect hebben op vb. foerageermogelijkheden en dus op het leefgebied. Dit wordt verder besproken onder
“versnippering / barrièrewerking”.
In de omgeving van het projectgebied is het voorkomen van amfibieën en reptielen gekend. Ook ter hoogte
van het projectgebied zelf, met name in de omgeving van de Schavaarthelling / Fonteinbeek, zijn gegevens
gekend over het voorkomen van amfibieën. Door uitvoering van het project zullen in de omgeving van de
Fonteinbeek een aantal percelen ingenomen worden die momenteel geschikt zijn als leefgebied voor
amfibieën (en reptielen). Inname van geschikt leefgebied voor amfibieën en reptielen wordt als matig tot
sterk negatief beoordeeld. Het is echter wel mogelijk om naast de weg aanplant van nieuwe geschikte
elementen te voorzien in de omgeving van Fiertelmeers. Echter, deze zullen geen geschikt leefgebied kunnen
vormen voor amfibieën en reptielen gezien de nabijheid van de weg. Er dient welleswaar ook opgemerkt te
worden dat de meest interessante omgeving voor amfibieën en reptielen zich bevindt ter hoogte van het
viaduct. Ter hoogte van deze zone wordt vooral inname van leefgebied verwacht tijdens de aanlegfase.
Tijdens de exploitatiefase kan de vegetatie onder en naast het viaduct grotendeels hersteld worden waardoor
en het effect kan beperkt worden tot beperkt negatief.
Biotoopwinst /-verlies door compensaties en andere flankerende maatregelen
In het kader van het Bos- en Natuurdecreet worden bepaalde te verwijderen elementen gecompenseerd.
Bijkomend worden ook de waardevolle landschapselementen die verloren gaan binnen het tracé gecompenseerd. Wat betreft de compensaties in kader van het bos- en natuurdecreet geldt dat deze worden uitgevoerd
binnen het habitatrichtlijngebied ten westen van de aan te leggen N60, in aansluiting met bestaande bosfragmenten of andere natuurlijke elementen (zie figuur 2-19). De oppervlaktes waarop de compensaties
zullen uitgevoerd worden komen achteraf in beheer van ANB waardoor er voldoende garanties zijn dat deze
kwalitatief zullen beheerd worden. Het aanleggen (en beheren) van nieuwe bospercelen en de aanleg van
waardevolle gras- en/of ruigtepercelen in kader van het natuurdecreet in deze zone wordt sterk positief
beoordeeld.
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Ook de mogelijke locaties voor de compensaties in het kader van de discipline Landschap situeren zich ten
westen van de aan te leggen N60. Het betreft hoofdzakelijk de aanleg van bomenrijen, houtkanten, grazige
stroken langs perceelsranden, holle wegen,… Ook de aanleg van deze KLE’s wordt inzake de discipline Fauna
en Flora sterk positief beoordeeld.
In kader van het flankerend beleid voor landbouw zal er een grondenbank opgericht worden, waardoor
grondenruil en perceelsvergroting (met name het samenvoegen van percelen waarbij de kavel vergroot)
mogelijk wordt gemaakt. Vanuit de discipline fauna en flora wordt gesteld dat dit geen significante effecten
met zich mee brengt indien hierdoor geen biologisch waardevolle elementen zullen verdwijnen. Er mogen met
andere woorden geen extra waardevolle elementen verdwijnen naar aanleiding van het flankerend beleid
voor de landbouw. Percelenruil binnen Natura 2000-gebied dient vermeden te worden.
Aanleg nieuwe buurtwegen
De 5 buurtwegen die zullen aangelegd worden en buiten het bouwterrein gelegen zijn (zie §2.3.4.2), zorgen
bijkomend voor een beperkte biotoopinname. Het betreft echter hoofdzakelijk percelen die momenteel als
biologisch minder waardevol worden aangeduid. Wat betreft buurtweg 3 en 4, is opgaande vegetatie ter
hoogte of nabij de geplande weg gelegen. Deze vegetatie dient gespaard te blijven bij de aanleg van de
wegen. De effecten van de innames voor de aanleg van de buurtwegen worden beperkt negatief beoordeeld.

11.3.2 Verstoring biotopen via wijziging watersystemen
Aanlegfase
Uit de bespreking van het hoofdstuk verdroging / vernatting (zie verder) blijkt dat een daling van de
grondwaterstand beperkt dient te blijven. Indien er tijdens de werken bemaling nodig is voor het aanleggen
van bepaalde tracé-onderdelen, zal er bijgevolg gewerkt moeten worden alternatieve technieken die de
waterhuishouding, vegetatie en waardevolle elementen zo min mogelijk aantast en bestaande elementen zo
veel mogelijk behouden. Het volume aan bemalingswater dat in het oppervlaktewater terechtkomt zal
hierdoor beperkt zijn, waardoor er geen significante effecten verwacht worden op de waterkwaliteit.
Tijdens de uitvoering van het project kan een oppervlaktewaterverontreiniging optreden t.g.v. calamiteiten
zoals het lekken van voertuigen of machines. Gezien de verwachte omvang van deze verontreiniging gering is
(er wordt immers gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften) en het een tijdelijk effect betreft worden geen
significant negatieve effecten op de voorkomende fauna en flora verwacht naar aanleiding van een wijziging
in de oppervlaktewaterkwaliteit.
Exploitatiefase
In de exploitatiefase kan het effect van vervuild afstromend regenwater relevant zijn. Er kunnen effecten
optreden ter hoogte van de waterkwaliteit in de gekruiste waterlopen met mogelijke impact op vegetaties.
Het afstromend regenwater bevat verhoogde concentraties van zware metalen, oliën, organische
verontreinigingen en zouten. Deze vervuiling is afkomstig van slijtage van de weg en van de banden,
verwering van de carrosserie, strooizouten in de wintermaanden en door uitlaatgassen en verliezen van olie of
brandstof. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de verspreiding van deze verontreinigingen naar het
oppervlaktewater te voorkomen. Zo kunnen begroeide bufferstroken tussen het wegdek en langsgrachten
grote hoeveelheden nutriënten, zware metalen, zouten en sedimenten uit het regenwater filteren. In het
referentieontwerp zijn dergelijke langsgrachten maximaal voorzien. Verder zal al het water dat niet over
infiltratiebermen gaat (met een breedte van minder dan 6 meter) over een KWS-afscheider gaan. Hierdoor
kan verondersteld worden dat er geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht worden op de voorkomende
fauna en flora naar aanleiding van een wijziging in oppervlaktewaterkwaliteit.

11.3.3 Verstoring avifauna en vleermuizen
Zoals reeds eerder aangehaald kan het aanleggen van een nieuwe weg niet enkel verlies aan leefgebied
betekenen door direct ruimtebeslag, maar kan er in de exploitatiefase ook een verlies aan leefgebied zijn in de
aangrenzende strook omwille van de mogelijk verstoring in deze zones. Het gaat dan bij avifauna hoofdzakelijk
om auditieve verstoring en in mindere mate om visuele verstoring. Bij vleermuizen is ook de verstoring door
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het onderbreken of wegvallen van migratieroutes van belang. Hier wordt dieper op ingegaan in het hoofdstuk
versnippering / barrièrewerking.
De belangrijkste verstorende effecten van geluid vallen te verwachten bij diergroepen en diersoorten die
vertrouwen op auditieve signalen voor de onderlinge communicatie. Echter, (semi-) kwantitatief onderzoek en
methodologieën zijn momenteel enkel beschikbaar voor broedvogels. Relevantie naar andere diergroepen is
niet uitgesloten, maar door gebrek aan onderzoeksgegevens kunnen effecten door geluid voor andere
diergroepen dan vogels niet bepaald worden. Voor het effect op vleermuizen kan een ruwe effectbepaling
gedaan worden aan de hand van een Nederlands voorbeeld. Hierbij dient vermeld te worden dat door een
gebrek aan kennis over de exacte effecten van geluidsverstoring op vleermuizen een aantal aannames werden
gemaakt.
Aanlegfase
Tijdens de werken is er verstoring mogelijk naar aanleiding van de verhoogde geluidsconcentraties. Hierdoor
is verstoring van fauna mogelijk. De duur van de werken wordt op 3 tot 4 jaar ingeschat waardoor er ook
werken tijdens het broedseizoen zullen plaatsvinden. Dit kan nadelige effecten met zich meebrengen voor de
verstoringsgevoelige broedende avifauna in de omgeving van het projectgebied.
Momenteel zijn geen gegevens bekend van winterverblijven van vleermuizen in de nabijheid van het
projectgebied. Indien deze aanwezig zijn, is het voorkomen van plotselinge luide geluiden en sterke trillingen
tijdens de aanlegfase (bv. heien, vrachtverkeer,…) in de periode eind oktober tot eind maart belangrijk bij het
beoordelen van mogelijke verstoringseffecten. Vertrekkende vanuit het voorzorgsprincipe wordt er daarom
gesteld dat er niet mag geheid worden in de periode van eind oktober tot eind maart.
Als er tijdens de aanlegfase gewerkt wordt tussen het voorjaar en het najaar en tijdens en/of na zonsondergang, wordt opgelegd om de werfzone enkel plaatselijk te verlichten en gebruik te maken van neerwaartse verlichting.
Exploitatiefase
Reijnen en Foppen hebben een aantal studies gepubliceerd waarbij het effect van hetzij autoverkeer, hetzij
treinverkeer op bos-, weide- en heidevogels zijn beschreven. Uit het onderzoek bleek dat geluid boven een
bepaalde drempelwaarde leidt tot een afname in de draagkracht van een gebied voor vogels. De vastgelegde
drempelwaarden en de afname van de dichtheden als een functie van de geluidssterkte verschilt afhankelijk
van de onderzochte soort. Voor een aantal soorten zijn dus drempelwaarden beschikbaar maar zeker niet van
alle soorten. De drempelwaarde algemeen geldend voor bosvogels bedraagt 42 dB(A), voor weidevogels is de
drempelwaarde 47 dB(A). We hanteren, analoog aan het plan-MER, een gemiddelde drempelwaarde van 45
dB(A).
De 45 dB(A)-contour wordt berekend als gemiddelde drempelwaarde voor geluidsverstoring voor avifauna en
dit zonder aanleg van geluidsbermen. Via overlay met de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring wordt
afgeleid of habitats kwetsbaar voor geluidsverstoring binnen deze contour zijn gelegen. Hieruit blijkt dat ten
opzichte van de referentiesituatie er een grotere zone kwetsbaar gebied onderhevig zal zijn aan een
geluidsverstoring van 45 dB(A) of meer. Dit geldt vooral voor bijna de volledige zone ten Zuiden van de
Zandstraat. Ten noorden van de Zandstraat worden geen grote wijzigingen aangetroffen. De geluidstoename
ter hoogte van Schavaart en Spinnessenberg ten opzichte van de referentiesituatie betekent een mogelijke
afname aan leefgebied van avifauna. Algemeen kan bijgevolg gesteld worden dat de effecten voor avifauna
van geluidsverstoring door uitvoering van het project als matig negatief beschouwd worden. Deze negatieve
effecten kunnen gemilderd worden door het nemen van milderende maatregelen (vb. geluidsarme asfalt
en/of geluidsschermen). Vanuit de discipline Mens worden ter hoogte van de genoemde kwetsbare zones
voor fauna reeds maatregelen voorzien zodat ter hoogte van de woningen in de omgeving van het
projectgebied de referentiewaarden voor woningen gehaald worden. Deze maatregelen zullen bijgevolg ook
voor een afname van het gemodelleerde geuid zorgen ter hoogte van de kwetsbare gebieden voor fauna.
Verder wordt opgemerkt dat alle keerwanden zullen uitgevoerd worden in absorberende materialen, waardoor geen bijkomende significante effecten inzake geluidsverstoring te verwachten zijn afkomstig van de
keerwanden.
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Bij vleermuizen moet een onderscheid gemaakt worden tussen effecten op foeragerende, baltsende en
overwinterende vleermuizen.
Effecten van geluid op de echolocatie: gegevens over eventuele effecten van luide geluiden die het gevolg zijn
van menselijke activiteiten (zoals verkeer), zijn niet voorhanden. Er zijn voorbeelden bekend van vleermuizen
die foerageren op korte afstand van drukke verkeerswegen, mensenmassa’s,…. Frequenties van dergelijke
geluiden bevinden zich echter grotendeels in het voor mensen hoorbare frequentiebereik, d.w.z. < 10 kHz.
Experimenten hebben aangetoond dat vleermuizen vaak op kunstmatige geluiden reageren door het
energieniveau van de uitgestoten echolocatiegeluiden te verhogen. Dit bereiken zij door luider te gaan roepen
dan wel langere echolocatiepulsen te produceren. Deze reactie treedt op zodra de frequentie van het geluid
waaraan ze worden blootgesteld overlapt met de echolocatiegeluiden die ze zelf maken. Voor een soort
verwant met Laatvlieger bedraagt het kritiek niveau 80 dB. Voor een kleinere soort als de Dwergvleermuis zal
het kritieke niveau iets lager liggen, ongeveer 70 dB. Het geluidsniveau van een echolocatiepuls van een
vleermuis bedraagt gemiddeld 80-120 dB.
Naar aanleiding van het voorgaande kunnen we veronderstellen dat het effect van kunstmatig lawaai, zoals
geproduceerd door verkeerswegen, op de echolocatie van foeragerende vleermuizen klein zal zijn, zolang het
niveau van de ultrasone component van het geluid lager blijft dan dat van de echolocatie van de vleermuizen
zelf. Als richtlijn kan uitgegaan worden van een maximaal toelaatbaar geluidsniveau van 70 dB. Dit maximale
geluidsniveau geldt voor frequenties van 20 kHz en hoger. Aangezien de frequentie van autoverkeer vooral
onder 10 kHz valt is verstoring van de echolocatie door autoverkeer niet te verwachten. Met andere woorden:
het valt niet te verwachten dat de vleermuizen geen prooidieren meer kunnen lokaliseren als gevolg van het
30
verkeerslawaai . Het effect is echter, gezien het geringe onderzoek hierrond, niet volledig uit te sluiten.
Effecten van geluid op de balts: van vogels is bekend (zie hoger) dat verkeerslawaai bij snelwegen een
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van broedgebieden langs de weg en uiteindelijk op de omvang en
duurzaamheid van populaties van deze broedvogels. Men vermoedt dat stress in combinatie met verstoring
van de vocale communicatie (zang) door het verkeerslawaai een rol speelt.
De baltsroep van mannelijke rosse vleermuizen heeft eenzelfde functie als de vogelzang. De effectiviteit van
de baltsgeluiden neemt toe met de afstand waarover de geluiden reiken en dus soortgenoten kunnen
bereiken. Om deze communciatie-afstand zo groot mogelijk te maken, is de baltsroep zeer luid. Frequenties
liggen tussen 13 en 17 kHz.
Over effecten van lawaai op baltsende vleermuizen is niets bekend, maar het is aannemelijk te veronderstellen dat deze vocale communicatie, net als bij vogels, verstoord wordt door luide externe geluiden.
Naar verwachting zal verstoring optreden bij lagere geluidsniveaus dan bij echolocatie, omdat het hier niet,
zoals bij echolocatie, mogelijk is voor de vleermuizen om externe geluiden weg te filteren. Over de hoogte van
het maximaal toelaatbare geluidsniveau kan geen uitspraak worden gedaan.
Effecten van geluid op de winterslaap: vleermuizen houden van eind oktober tot begin april een winterslaap.
Ontwaken door menselijke verstoring kan leiden tot een voortijdig verbruik van vetreserves en, wanneer dit
vaker gebeurt, tot sterfte. Naast directe aanraking kunnen ook licht- en geluidsprikkels leiden tot ontwaken.
Na onderzoek volgde dat ontwaken optrad als gevolg van menselijk stemgeluid. Hieruit blijkt dat
laagfrequente (niet-ultrasone) geluiden verstorend kunnen zijn. Over effecten van hoogfrequente geluiden op
overwinterende vleermuizen is niets bekend.
Ondanks de gevoeligheid van overwinterende vleermuizen voor geluidsprikkels, zijn winterverblijven geregeld
te vinden op korte afstand van geluidsbronnen, zoals drukke verkeerswegen. Hieruit blijkt dat overwinterende
vleermuizen een hoog geluidsniveau kunnen verdragen van laagfrequente geluiden. De frequenties van
verkeerslawaai in bos liggen vrijwel geheel in het door mensen hoorbare spectrum: tot ca. 10 kHz, maximaal
geluidsniveau tussen 100-200 Hz en 0,5-4 kHz. Plotseling optredende onbekende geluiden zullen eerder tot
verstoring in de vorm van ontwaken leiden dan geluiden die constant in de omgeving van het winterverblijf
30

Een uitzondering vormt wellicht een soort als de Bruine grootoorvleermuis, die zijn voedsel tevens opspoort aan de hand van de
geluiden die door de prooien zelf worden gegenereerd. Zijn gehoor is extra gevoelig voor frequenties van 8 tot 20 kHz. De soort komt
echter volgens de beschikbare gegevens, niet voor in het studiegebied.
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aanwezig zijn of die regelmatig optreden of in sterkte variëren. In de exploitatiefase worden er geen
plotselinge onbekende geluiden verwacht. Deze zullen zich eerder voordoen in de aanlegfase (zie hoger).
Aanwezigheid van verlichting vormt een barrière voor verschillende vleermuissoorten. Het effect van
verlichting op vleermuizen verschilt per soort. Bij straatlantaarns (met witte (kwik)lampen) ontstane insectenconcentraties worden bejaagd door Dwergvleermuizen, Laatvliegers en in mindere mate Rosse vleermuizen.
Uit veldwaarnemingen is gebleken dat Dwergvleermuizen vooral later op de avond en in de nacht bij lantaarnpalen foerageren. Tijdens de schemering – de periode waarin insectendichtheden het hoogst zijn – zoeken
dwergvleermuizen juist donkere plaatsen op. Voor de Dwergvleermuis is het dus van belang dat er tevens
donkere, insectenrijke, foerageerplekken beschikbaar zijn.
Uit veldwaarnemingen is gebleken dat de Gewone dwergvleermuis en de Rosse vleermuis later uitvliegen
wanneer dichtbij de uitvliegopening verlichting aanwezig is. Een direct gevolg hiervan is dat een deel van de
insectenpiek in de avondschemering door het verlate uitvliegen wordt gemist. Hierdoor moeten de dieren
langer foerageren, hetgeen extra energie kost, waardoor uiteindelijk hun fitness negatief wordt beïnvloed.
Een uitgesproken lichtschuwe soort is de Watervleermuis, deze werd echter niet in de nabije omgeving van
het projectgebied waargenomen.
Uit het verlichtingsplan blijkt dat grote delen van de nieuw aan te leggen weg onverlicht zullen zijn. Decentrale
verlichting wordt voorzien ter hoogte van de noordelijke knoop (over een afstand van ca. 150 m), ter hoogte
van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Zonnestraat en helemaal in het zuiden van het tracé ter
hoogte van de aansluiting met de huidige N60. Centrale verlichting wordt voorzien tussen de noordelijke
knoop en de noordelijke tunnelmond (over een afstand van ca. 700 m) en ten zuiden van de zuidelijke
tunnelmond (over een afstand van ca. 200 m). Uiteraard wordt in de tunnel zelf tunnelverlichting voorzien.
De zone tussen Schavaart en de Kapellestraat bevat veel KLE’s en kleine bospercelen binnen of net naast het
projectgebied. Deze zone kan aldus een belangrijk jacht en/of migratiegebied zijn voor vleermuizen. Ter
hoogte van deze zone wordt geen verlichting voorzien, waardoor de effecten van lichtverstoring dan ook
minimaal zullen zijn. In de overige zones wordt het effect als ongunstig, maar echter niet als significant
negatief beschouwd.

11.3.4 Bodemverstoring
De aanleg van een weg brengt mogelijke bodemverstoring met zich mee. Het uiteindelijke effect zal echter
slechts relevant zijn in de werkzones, met name daar waar na de werken nog vegetatie tot ontwikkeling kan
komen. Het vervoeren en verplaatsen van grond door zware machines zal de bodem plaatselijk compacteren.
Soorten van natte milieus zijn zeer gevoelig voor betreding en verdichting van de bodem. Soorten van nattere
vegetatietypes zijn bijgevolg gevoelig voor bodemverstoring. Deze vegetatietypes zijn immers afhankelijk van
de lokale abiotiek en door vergraving kan dit milieu lokaal gewijzigd worden, waardoor het herstel van deze
vegetatietypes gehypothekeerd wordt. Dit kan met name het geval zijn bij de soortenrijke graslanden waarbij
na de aanleg ter hoogte van de verstoorde zones de soortensamenstelling kan wijzigen. Ook de natte
bostypes zijn gevoelig voor bodemverstoring.
Binnen het projectgebied zijn meerdere “natte” vegetatietypes aanwezig. De werkzones (die niet onder de
footprint van de weg vallen) kunnen ter hoogte van deze “natte” vegetatietypes het best beschermd te
worden met rijplaten.

11.3.5 Vernatting/verdroging
Algemeen
De effecten op fauna en flora van een eventuele daling van de (grond)waterstand zijn moeilijk te voorspellen
en meestal niet vast te stellen tijdens de aanlegfase, maar pas zichtbaar in de beheersfase, wanneer de aanleg
reeds enige tijd is afgerond.
In principe zorgt een abnormale daling van het grondwaterpeil voor het verdwijnen van vochtminnende
planten en het vrijkomen van voedingsstoffen in de bodem (mineralisatie), welke normaal gefixeerd blijven
daar zij niet in contact komen met de luchtzuurstof. Naarmate de invloedstraal van de grondwaterstanddaling
toeneemt zullen de negatieve effecten groter zijn. De betere doorluchting van de bodem zorgt er voor dat
bacteriën het aanwezige organische materiaal kunnen afbreken. Door deze mineralisatie komt ondermeer
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stikstof in nitraatvorm als voedingsstof vrij. Op deze wijze kan verdroging ook leiden tot vermesting en
eutrofiëring. Een tweede probleem naast vermesting is verzuring; bij dalende grondwaterpeilen neemt de
invloed van het regenwater in de wortelzone toe, en omdat regenwater dikwijls verzurende stoffen bevat,
leidt verdroging tot vergroting van het verzuringsprobleem.
Wat de fauna betreft kan worden gesteld dat groepen als vogels en zoogdieren in deze omgeving in eerste
instantie vrijwel geen hinder zullen ondervinden van een eventuele daling van de grondwaterstand.
Verdroging kan in theorie wel een negatief effect genereren op amfibieën en reptielen (en hun voortplanting)
indien het peil in bepaalde poelen en bronbeken te sterk zou dalen.
Onderstaande bespreking is gebaseerd op het referentieontwerp. Bij de keuze van het definitief ontwerp
mogen de effecten van het definitief ontwerp niet significant negatiever zijn dan deze bepaald in het
referentieontwerp. Vertrekkende van de kwetsbaarheden inzake verdroging, zoals besproken in § 11.2.4
31
kunnen volgende algemeenheden gesteld worden inzake de voorkomende verdrogingsgevoelige vegetaties :
•

Bronzones met hpr en hp+ graslanden: grondwaterstand dient in de winterperiode hoog te zijn en
kan in de zomer dieper wegzakken. Grondwaterstandsdalingen tot 10 cm zullen vegetatiekundig
weinig invloed hebben op de huidige vegetatie. Grote grondwaterstandsdalingen (vanaf > 25 cm)
kunnen een verschuiving naar een droger vegetatietype tot gevolg hebben.

•

9130: grondwater zeer diep wegzakkend in de zomer, kan een tijd van het jaar hoog staan tgv
32
opstuwend water ;

•

91E0, subtype Berkenbroek, Elzen-Berkenbroekbos, Moerasvaren-Elzenbroek: grondwater boven
maaiveldniveau in de winterperiode en onder maaiveld in de zomerperiode; GHG (min/max) = -1/4;
GG (min/max) = -17/1; GLG (min/max) = -50/-7; amplitude waterstand (min/max) = 10/79;

•

91E0, subtype Gewoon Elzenbroek: grondwater meestal op maaiveldniveau in de winterperiode en
onder maaiveld in de zomerperiode; GHG (min/max) = 2/11; GG (min/max) = -9/0; GLG (min/max) = 30/-5; amplitude waterstand (min/max) = 10/60;

•

91E0, subtype Ruigt-Elzenbos, Ruigt-Elzenbroekbos, Moesdistel-Elzenbroek: grondwater onder
maaiveld, zowel winter- als zomerperiode; GHG (min/max) = -27/48; GG (min/max) = -50/10; GLG
(min/max) = -80/5; amplitude waterstand (min/max) = 0/40;

•

91E0, subtype Vogelkers-Essenbos: grondwater onder maaiveld inde winterperiode, dieper zakkend
in de zomerperiode; GHG gem= -9; GG gem = -15; GLG gem = -38; amplitude waterstand (min/max) =
10/90;

•

91E0, subtype Essenbronbos: permanent uittredend grondwater; GHG (min/max) = 0/12; GG
(min/max) = -10/12; GLG (min/max) = -51/7; amplitude waterstand (min/max) = 5/57;

•

6430_boszomen: GLG = 60cm of meer onder maaiveld.

In de volgende hoofdstukken wordt nagegaan of er (significante) effecten te verwachten zijn op deze
verdrogingsgevoelige vegetaties. Er wordt echter voorgesteld om (zowel tijdens de aanlegfase als de exploitatiefase) bijkomende peilbuizen te plaatsen in de omgeving van het projectgebied om de wijziging in het
grondwater te monitoren. Er dienen voldoende diepe piëzometers voorzien te worden zodat fout-errors
vermeden worden indien het grondwater dieper wegzakt dan de diepte van de piëzometer. Daarnaast dienen
de locaties voldoende bereikbaar te zijn. Minstens dienen één of meerder peilbuizen aanwezig te zijn ter
hoogte van:
•
•
•

De bronzone van de Kuitholbeek of haar zijbeek;
De bronzone van de Fonteinbeek;
De bossen binnen het SBZ-H.

Een aantal mogelijke locaties zijn:
31

Cijfers in onderstaande beschrijving staan in cm

32

Volgens de LSVI-tabellen. Het s-IHD-rapport vermeldt echter dat het hier voorkomende subtype wel gevoelig is voor verdroging.
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•
•
•
•
•
•
•

De graslanden ter hoogte van Groenendale en/of de Zeelstraat;
Het waardevolle grasland en/of de bossen grenzend aan de Ommegangstraat;
De waardevolle graslanden en/of de bossen langs Hulstken;
De bospercelen grenzend aan de Hoogbergstraat;
De waardevolle graspercelen ter hoogte van Schaffendal;
De waardevolle graspercelen en/of de bospercelen ter hoogte van de Zandstraat;
De waardevolle gras en/of bospercelen ter hoogte van Fiertelmeers.

Aanlegfase
In de omgeving van het projectgebied is momenteel (zeer) verdrogingsgevoelige vegetatie aanwezig. Een
sterke daling van de grondwaterstand tijdens de aanlegfase (door vb. bemaling) dient vermeden te worden. Er
zullen bijgevolg technieken moeten toegepast worden die de waterhuishouding, vegetatie en waardevolle
elementen zo weinig mogelijk aantasten en bestaande elementen kunnen behouden. Er moet in ieder geval
gezorgd te worden dat de tijdelijke daling van de grondwaterstand in de aanlegfase niet groter is dan deze die
berekend werd in de exploitatiefase (zie onder). De effecten van een bemaling zullen in dit geval beperkt in
omvang zijn, zodat er geen significant negatieve effecten verwacht worden op de grondwaterhuishouding en
dus ook niet op eventueel grondwaterafhankelijke vegetaties in de omgeving van het projectgebied tijdens de
aanlegfase.
Aangezien er als randvoorwaarde gesteld wordt dat de tunnel overal boven de grondwatertafel dient te
33
blijven , zal de uitgraving van de tunnel niet tot in de permanente grondwatertafel reiken. Mogelijks
doorsnijdt de tunnel wel één of meerdere hangwater-tafels (dit effect is evenwel niet modelleerbaar). Indien
dit gebeurt tijdens de uitvoering van de werken, dient retourbemaling toegepast te worden om deze
hangwatertafel(s) minimaal te beïnvloeden. Eens de hang-watertafels doorsneden zijn, kunnen deze niet meer
hersteld worden. Maar gezien het feit dat de eventuele hangwatertafels zich enkel in de topzones bevinden,
boven de permanente grondwatertafels en dus ook boven de bronniveaus, die van belang kunnen zijn voor de
gevoelige vegetaties, zullen de ecologische effecten van de eventuele doorsnijding van een hangwatertafel
enkel lokaal zijn en geen significante impact hebben op (potentiële) grondwatergevoelige vegetaties. Een
mogelijke doorsnijding van een hangwatertafel zal geen invloed hebben op vegetaties binnen deelgebied 36
van het SBZ, gezien de vegetaties binnen dit deelgebied momenteel niet gevoed worden door een mogelijke
hangwatertafel ter hoogte van de toekomstige tunnel.
Exploitatiefase
Uit de grondwatermodellering kan afgeleid worden dat de grondwaterdalingen t.g.v. het project in het
noordelijk deel van het projectgebied zeer beperkt blijven. In een zone van ca. 200m rond de tunnel onder de
Zandstraat is een verlaging van 0,25-0,75m te verwachten. Een verlaging van 5 cm of meer (ondergrens qua
betrouwbaarheid van het model) reikt tot maximaal ca. 500m ten W en 800m ten O van de tunnel.
Belangrijk is hierbij aan te stippen dat het model er – op basis van de beschikbare grondwaterpeilmetingen –
vanuit gaat dat de tunnel in zijn geheel boven de grondwatertafel gelegen is, waardoor de effecten van de
nochtans diepe insnijding voor de bouw van de tunnel zeer beperkt blijven. Gezien er vanuit gegaan wordt dat
de grondwatertafel zich ter hoogte van deze zone op 80 m TAW bevindt, dient 80 m TAW als maximale
34
ondergrens voor de aanleg van de tunnel gerespecteerd te worden . In dit geval worden geen significante
effecten verwacht inzake verdroging ten aanzien van de voorkomende biotopen door aanleg van de tunnel.
In het noorden ligt het geplande tracé tegen Habitatrichtlijngebied. Uit het plan-MER en het grondwatermodel
voor het referentieontwerp blijkt dat stijghoogtedalingen zich in het westen en noordwesten verder
doorzetten tot in Habitatrichtlijngebied (zie ook bijlage Passende Beoordeling). Echter de zone die binnen het
33

Deze grens wordt in dit MER op ca. 80 m TAW gesteld. Aan de hand van bijkmomende metingen (die momenteel
lopende zijn) zal de exacte grondwaterstand bepaald worden alvorens met de aanleg van het project gestart wordt.

34

Aan de hand van bijkmomende metingen (die momenteel lopende zijn) zal de exacte grondwaterstand bepaald worden
alvorens met de aanleg van het project gestart wordt. Indien de effectieve grondwaterstand hoger blijkt te zijn dan 80m
TAW, dient het lengteprofiel van de tunnel aangepast te worden om aan boven de grondwatertafel te blijven.
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SBZ beïnvloed wordt, is uitermate klein en er worden geen habitats aangetast die zeer gevoelig zijn voor
verdroging. Er zijn beperkte stijghoogtedalingen in de microvallei van de Kuitholbeek. Hier komen momenteel
enkel voedselrijke graslanden en drogere bostypes voor: beperkte stijghoogtedalingen (< 10 cm) zullen
vegetatiekundig geen aanleiding geven tot verdroging.
Het grootste deel van de stijghoogtedalingen situeert zich buiten Habitatrichtlijngebied waarbij zowel ten
westen als ten oosten van het tracé bronzones worden aangetast. Met uitzondering van de bronzone van de
Kuitholbeek zijn er geen vegetaties die zeer kwetsbaar zijn voor verdroging (sommige voorkomende
vegetatietypes zijn in principe wel verdrogingsgevoelig, maar er komen echter bijna geen goed ontwikkelde
grondwaterafhankelijke vegetaties voor binnen de invloedsfeer van de mogelijke grondwaterstandsdaling).
Het merendeel zijn momenteel voedselrijke graslanden zodat de indirecte effecten in de actuele toestand
beperkt zijn. Het geplande tracé dwarst de bronzone van de zijloop van de Kuitholbeek slechts over een zeer
beperkte oppervlakte en het tracé is ook gelegen ten oosten van de bronzone van de Kuitholbeek. Hierdoor
zijn beperkte indirecte effecten op de bronzones van de Kuitholbeek en zijbeek te verwachten.
Variant viaduct Schavaart
Indien het viaduct wordt aangelegd door middel van zandpalen is een wijziging van de grondwaterstand niet
uit te sluiten. Deze wijziging kan in twee richtingen gaan. De grondwatertafel kan enerzijds (aanzienlijk)
zakken door het wegsijpelen van grondwater uit de bovenste aquifer naar een onderliggende aquifer
doorheen de doorlatende zandpalen. Maar indien deze onderliggende aquifer onder spanning staat, is ook de
tegengestelde beweging mogelijk, nl. het opstuwen van grondwater naar de bovenliggende aquifer via de
zandpalen.
Gezien de zone van de zandpalen zich bevindt ter hoogte van het laagste punt, is de grondwatertafel hier
momenteel reeds hoog, waardoor er momenteel vegetaties voorkomen die verbonden zijn met hoge
grondwaterstanden. Aangezien de grondwaterstand hoog blijft in geval van het opstuwen van het
grondwater, zullen er geen negatieve effecten optreden op de omliggende voorkomende vegetaties. Echter,
gezien het verlagen van de grondwatertafel in deze zone problematisch is, zullen bijkomende maatregelen
moeten genomen worden (zie onder). Hierdoor wordt een mogelijke opstuwing en vernatting onmogelijk,
waardoor vernatting in de zone van de zandpalen zich niet zal voordoen.
Het (aanzienlijk) verlagen van de grondwaterstand kan negatieve effecten hebben op de voeding van de
Fonteinbeek en van het nabijgelegen bronniveau op de flank van de Schavaarthelling (zie figuur 9-11) en op de
verdrogingsgevoelige vegetaties rond het viaduct zelf. Om dit effect tegen te gaan worden op een diepte van
ca. 1,5m kleimatten aangebracht boven de zandpalen, waarmee het lokaal grondwaterpeil op kunstmatige
wijze voldoende hoog kan gehouden worden en o.a. de voeding van de Fonteinbeek gevrijwaard blijft. Het
water onder de kleimat blijft echter via de zandpalen draineren. Zowel ten oosten als ten westen van de zone
met zandpalen bevinden zich bovenop de tertaire laag Ko(3) nog andere tertaire lagen welke ondoorlatende
lagen bevatten. Een mogelijke drainering in een onderliggende tertiaire laag zal bijgevolg geen significant
effect hebben op de vegetatie rondom het projectgebied, gezien hier andere (bovenliggende) tertiare lagen
dagzomen (zie Figuur 9-17). In zuidelijke richting (Molenbeekvallei) wordt de betreffende laag afgedekt door
een 5 à 10m dik quartair dek, waardoor er evenmin effecten zullen zijn op de vegetatie.
De zone met zandpalen, grindkernen en kleimatten beperkt zich tot het noordelijke deel van het viaduct
(verder zuidelijk bevindt het viaduct zich niet meer op de helling maar in de vallei van de Fonteinbeek). Dit
betekent dat een grotere oppervlakte waardevolle vegetaties zal moeten ingenomen worden gezien er niet
enkel vegetatie dient gerooid te worden ter hoogte van de palen maar over een grote aaneengesloten
oppervlakte. Vanuit Fauna en Flora gaat de voorkeur uit naar oplossingen die de waterhuishouding, vegetatie
en waardevolle elementen zo weinig mogelijk aantasten en waarbij de bestaande waardevolle elementen zo
veel mogelijk kunnen behouden blijven. Verder kunnen nog milderende maatregelen in het definitieve
ontwerp geïntegreerd worden om de impact op fauna en fora zo veel mogelijk te beperken.
Variant keerwand Kuitholbeek
Bij de uitvoeringsvariant met talud wordt ter hoogte van de zone rond de Kuitholbeek een extra belasting
bovenaan het bestaand talud aangebracht. Deze extra belasting is nadelig t.a.v. de stabiliteit van het lager
gelegen deel van het talud. Om zowel de schuifweerstandkarakteristieken te verbeteren van de grond als
wateroverspanningen te vermijden is wordt daarom onder de ophoging een paalmatrassysteem (bestaande
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uit betonnen palen) voorzien. Gezien de paalmatrassen volledig aangelegd worden binnen de bouwcontour
en bestaan uit betonnen palen, worden er door uitvoering van deze techniek geen bijkomende effecten inzake
vernatting/verdroging verwacht. De hoeveelheid palen in de palenmatras kan beperkt worden door de weg
niet volledig in ophoging, maar ook deels in uitgraving uit te voeren. De grondwatertafel mag in dat geval niet
beïnvloed worden.
Bufferbekken ter hoogte van noordelijke knoop
Ter hoogte van de noordelijke knoop zal een bufferbekken aangelegd worden, ten oosten van de bestaande
weg. Het voorzien van bufferzones in het noordelijk gedeelte van het projectgebied is positief, gezien via
infiltratie een natuurlijke aanvulling van de grondwatertafel optreedt. In het plan-MER staat vermeldt dat de
waterbuffers moeten gerealiseerd worden zonder relevante verlaging van het maaiveldniveau (max. 15 cm
afgraving van het bestaand terreinprofiel). Echter, gezien het grondwater zich op deze plaats op ca. 10m
diepte bevindt, zal een (beperkte) uitgraving geen significante effecten hebben op het grondwater. Zoals
eerder gezegd is het aanleggen van bufferbekkens in het noorden positief gezien deze de infiltratie van
hemelwater bevorderen en zo de bronzones ten oosten en ten westen kunnen voeden, wat positief is voor de
bijhorende (potentiële) bronvegetaties.
Kwelfluxen
Uit het plan-MER blijkt dat binnen Habitatrichtlijngebied de voornaamste afname aan kwelfluxen geconcentreerd is in de bronzones van de Kuitholbeek en van de zijbeek van de Kuitholbeek. Hierbij is de afname vooral
gesitueerd ten oosten van de bronbeken. Zeer lokaal zijn er ook afnames in kwelfluxen ten noorden van de
Hotondberg. Uit het plan-MER blijkt eveneens dat een afname van de kwelfluxen niet betekent dat deze
volledig wegvallen. Zowel in de bronzone van de Kuitholbeek als van de zijbeek is er nog steeds een substantiële kwelflux, waardoor de effecten niet significant negatief zijn. Hetzelfde geldt voor de bronzone van de
Fonteinbeek. De veranderingen in kwelfluxen t.o.v. de referentie heeft een range van [-14 – 10] mm/dag en
voor de afname van de kwelfluxen blijkt dat het grootste % gesitueerd is tussen -0.1 en -5 mm/dag. Er wordt
bijgevolg geen aanzienlijke wijziging in voorkomende vegetatie verwacht, door een wijziging van de kwelfluxen door uitvoering van het project.
Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit
Omwille van de aanleg van extra verharde oppervlakte en omwille van het feit dat het afstromende water
wordt opgevangen in bufferbekkens of langsgrachten, zal er in vergelijking met de bestaande situatie een
verminderde afvoer zijn naar de bestaande bronbeken van hemelwater. Dit geldt ook voor de zone ter hoogte
van het viaduct, gezien het hemelwater dat hier neervalt ook apart wordt opgevangen. Ter hoogte van het
gehele projectgebied is het dus mogelijk dat er een verminderd debiet optreedt ter hoogte van de huidige
waterlopen. Hierdoor is het bijgevolg ook mogelijk dat er (beperkte) verdrogingseffecten zijn ter hoogte van
de voorkomende vegetatie. Echter, ter hoogte van de Fonteinbeek zijn geen habitats gelegen die sterk
afhankelijk zijn van de stand van het oppervlaktewater.

11.3.6 Eutrofiëring
Gezien de aard van het project wordt er geen andere vorm van eutrofiëring verwacht, dan degene die als
resultante van verdroging reeds hoger werd aangehaald. De mogelijke effecten zijn dus geïntegreerd in de
effectgroep verdroging.

11.3.7 Effecten van luchtkwaliteit op de habitats en soorten
Gezien de verzurende emissies die door wegverkeer veroorzaakt wordt (vnl. NOx) dient in de onmiddellijke
omgeving van de wegen met een verhoogde zure depositie rekening gehouden te worden. Algemeen kan
gesteld worden dat in de mate dat de NO2-concentratie hoger is op een bepaalde locatie, ook de zure impact
hoger zal zijn. In die zin kan men stellen dat een verplaatsing van relevante emissies in de richting van
natuurgebieden ertoe zal leiden dat de zure depositie op die locaties zal toenemen.
In het plan-MER voor de missing link van de N60 werd in de discipline Lucht een zeer ruwe indicatieve
berekening uitgevoerd van de mogelijke zure depositie naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe weg
(alhoewel wordt meegegeven dat een betrouwbare berekening van de zure depositie niet mogelijk geacht
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wordt). De beoordeling in het plan-MER geeft aan dat de indicatief berekende bijdrage van verzurende
deposities van het wegverkeer t.h.v. de beoordelingspunten als verwaarloosbaar of beperkt t.o.v. de actuele
zuurdepositie te beschouwen is. Daar de toenames bovendien slechts plaatselijk zijn, zullen de effecten van
het project op de vegetaties algemeen bijna verwaarloosbaar zijn en werden ze beoordeeld als neutraal tot
gering negatief.

11.3.8 Versnippering / barrièrewerking
In algemene zin kan worden gesteld dat honkvaste, weinig mobiele soorten het meeste gevaar lopen
geïsoleerd te raken en lokaal uit te sterven als hun leefgebied wordt omsingeld door wegen. Dit zijn vaak
soorten van stabiele milieus. Soorten van dynamische milieus zijn mobieler, omdat hun leefgebied regelmatig
verandert of soms zelfs verdwijnt en elders weer verschijnt. Zij moeten in staat zijn vaak van woonplaats te
veranderen en zijn daarom mobieler. Dit zijn de zogenaamde pioniersoorten.
Tijdens de aanlegfase zullen de effecten mogelijks groter zijn dan tijdens de exploitatiefase, gezien het
mogelijk is nieuwe opgaande elementen te voorzien bij de landschappelijke inpassing van het project binnen
de bouwcontour. Er wordt aangeraden in deze zone elementen te voorzien die migratie van fauna terug
bevorderen.
Door het uitvoeren van het geplande project is het mogelijk dat bepaalde leefgebieden van soorten
versnipperd worden en/of dat er een (extra) barrière gecreëerd wordt tussen twee bestaande leefgebieden
van een soort. Specifiek voor dit project zijn waardevolle natuur(bos)gebieden gelegen zowel ten oosten (oa.
Bois-Jolly) als ten westen (oa. Hotond) van de geplande weg. Ter hoogte van Schavaart en Spinessenberg is
een geschikt leefgebied gelegen voor een aantal soorten, die door de aanleg van de weg kan versnipperd
geraken.
Kwetsbare gebieden
Indien men in de toekomst het gebied tussen het ‘Hotond-Ingelbos’ en het ‘Bois Jolly’ als natuurverbindingsgebied voor kleine zoogdieren, vogels, insecten,… wenst in te richten, oa. door een verdichting van het
hagen- en houtkantennetwerk, zal de aanleg van de nieuwe N60 een extra barrière betekenen. In een studie
35
van Haskoning (2006) worden maatregelen voorgesteld om de barrièrewerking van de N60, zoals die op dit
moment is, te milderen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn boombruggen voor knaagdieren en fly-overs
voor vleermuizen, vogels en vlinders. Door de aanleg van nieuwe wegdelen en de verbreding van de
bestaande stukken van de N60 wordt enerzijds het bestaande barrière-effect vergroot en anderzijds worden
verschillende waardevolle habitats vernietigd en versnipperd. Deze habitats fungeren nu reeds als refugium
en corridor en zouden verder kunnen uitgebouwd worden bij de inrichting van het natuurverbindingsgebied.
Ook wordt de mogelijkheid om bovenvermelde milderende maatregelen uit te voeren door de aanleg van de
nieuwe weg gehypothekeerd (bovendien zijn de voorgestelde maatregelen uit de ontsnipperingsstudie van
Haskoning 2006, om de huidige barrièrewerking van de N60 te milderen, onvoldoende om de impacten van
het nieuwe plan te reduceren. Het plan hield geen rekening met de aanleg van de nieuwe weg).
Concreet kan het geplande tracé, inzake versnippering en barrièrewerking, in drie deelgebieden onderverdeeld worden:

35

•

Ten noorden van de Zandstraat is de nieuwe weg in aansluiting gelegen met de bestaande N60,
waardoor de bijkomende versnippering / barrière ten opzichte van de reeds bestaande (de huidige
N60) nagenoeg te verwaarlozen is. Mogelijke effecten zijn te vinden in het feit dat de bestaande
barrière (huidige N60) door uitvoering van het project verbreed zal zijn en in het feit dat het aantal
verkeersbewegingen in zijn totaliteit zal toenemen.

•

De zone tussen de Zandstraat en Zonnestraat bestaat uit vrij veel KLE’s en kleinere beboste en
ruigtepercelen, waardoor deze zone een potentieel leefgebied is voor een aantal soorten en een
potentiële migratieroute vormt tussen de oostelijke en westelijke waardevolle natuurgebieden.
Echter, ook hier vormt de bestaande N60 reeds een significante barrière. De aanleg van een nieuwe

Natuurverbindingsgebied ‘Heuvelrug getuigenheuvels’ in de Vlaamse Ardennen.
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weg zal hier wel leiden tot een bijkomende nieuwe barrière, gezien de weg niet meer aansluit met de
bestaande N60. Een deel van de geplande weg in deze zone wordt aangelegd als viaduct. Hierdoor
kan gesteld worden dat de grondgebonden migraties in deze deelzone grotendeels kunnen blijven
bestaan, mits een goede (her)inrichting van het gebied.
•

Het meest zuidelijk deel van het tracé is relatief dicht tegen de kern van Ronse gelegen, waardoor
oost-west migratie in de huidige toestand reeds beperkt is. Bijkomende versnippering of barrière
door aanleg van de nieuwe weg is hierdoor nagenoeg te verwaarlozen ten opzichte van de reeds
bestaande barrière (stadskern van Ronse met bijhorende infrastructuur).

Verder dient opgemerkt te worden dat er een ‘restzone’ wordt gecreëerd tussen het geplande tracé en de
huidige N60. Dit genereert niet enkel een negatief effect door een bijkomende barrière, maar ook door een
achteruitgang van de ecologische en ruimtelijke samenhang.
Avifauna
Isolatie van leefgebieden door versnippering vormt voor vogels een relatief klein probleem. Mogelijks kan
door de aanleg van de weg wel versnippering optreden door het onderbreken van geleidende elementen thv
migratieroutes. Het projectgebied is niet gelegen ter hoogte van een gekende trekroute van avifauna
(seizoenstrek-, slaaptrek-, of voedseltrekroute). Echter ook op kleinere schaal kan geleiding via KLE’s optreden
tijdens verplaatsingen van avifauna. Zoals hierboven gesteld is de meest kwetsbare zone voor het mogelijk
onderbreken van bestaande migratieroutes gelegen tussen de Zandstraat en de Zonnestraat. Effecten worden
matig negatief beoordeeld. Bij de landschappelijke inpassing van het project binnen de bouwcontour kan
echter terug opgaande vegetatie voorzien worden in de omgeving van de nieuw aan te leggen weg, waardoor
de effecten teruggebracht kunnen worden tot beperkt negatief.
Het viaduct kan een barrière vormen voor vogels, waarbij een zo slank mogelijk viaduct zonder obstakels (b.v.
geluidsschermen) de voorkeur geniet. Doorzichtige geluidsschermen (in functie van het minimaliseren van de
visuele impact van de schermen) zijn af te raden vanuit avifauna, omdat ze moeilijk zichtbaar zijn voor vogels,
waardoor het risico bestaat dat vogels er zich tegen te pletter vliegen. Een mogelijke oplossing hiervoor is de
doorzichtige schermen te beplakken met silhouetten van vogels.
Vleermuizen
Vleermuizen zijn zeer mobiel. De meeste leggen enkele tot meerdere tientallen kilometers per nacht af. Alleen
grootoorvleermuizen verwijderen zich meestal niet ver van hun verblijfplaats en blijven binnen een straal van
1 km. In de trektijd worden nog grotere afstanden afgelegd. Ten aanzien van de trekafstand worden drie
groepen onderscheiden:
1) Standvleermuizen: hiertoe behoren laatvlieger, gewone dwergvleermuis, gewone en grijze grootoorvleermuis en baardvleermuis. Standvleermuizen overwinteren in het gebied waar ze ’s zomers verblijven.
Deze gebieden liggen hooguit 10 tot 20 kilometer uit elkaar.
2) Lange-afstandtrekkers: hiertoe behoren meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis. Deze soorten leggen enkele honderden kilometers tot wel meer dan 1.000 kilometer af. Er
is een duidelijke richting waarin de dieren trekken.
3) Intermediaire soorten (middellange-afstandtrekkers): hiertoe behoren watervleermuis, franjestaart en
ingekorven vleermuis. Deze soorten trekken over enige tientallen kilometers, maar er is geen duidelijke
trekrichting.
Op vier soorten na, te weten ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger en tweekleurige vleermuis,
vliegen de meeste soorten op hun vliegroutes naar de jachtgebieden laag en komen ze zelden boven de
boomlaag uit. Ruige dwergvleermuis en laatvlieger doen dit ook, maar zij vliegen, net als rosse vleermuis en
tweekleurige vleermuis, ook hoog boven open terrein. De laagvliegers ondervinden de meeste last van
infrastructuur die hun pad kruist.
De aanleg van nieuwe infrastructuur kan dus algemeen leiden tot de vernietiging van een bestaande
verbinding(en) tussen verblijfplaatsen en jachtgebieden of van trekroutes tussen zomer- en winterverblijven.
Dit kan bovendien leiden tot verkeersslachtoffers onder de vleermuizen.
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Ook hier geldt dat de meest kwetsbare zone voor het mogelijk onderbreken van bestaande migratieroutes
gelegen tussen de Zandstraat en Zonnestraat. Om negatieve effecten te beperken dient er bij de
landschappelijke inpassing van het project, binnen de bouwcontour, opnieuw opgaande vegetatie voorzien te
worden. Verder wordt verwacht dat de meeste vleermuizen in staat zullen zijn om onder het viaduct door te
vliegen. Bestaande migratieroutes kunnen bijgevolg zo goed mogelijk hersteld worden. Effecten worden dan
beperkt negatief beoordeeld.
Andere zoogdieren
Er is sinds 2008 een toename van grof wild (ree, everzwijn, edelhert) vanuit Henegouwen en Noord36
Frankrijk . Migratie gebeurt via de vallei van de Bovenschelde, waarlangs het wild de driehoek tussen
Oudenaarde, Ronse en Kluisbergen bereikt. Momenteel zijn zelfs waarnemingen in Brakel gekend. De oostwest georiënteerde migratieroute van dit wild situeert zich in de beboste zone ten noorden van het
projectgebied, ter hoogte van Elenebos. Actueel is er reeds een belangrijk (significant negatief) barrière-effect
aanwezig, door de huidige N60. Er zijn al verscheidene verkeersslachtoffers gemeld (bv. Adult Everzwijn in juli
2010).
Ten noorden van het projectgebied vormt zich een reëel risico op overstekend wild, gezien hier ten oosten en
ten westen bosstructuren aanwezig zijn. Hier wordt op termijn een ecoduct over de N60 voorzien. Maar langs
het projectgebied zelf is er slechts één zone waar de passage van grof wild waarschijnlijk is: de Schavaarthelling. Aangezien de nieuwe N60 in deze zone op viaduct ligt, is het probleem van oversteekbaarheid niet aan
de orde. De oversteekbaarheid van de bestaande N60 verbetert lichtjes vanwege de sterke afname van de
verkeersintensiteit. Langs de rest van het tracé is het voorkomen van grof wild weinig waarschijnlijk door de te
dichte bebouwing en/of het ontbreken van bos.
Ter hoogte van de sleuf aan de zuidelijke tunnelmond en de overgang naar het viaduct, wordt voorgesteld om
rasters te plaatsen om het wild naar de veilige passage onder het viaduct toe te leiden. Ook ter hoogte van de
andere sleufgedeelten zijn rasters aan te raden, zodat de dieren niet naar beneden op de weg kunnen vallen.
Amfibiën en reptielen
Infrastructuur vormt voor alle amfibieën een barrière. Dit komt omdat ze aan de grond gebonden zijn, in het
algemeen niet snel lopen en, met enkele uitzonderingen, honkvast zijn. Infrastructuur vormt met name tijdens
de trek naar de voortplantingswateren en bij het (her)koloniseren van nieuwe gebieden een barrière. De
meeste amfibieën zijn weinig mobiel. Ze leggen in een jaar vaak niet meer dan enkele honderden meters af in
een gebied waarbinnen aan al hun levensvoorwaarden wordt voldaan. De grootste verplaatsingsafstand vindt
plaats in het voortplantingsseizoen als de dieren na hun winterslaap op weg gaan naar het voortplantingswater. Overigens geven de meeste dieren er de voorkeur aan hun winterverblijfplaats dicht bij het voortplantingswater te zoeken.
Door hun geringe mobiliteit en verbreidingsvermogen gaat (her)kolonisatie van nieuwe leefgebieden
langzaam. Er zijn wel verschillen tussen soorten. Salamanders leggen maximaal enkele honderden meters in
een jaar af, in uitzonderingsgevallen verwijderen zij zich tot 1,5 km van water vandaan. Kikkers en padden
kunnen maximaal één tot enkele kilometers afleggen, maar afstanden boven de 3 kilometer komen niet voor.
Uitzonderingen zijn boomkikker en rugstreeppad die in een jaar zelfs vijf of meer kilometer kunnen afleggen
37
.
De opvallendste amfibieën die werden waargenomen ter hoogte van het projectgebied zijn Vuursalamander
en Vinpootsalamander. Vuursalamanders zijn algemeen beperkt in hun verspreiding tot de bronbeken en
bronpoelen en een straal van ca. 500 m daarrond. Opmerkelijk is dat de salamander erg honkvast is en steeds
terugkeert naar dezelfde overwinteringsplaats en uit onderzoek blijkt dat een schuilplaats 20 jaar lang werd
bezocht door dezelfde salamanders.

36

Bron: plan-MER N60

37

Bron: mjpo, Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur, BIJLAGEN, juni 2013
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De meeste reptielen zijn weinig mobiel. Ze leggen in een jaar vaak niet meer dan enkele honderden meters af
in een gebied waarbinnen aan al hun levensvoorwaarden wordt voldaan. Tijdens trek naar andere gebieden
leggen slangen afstanden af van 3 tot 5 km, hagedissen houden het bij enkele honderden meters.
Vanwege hun geringe mobiliteit zijn reptielen erg gevoelig voor versnippering door infrastructuur. Het hangt
van de breedte van de weg af of de barrière alleen tijdens (her)kolonisatie van nieuwe gebieden geldt of ook
gedurende de normale activiteiten in een reptielenjaar, zoals tijdens de trek naar voortplantingsgebieden of
eiafzetplekken. Brede infrastructuur vormt voor alle soorten een barrière om nieuwe gebieden te
(her)koloniseren.
De opvallendste reptielen die werden waargenomen ter hoogte van het projectgebied zijn Levendbarende
hagedis en Hazelworm.
Er kan verwacht worden dat er momenteel reeds weinig uitwisseling is tussen bestaande populaties
amfibieën en reptielen ten oosten en ten westen van de huidige N60 (omwille van de aanwezigheid van de
huidige N60). Aanleg van de geplande weg betekent wel een bijkomende barrière, maar het bijkomend effect
ervan zal grotendeels te verwaarlozen zijn ten opzichte van de reeds bestaande barrière van de huidige N60.
Specifieke aandacht dient wel te gaan naar de bestaande overzetplaats te Fiertelmeers. Deze is bijna volledig
gelegen binnen het projectgebied. Echter, ter hoogte van deze overzetplaats zal de geplande weg aangelegd
worden als een viaduct. Er zal op deze plaats dus geen effectieve blijvende grondinname zijn (met uitzondering van de funderingspalen) waardoor de overzetplaats in principe kan blijven bestaan. Net ten zuiden van
Fiertelmeers wordt de weg eerst in ophoging aangelegd en zal zich vervolgens nog meer ten zuiden verdiept
ten opzichte van het maaiveld bevinden (onder de Kapellestraat en Zonnestraat). Om slachtoffers ter hoogte
van de nieuwe weg zoveel mogelijk te vermijden dienen onderaan de talud in de zone ten zuiden van
Fiertelmeers de nodige maatregelen genomen te worden (vermijden dat amfibieën de nieuwe weg kunnen
38
bereiken door bijvoorbeeld het aanbrengen van een geleidingswand van minstens 50 cm ). Ook tijdens de
aanlegwerken dienen de nodige maatregelen genomen te worden om slachtoffers tijdens de trek te
beperken. Dit kan oa. door het spannen van netten en dagelijks overzetten van amfibiën. Het spannen van
netten en de amfibiën geleiden naar een zone waar de werken reeds voltooid zijn of nog niet begonnen zijn,
zodat ze veilig de werfzone kunnen kruisen is een andere mogelijkheid, indien deze niet verstoorde zones zich
niet te ver van de poel bevinden.
Indien het viaduct wordt aangelegd door middel van zandpalen is een wijziging van de grondwaterstand niet
uit te sluiten. Daarom wordt geopteerd om een kleidek aan te leggen bovenop de zandpalen en bovenop het
kleidek terug een grondlaag van ca. 1,5m aan te brengen. Hierdoor zal alle vegetatie vernietigd worden in een
relatief grote zone ten noorden van Fiertelmeers tijdens de aanlegfase, wat negatieve effecten met zich mee
kan brengen tijdens de amfibieëntrek. Daarom dienen maatregelen genomen te worden om te vermijden dat
de amfibieën de aanlegzone kunnen bereiken. De amfibieën dienen bijgevolg geleid te worden naar
naastliggende geschikte zones.
Molenbeek
De Molenbeek zal overbrugd worden ter hoogte van de kruising met de toekomstige weg. Deze kruising dient
zodanig uitgewerkt te worden dat er geen (vis)migratieknelpunten ontstaan. Om negatieve effecten inzake
barrièrewerking in de omgeving te beperken dient deze kruising zelfs dusdanig uitgewerkt te worden dat
migratie zowel voor vissen, amfibieën en reptielen en vleermuizen mogelijk is. Inzake amfibieën betekent dit
oa. dat de overbrugging voldoende breed moet zijn en er voldoende lichtinval moet zijn. Inzake vleermuizen is
bekend dat ze ondertunnelingen van minder dan 1m hoogte niet gebruiken. De vrije hoogte dient bijgevolg
zeker groter dan 1m te zijn en de onderdoorgang moet onverlicht zijn vooraleer vleermuizen deze zullen
gebruiken als vliegroute. Ter hoogte van de overbrugging dient een verval van meer dan 15 cm vermeden te
worden, teneinde geen bijkomend vismigratieknelpunt te creëren. Aangezien in het referentieontwerp t.h.v.
de Molenbeek een vrije hoogte van ca. 4,5m is voorzien en sowieso voldoende vrije hoogte moet voorzien

38

Meer info over geleidingsmaatregelen voor amfibieën en reptielen is terug te vinden op
http://www.ravon.nl/Default.aspx?tabid=256
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worden om het onderhoud van de beek te kunnen uitvoeren, zullen geen migratieknelpunten optreden voor
vissen, amfibieën, reptielen of vleermuizen.
Keerwanden
Vanwege de topografie t.h.v. het projectgebied zullen in bepaalde deeltrajecten keerwanden voorzien worden
om niveauverschillen op te vangen. Hierdoor is het mogelijk dat niet-vliegende fauna die de weg proberen te
kruisen de oversteek ter hoogte van de keerwanden niet overleven. Het is bijgevolg noodzakelijk een
geleiderail te installeren langs de keerwanden, zodat fauna geleid worden tot een meer veilige oversteekplaats. Dit geldt vooral in het noordelijk deel van het geplande tracé, gezien in het zuidelijk deel weinig
migratie van fauna verwacht wordt omwille van de ligging nabij bebouwing. Concreet worden in deelgebied 1
en deelgebied 2 (thv Spinessenberg) keerwanden voorzien waarbij best een geleiderail kan voorzien worden.
Conclusie
Door uitvoering van het project zullen bepaalde migratieroutes verloren gaan. Deze kunnen echter relatief
goed hersteld worden mits een goede inrichting van de landschappelijke inpassing van het project binnen de
bouwcontour. Het versnipperend en barrière-effect van de exploitatie van de nieuwe N60 door oppervlakteinname kan in dit geval als beperkt tot matig negatief beschouwd worden. Toch wordt voorgesteld om een
aantal maatregelen op te nemen om verkeersslachtoffers te beperken.

11.3.9 Bosdecreet, boscompensatie en natuurcompensatie
11.3.9.1 Bosdecreet
In het kader van het bosdecreet zal het noodzakelijk zijn om de oppervlakte aan bos, die door toedoen van de
uitvoering van het project zal moeten verdwijnen, te compenseren.
De compensatie kan uitgevoerd worden via verschillende methoden:
Compensatie in natura:
De compensatie in natura houdt in dat de ontbossing dient gecompenseerd te worden door nieuwe terreinen
te bebossen of door een derde te laten bebossen. De beboste oppervlakte moet gelijk zijn aan de ontboste
oppervlakte, vermenigvuldigd met een compensatiefactor. De compensatiefactor hangt af van de ecologische
waarde van het bos, waarbij de samenstelling van de boomsoorten als criterium geldt. Het Bosbeheer kan mee
de compensatiefactor helpen bepalen.
•

Compensatiefactor 1: niet-inheems loofbos of naaldbos, waarvan het grondvlak uit minstens 80 %
niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan bestaat.

•

Compensatiefactor 1,5: gemengd bos (naaldhout en loofhout), waarvan het grondvlak inheems
loofhout tussen 20 en 80 % ligt.

•

Compensatiefactor 2: inheems loofbos, waarvan het grondvlak uit minstens 80 % inheems loofhout
bestaat.

Financiële compensatie:
Het is ook mogelijk om in plaats van een compensatie in natura uit te voeren, een bosbehoudsbijdrage te
betalen. De bijdrage wordt gestort in het Bossenfonds van de Vlaamse Gemeenschap. De financiële compensatie wordt als volgt berekend: de oppervlakte van de ontbossing in vierkante meter, vermenigvuldigd met de
compensatiefactor en vermenigvuldigd met 1,98 euro per vierkante meter.
Combinatiecompensatie:
Ontbossing kan ook gecompenseerd worden via een combinatie van bebossing - al dan niet door een derde en betaling van een bosbehoudsbijdrage.
Zowel bossen en struwelen werden in rekening gebracht en er wordt een onderscheid gemaakt tussen
inheems loofbos en naaldbos om berekening aan de hand van de compensatiefactoren mogelijk te maken.
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Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2014, gepubliceerd op 07/07/2014 werd oa.
volgende aanpassing doorgevoerd aan het bosdecreet: vanaf een ontbossing van 3 ha dient alle compensatie
in natura te gebeuren. Er kan dan met andere woorden niet meer voldaan worden door het storten van een
financiële bijdrage. Verder bedraagt de compensatie voor de bossen die een bijdrage kunnen leveren aan de
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen een drievoud van de ontboste oppervlakte.

11.3.9.2 Bos- en natuurcompensatie
De exacte oppervlakte te rooien bos en waardevolle natuur voor de aanleg van de geplande weg zal pas
gekend zijn bij het definitieve ontwerp. Het is met andere woorden mogelijk dat niet alle percelen binnen het
bouwterrein dienen gerooid te worden.

Tabel 11-4
BWK-code

Overzicht natuurcompensaties
compensatiefactor

verlies
(ha)

compensatie
(ha)

ae

1

0,02

0,02

hp+ mr- hf

1

0,58

0,58

kj+ hp+

1

0,02

0,02

kw+

1

0,01

0,01

0,63

0,63

Eindtotaal

Tabel 11-5
BWK-code

Overzicht compensaties bosdecreet
compensatiefactor

verlies
(ha)

compensatie
(ha)

ae vn

3

0,1

0,4

hr se

2

0,1

0,1

lhb

1,5

1,7

2,5

lhi

1

1,7

1,7

n

2

0,5

1,0

1,5

0,1

0,2

qe

3

0,5

1,5

qs qe

3

0,1

0,3

sp sg

2

0,0

0,0

sp sp

2

0,0

0,1

sz

2

0,2

0,4

sz-

2

0,5

0,9

sz kh

2

0,2

0,5

vn

3

0,1

0,4

vn- hf

3

0,3

0,9

vn va

3

0,2

0,6

vn- va-

3

0,4

1,1

6,8

12,8

n pica

Eindtotaal

Zoals reeds eerder vermeld heeft de VLM bezig een compensatieplan opgemaakt voor alle natuurwaarden die
verloren gaan door uitvoering van het project op basis van de afgebakende bouwcontour (versie K). Er werd in
eerste instantie een inventaris gemaakt van alle vegetatie binnen de contouren van de zone voor weginfra-
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structuur, de zones voor landschappelijke integratie en de werfzones, zoals afgebakend in het RUP (art. 1, 2 en
5). Deze zones zijn samen veel groter dan de oppervlakte die effectief zal ingenomen worden. Daarom werd
verdergewerkt met de contour van het bouwterrein (versie K), waarbij er wordt uitgegaan dat alle vegetatie
binnen het bouwterrein wordt verwijderd.
Uit bovenstaande tabellen blijkt dat ca. 6,8 ha bosvegetatie gelegen is binnen het bouwterrein. Rekening
houdend met de voorgestelde compensatiefactoren dient op basis hiervan ca. 12,8 ha bos gecompenseerd te
worden. Echter, een relatief groot aantal van de als te compenseren aangeduide bosstructuren binnen het
bouwterrein kunnen, mits een goede organisatie van de werf, tijdens de werken gevrijwaard worden.
Volgens de geactualiseerde BWK dient 0,63 ha gecompenseerd worden zie bovenstaande tabellen). Ook hier
bestaan mogelijkheden om bestaande waardevolle elementen te vrijwaren.
De ligging van de te compenseren elementen in kader van het natuur- en bosdecreet wordt weergegeven in
de Figuur 11-5 tem Figuur 11-8.
De (mogelijke) ligging van de compensaties is terug te vinden in Figuur 2-20 en Figuur 2-21. In de nota van de
VLM worden enkele aandachtspunten aangehaald betreffende de te realiseren compensaties. Zoals bepaald
in het RUP dienen de natuur- en boscompensaties gerealiseerd te worden binnen art. 8 (zone voor de
instandhouding, de ontwikkeling en herstel van natuur- en landschapswaarden).

Hierna wordt per deelgebied besproken waar zich de belangrijkste te compenseren natuur- en boselementen
bevinden.
Bij de vlakvormige elementen wordt ook de compensatie via landschap/erfgoed weergegeven (zie bijhorende
legende bij de figuren). Deze compensatie behoort in feite niet tot de natuur- of boscompensatie en wordt
bijgevolg ook niet verder besproken in onderstaande analyse. Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Bij de lijn- en puntvormige elementen wordt een onderscheid gemaakt of ze al dan niet binnen het erfgoedlandschap zijn gelegen. Zij worden hierna vermeld voor zover ze onder de boscompensatieregeling vallen.

Bij de hierna volgende kaartjes per deelgebied (links de punt- en lijnvormige elementen die momenteel
aanwezig zijn binnen en in de directe omeving van de bouwcontour, rechts de punt- en lijnvormige elementen
(in paarse kleur) en de vlakvormige elementen waarvoor compensaties voorzien is binnen het project) hoort
de volgende legende:
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De aan de punt- en lijnvormige elementen toegekende compensatiefactoren zijn gebaseerd op een door de
VLM bepaalde waarderingsscore (zie §5.3.2). Compensatiefactor 3 impliceert b.v. dat een haag van 100m die
verloren gaat, moet gecompenseerd worden door een nieuwe haag van 300m lengte.
Deelgebied 1: Noordelijk plateau
De te compenseren elementen in het noordelijk plateau bestaan hoofdzakelijk uit bomenrijen. In het noorden
worden delen van een eiken-haagbeukenbos, waardevolle graslanden en een holle weg als waardevolle
elementen aangeduid. Het effectieve bouwterrein start echter pas ten zuiden van de werkzone, waardoor het
eiken-haagbeukenbos en de holle weg in praktijk gevrijwaard kunnen blijven. Meer zuidwaarts dient een zuur
eikenbos gecompenseerd te worden via boscompensatie met compensatiefactor 3. Ten zuiden van dit eikenbos worden een aantal bomenrijen, houtkanten en solitaire bomen aangeduid als te compenseren met
waardefactor 2. Ten westen van de bestaande N60 worden een aantal houtkanten / loofhoutaanplanten
aangeduid als te compenseren via bos-compensatie (compensatiefactor 2).
Deelgebied 2: Zandige top
In het noordwesten van deelgebied 2 komt een doornstruweel en een loofhoutaanplant voor die via het bosdecreet (respectievelijk factor 1,5 en 2) zal gecompenseerd worden. Zuidwaarts zijn enkele zeer waardevolle
houtkanten (bestaande uit oa. meidoorn en haagbeuk) die als te compenseren met een waardefactor 3
worden aangeduid.

Figuur 11-5
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebieden 1 en 2 (bron: VLM)
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Deelgebied 3: Schavaarthelling
Dit deelgebied bestaat (zoals ook reeds eerder aangehaald) uit een groot aantal waardevolle KLE’s en een
aantal waardevolle bospercelen of struwelen. Het aantal te compenseren elementen is hierdoor relatief groot
in dit deelgebied. Echter, een aandeel van de waardevolle elementen (vooral de solitaire bomen en een aantal
bomenrijen in het westen) is gelegen buiten het bouwterrein. Dit betekent dat deze elementen in principe
kunnen gevrijwaard worden en opgenomen kunnen worden in het landschaps-plan. De als te compenseren
aangeduide elementen via het bosdecreet bestaan uit zure eikenbossen, struweelopslag, alluviale elzenbossen
en populierenbossen. De fragmenten die te compenseren zijn via het natuurdecreet bestaan uit een deel van
een soortenrijk permanent grasland (gelegen onder een boomgaard) en een waterplas. Verder dienen een
aantal bomenrijen en houtkanten gecompenseerd te worden (volgens de bepalingen in de discipline
Landschap), waarvan een aantal zeer waardevol zijn (aangeduid met waardefactor 3).

Figuur 11-6
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebieden 3 en 4 (bron: VLM)

Deelgebieden 4 en 5: Toegang Ronse en Molenbeekvallei
De te compenseren elementen in deze deelgebieden bestaan hoofdzakelijk uit vlakvormige percelen. De
meeste voorkomende lijn- of puntvormige elementen worden niet aangeduid als waardevol (compensatiefactor 0). De te compenseren percelen via het bosdecreet bestaan uit populierenbossen en ruigtepercelen. Via
het natuur-decreet zullen een aantal (delen van) waardevolle graslanden gecompenseerd worden.
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Deelgebieden 6 en 7: Woonkouter en recreatie- en bedrijvenzone
Het aantal te compenseren elementen in deelgebieden “woonkouter” en “recreatie en bedrijvenzone” is
relatief beperkt. De voorkomende wilgenrij langs de sportterreinen ligt net op de rand van het bouwterrein en
zou in principe moeten kunnen gespaard worden. Een populierenbos en een struweelopslag zijn wel binnen
het bouwterrein gelegen en dienen via het bosdecreet gecompenseerd te worden. Binnen deelgebied 7
worden ook nog een aantal solitaire bomen al te compenseren aangeduid.

Figuur 11-7
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebieden 5 en 6 (bron: VLM)
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Figuur 11-8
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebied 7 (bron: VLM)

11.3.10 Soortenbesluit
Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. Bijlage I van dit Soortenbesluit vermeldt de soorten waarop
de beschermingsbepalingen van het besluit van toepassing zijn en de categorisering van de soorten. Het
Soortenbesluit (BVR 15/05/2009) stelt dat alle soorten in categorie 1, 2 en 3 van Bijlage I van het besluit in
aanmerking komen voor maatregelen en soortbehoudsprogramma’s. De voorwaarde hierbij is dat de soorten
als Uitgestorven, Met uitsterven bedreigd (nu Ernstig bedreigd), Kwetsbaar of Zeldzaam (nu Bijna in gevaar)
zijn opgenomen in een Rode Lijst (Verreyken et al., 2012).
Alle vleermuizen behoren hierbij tot categorie 3 waarbij dus de strengste beschermingsmaatregelen van
toepassing zijn. Soorten die voorkomen in en/of in de omgeving van het projectgebied zijn: Laatvlieger, Rosse
vleermuis en Gewone dwergvleermuis. Wat de andere zoogdieren betreft wordt verwacht dat hoofdzakelijk
de meer algemene soorten kunnen voorkomen, zoals Bruine rat, Muskusrat, Haas, Konijn, Mol, Egel,….
In voorgaande hoofdstukken wordt uitvoerig de voorkomende avifauna ter hoogte van het projectgebied
beschreven. Bijna alle vogelsoorten behoren tot categorie 2, wat betekent dat de basisbeschermingsbepalingen van toepassing zijn. Sommige soorten behoren eveneens tot categorie 4 (wat betekent dat
het soortenbesluit alleen van toepassing is, als het gaat om aspecten die niet geregeld worden in de jacht- of
visserijregelgeving). Voor de soorten die gebonden zijn aan bronbeken, bronbossen, structuurrijke graslanden
en bocagelandschappen kan een vermindering van hun leefgebied verwacht worden gezien er dergelijke
habitats ingenomen worden door de aanleg van de weg.
Inzake amfibieën en reptielen is enkel het voorkomen van soorten van categorie 1 met zekerheid vastgesteld
in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied.
In het kader van het Bosdecreet en de effecten op Natura-2000 gebied (zie verder), worden reeds de nodige
maatregelen uitgewerkt. Specifieke bijkomende maatregelen t.a.v. het Soortenbesluit worden niet nodig
geacht.
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11.4 Conclusies en milderende maatregelen
11.4.1 Beoordeling van de effecten
Door uitvoering van het project zullen een aantal waardevolle tot zeer waardevolle biotopen verloren gaan
binnen het bouwterrein.
Door een goede ecologische inrichting van het bouwterrein buiten de footprint van de weg (cfr. landschapsplan) zullen de mogelijke effecten beperkt blijven. Dit geldt vooral ter hoogte van de zone van de Schavaarthelling, aangezien deze zone een geschikt leefgebied vormt voor een aantal soorten of als migratieroute
wordt gebruikt. Gezien de weg hier als een viaduct wordt aangelegd, blijft migratie onder de weg mogelijk,
waardoor versnippering en barrière-effecten beperkt blijven.
De broedende avifauna in de omgeving kan tijdens de aanlegfase rustverstoring ondervinden omwille van de
geluidsproductie tijdens de werken. In de exploitatiefase zal er ten opzichte van de referentiesituatie er een
grotere zone kwetsbaar gebied onderhevig zijn aan een geluidsverstoring van 45 dB(A) of meer. De geluidstoename ter hoogte van Schavaart en Spinnessenberg ten opzichte van de referentiesituatie betekent een
mogelijke afname aan leefgebied van avifauna. Algemeen worden de effecten voor avifauna van geluidsverstoring door uitvoering van het project als matig negatief beschouwd.
Indien de werken tijdens en na zonsondergang zouden plaatsvinden in het voorjaar, kunnen in de aanlegfase
negatieve effecten optreden op eventueel voorkomende vleermuizen. Effecten voor vleermuizen zijn, omwille
van de geluidstoename, ook tijdens de exploitatiefase niet volledig uit te sluiten.
Zowel in de aanlegfase als in de exploitatiefase kunnen slachtoffers van amfibiëen vallen ter hoogte van de
nieuwe weg, in het bijzonder t.h.v. het Schavaartviaduct en Fiertelmeers in het bijzonder.
Door uitvoering van het project zullen in de omgeving van de Fonteinbeek een aantal percelen ingenomen
39
worden die momenteel geschikt zijn als leefgebied voor amfibieën (o.a. vuursalamander ) en reptielen (matig
tot sterk negatief effect).
Indien ervoor gekozen wordt om het viaduct te funderen m.b.v. grindkernen en zandpalen is een wijziging van
de grondwaterstand niet uit te sluiten. Daarom zullen kleimatten aangelegd worden bovenop de zandpalen en
wordt bovenop dit kleidek terug een grondlaag van ca. 1,5m aangebracht. Hierdoor zal de grondwaterstandswijziging zeer lokaal blijven, en zeker buiten het (veel hoger gelegen) habitatrichtlijngebied blijven.
De kleimatten impliceren dan wel dat een grotere oppervlakte waardevolle vegetaties zal moeten ingenomen
worden dan bij de andere funderingstechnieken, aangezien niet enkel vegetatie dient gerooid te worden ter
hoogte van de zandpalen en grindkernen zelf, maar over een grotere aaneengesloten oppervlakte. Vanuit
Fauna en Flora gaat de voorkeur daarom uit naar de uitvoering via alternatieve oplossingen die de grondwaterstand en de voorkomende waardevolle elementen zo weinig mogelijk aantasten (buispalen of diepwanden). De zone met kleimatten bevindt zich volledig binnen het bouwterrein, zodat de keuze van de
funderingstechniek geen invloed heeft op de “worst case” effectbeoordeling in dit project-MER noch op de
gehanteerde cijfers inzake natuur- en boscompensaties.

11.4.2 Milderende maatregelen
Gezien het bouwterrein ruimer is dan de footprint van de weg, dient er bij het definitieve ontwerp zo veel
mogelijk gestreefd worden naar het vrijwaren van de waardevolle vegetatie. Voor de verloren gaande
waardevolle natuurelementen of bospercelen werd een compensatieplan opgemaakt, voorlopig uitgaand van
de “worst case” situatie dat alle waardevolle vegetatie binnen het bouwterrein zal verloren gaan. Indien ditin
het definitief ontwerp niet het geval blijkt te zijn, verlaagt de compensatieplicht t.o.v. de aannames in dit
project-MER. De compensaties zullen uitgevoerd worden binnen art. 8 van het RUP, binnen het SBZ en in
aansluiting met bestaande bosstructuren (cfr. inrichtingsplan VLM).

39

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat kamsalamander zou voorkomen in het projectgebied.
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Verlies van (potentieel) habitat voor amfibieën (o.a. vuursalamander) of verlies aan / verstoring van migratieroutes dient gemilderd te worden door bij de landschappelijke inpassing van het project in de omgeving van
Fiertelmeers nieuwe geschikte elementen aan te planten, waardoor het leefgebied in zekere mate terug
hersteld wordt.
Om schade aan broedgevallen van avifauna tijdens de werken zo veel mogelijk te vermijden, wordt opgelegd
om opgaande vegetatie te verwijderen vóór het broedseizoen. Geluidsverstoring tijdens de exploitatiefase kan
gemilderd worden via de milderende maatregelen (geluidsschermen) die voorzien worden t.a.v. bewoning (zie
discipline geluid). Deze maatregelen zullen ook voor een afname van het gemodelleerde geuid zorgen ter
hoogte van de waardevolle gebieden voor fauna en flora.
De werkzones (die niet onder de footprint van de weg vallen) kunnen ter hoogte van de natte vegetatietypes
het best beschermd te worden met rijplaten om bodemverstoring te vermijden.
Tijdens de werken dient de impact op de grondwaterstand zo minimaal mogelijk te zijn. Er zullen bijgevolg
technieken moeten toegepast worden die de waterhuishouding, vegetatie en waardevolle elementen zo
weinig mogelijk aantasten en bestaande elementen kunnen behouden. Verder wordt er ook verwezen naar de
milderende maatregelen die beschreven staan in het hoofdstuk ‘Bodem en Grondwater’ (met name dient de
40
aanleg van de tunnel te gebeuren boven de grondwaterstand ). Daarnaast moet het grondwaterpeil
gedurende meerdere jaren na voltooiing van de werken gemonitord worden in en nabij het habitatrichtlijngebied.
Om verstoring van vleermuizen te vermijden tijdens de aanlegfase dient werken tijdens en na zonsondergang
van het voorjaar tot het najaar maximaal vermeden te worden. Indien dit toch niet vermijdbaar zou zijn, dient
de werfzone enkel plaatselijk verlicht te worden en dient gebruik gemaakt te worden van neerwaartse
verlichting. Er mag niet geheid worden in de periode van eind oktober tot eind maart om verstoring ter
hoogte van mogelijke winterverblijven van vleermuizen te vermijden.
Bijkomend onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen kunnen genomen worden om de impact
voor vleermuizen tijdens de werken zo minimaal mogelijk te houden (juiste periode aangeven wanneer welke
bomen mogen gekapt worden binnen de bouwcontour); dit hangt nl. af van de morfologie van de boom (soort
boom, jonge of oudere boom, boom met of zonder holtes,…), de soort vleermuizen enz.. Dit onderzoek zal
uitgevoerd worden in het voorjaar van 2015, m.a.w. vóór de aanvang van de werken (zie §11.3.1 voor meer
specificaties inzake het uit te voeren onderzoek). Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kunnen
specifieke voorwaarden opgelegd worden in de vergunning, b.v. timing van rooien van bomen binnen de
bouwcontour,…
Om het aantal slachtoffers met wilde zoogdieren (herten, everzwijnen,…) te beperken wordt voorgesteld om
rasters en geleiderails te plaatsen langs de sleufgedeelten van het tracé. Dit geldt in het bijzonder voor de
zone tussen de zuidelijke tunnelmond en het viaduct (onder het viaduct is een veilige passage mogelijk).
Om slachtoffers van amfibiëen ter hoogte van de nieuwe weg zoveel mogelijk te vermijden dienen onderaan
het talud in de zone ten zuiden van Fiertelmeers de nodige maatregelen genomen te worden, b.v. het
aanbrengen van een geleidingswand van minstens 50 cm. Tijdens de aanlegfase geldt deze maatregel voor
heel de zone van het Schavaartviaduct. Ingeval van geluidsschermen op het viaduct zijn doorzichte schermen
af te raden wegens het risico dat vogels zich ertegen te pletter vliegen. Dit kan evenwel voorkomen worden
door stickers op de wanden te kleven.
De kruising met de Molenbeek dient zodanig uitgewerkt te worden dat er geen (vis)migratieknelpunten ontstaan. Om negatieve effecten inzake barrièrewerking in de omgeving te beperken dient deze kruising zelfs
dusdanig uitgewerkt te worden dat migratie zowel voor vissen, amfibieën en reptielen en vleermuizen
mogelijk is.

40

Aan de hand van bijkmomende metingen (die momenteel lopende zijn) zal de exacte grondwaterstand bepaald worden alvorens met
de aanleg van het project gestart wordt. Indien de effectieve grondwaterstand hoger blijkt te zijn dan 80m TAW, dient het lengteprofiel
van de tunnel aangepast te worden om aan boven de grondwatertafel te blijven.
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De flankerende maatregelen voor de landbouw (grondruil, herverkaveling,…) mogen niet gepaard gaan met
verlies van biologisch waardevolle elementen. Percelenruil binnen Natura 2000-gebied dient vermeden te
worden.
Bij de aanleg van de 5 buurtwegen dient het rooien van opgaande vegetatie vermeden te worden.

Tabel 11-6

Overzicht effectscores en milderende maatregelen fauna en flora

Effectgroep

Score

Mogelijke milderende maatregelen (MM)

Score na
MM

Biotoopverlies
Noordelijk plateau

-1

Vrijwaren van waardevolle vegetatie die niet onder de
footprint van de weg gelegen is

0/-1

Nieuwe groene elementen in zone langs de weg
Zandige top

-1

Vrijwaren van waardevolle vegetatie die niet onder de
footprint van de weg gelegen is

0/-1

Nieuwe groene elementen in zone langs de weg
Schavaarthelling

-2/-3

Vrijwaren van waardevolle vegetatie die niet onder de
footprint van de weg gelegen is

-1/-2

Nieuwe groene elementen in zone langs de weg
Nieuw geschikt habitat creëeren voor ambifieëen in omgeving
Fiertelmeers
Toegang Ronse

-1

Vrijwaren van waardevolle vegetatie die niet onder de
footprint van de weg gelegen is

0/-1

Nieuwe groene elementen in zone langs de weg
Molenbeekvallei

0/-1

Nieuwe groene elementen in zone langs de weg

0/-1

Woonkouter

0/-1

Nieuwe groene elementen in zone langs de weg

0/-1

-1

Nieuwe groene elementen in zone langs de weg

0/-1

Recreatie- en bedrijvenzone

Verstoring biotopen via wijzing watersystemen ( effecten inzake oppervlaktewaterkwaliteit)
Alle deelgebieden

0/-1

/

0/-1

-1

/

-1

-1/-2

/

-1/-2

Verstoring avifauna en vleermuizen
Noordelijk plateau
Zandige top
Schavaarthelling

-2

Aanlegfase: verwijdering vegetatie vóór broedseizoen

-1

Exploitatiefase: geluidsarm wegdek of geluidsschermen op
viaduct (zie discipline geluid)
Overige deelgebieden

0/-1

/

0/-1

Bodemverstoring
Schavaarthelling

-2

Rijplaten ter hoogte van de zones die niet onder de footprint
van de weg vallen

-1

Overige deelgebieden

-1

Rijplaten ter hoogte van de zones die niet onder de footprint
van de weg vallen

0/-1

Vernatting / verdroging
Noordelijk plateau

-1/-2

/

-1/-2

Zandige top

-1/-2

/

-1/-2

Schavaarthelling

-1/-2

/

-1/-2
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Overige deelgebieden

0/-1

/

0/-1

0/-1

/

0/-1

0/-1

/

Eutrofiëring
Alle deelgebieden
Lucht
Alle deelgebieden
Versnippering / barrièrewerking
Noordelijk plateau

-1

Geleidenrail en rasters langs de sleufgedeelten

0/-1

Aandacht voor geleidende elementen bij de landschappelijke
inpassing van het project binnen de bouwcontour
Zandige top

-1

Geleidenrail en rasters langs de sleufgedeelten

0/-1

Aandacht voor geleidende elementen bij de landschappelijke
inpassing van het project binnen de bouwcontour
Schavaarthelling

-2/-3

Aandacht voor geleidende elementen bij de landschappelijke
inpassing van het project binnen de bouwcontour Geen
doorzichtige geluidsschermen op het viaduct

Toegang Ronse

0/-1

/

Molenbeekvallei

-1

-1/-2

Aandacht voor kruising met de Molenbeek: vismigratie en
migratie van andere fauna (vleermuizen, amfibieën en
reptielen) dient mogelijk te zijn

0/-1

Woonkouter

0/-1

/

0/-1

Recreatie- en bedrijvenzone

0/-1

/

0/-1
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12

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

12.1 Methodologie
12.1.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied omvat minimaal het bouwterrein. 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, bouwkundige en/of archeologische erfgoed -waarde. De omvang
van het studiegebied kan verruimd worden in functie van de visuele impact van de geplande ontwikkelingen
(perceptieve kenmerken).

12.1.2 Juridische en beleidsmatige context
Sinds 1/1/2015 is het nieuw Erfgoeddecreet in voege. Dit decreet vervangt en verenigt alle bestaande
sectorale decreten m.b.t. erfgoed: het Landschapsdecreet, het decreet tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten en (vanaf medio 2015) het decreet op het archeologisch patrimonium.
Het in dit project-MER beoordeeld project geeft echter uitvoering aan het GRUP “Missing Link N60”, dat werd
opgesteld rekening houdend met de decreten zoals deze in voege waren tot 1/1/2015, met o.a. de daarin van
toepassing zijnde zorgplicht. Bij het GRUP werd een zorgplichtnota opgesteld, op basis waarvan Afdeling
Onroerend Erfgoed een “nota methodologie landschapsherstel en –compensatie, om gevoegd te worden bij
het bestek van het RUP Missing Link N60 te Ronse” (november 2014) heeft opgesteld. Deze nota is terug te
vinden in Bijlage 14 bij dit project-MER.
De uitwerking van de landschapscompensaties, zoals ze in dit project-MER beoordeeld worden, vertrekt van
de zorgplicht uit het voormalig Landschapsdecreet en de nota van Onroerend Erfgoed. De verplichting tot het
uitvoeren van landschapscompensaties zijn verankerd in het GRUP “Missing Linkg N60”. Derhalve wordt in dit
project-MER nog geen rekening gehouden met het nieuw Erfgoeddecreet en de wijzigingen t.o.v. het vroeger
Landschapsdecreet.
Dit betekent dat t.a.v. dit project-MER als juridische context het Landschapsdecreet, het decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, het decreet betreffende de landschapszorg en het decreet
houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen, zoals deze in voege waren tot 1/1/2015,
werden gebruikt.

Landschapsdecreet en decreet tot
bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten.

Regelt de bescherming van landschappen en de instandhouding, het herstel en het
beheer van de in het Vlaams Gewest gelegen beschermde landschappen.
Regelt de bescherming van de monumenten, stads- en dorpsgezichten.
De ‘erfgoedlandschappen’ vormen een onderdeel van het Decreet inzake de
landschapszorg. Als tussenstap is er de aanduiding van ‘ankerplaatsen’. Dat zijn de
meest waardevolle landschappen zoals weergegeven in de Landschapsatlas. Vanaf
de opname in ruimtelijke uitvoeringsplannen worden deze ‘ankerplaatsen’
erfgoedlandschappen genoemd.

Decreet betreffende de
landschapszorg en decreet
houdende maatregelen tot behoud
van erfgoedlandschappen

Dit decreet regelt de bescherming van de in het Vlaamse Gewest gelegen
landschappen, de instandhouding, het herstel en het beheer van beschermde
landschappen, ankerplaatsen en erfgoedlandschappen en stelt maatregelen vast
voor de bevordering van de algemene landschapszorg.
Naast de klassieke bescherming als landschap kunnen erfgoedlandschappen
aangeduid worden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, de meest waardevolle
landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende
erfgoedelementen (naast landschappelijke ook monumentale of archeologische)
voorkomt. De ankerplaatsen werden geïnventariseerd in de landschapsatlas.
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Aangezien het project gepaard zal gaan met graafwerken, zijn ook het decreet op het archeologisch
patrimonium en de Europese Conventie van Malta relevant.

Decreet op het archeologisch
patrimonium

Regelt de bescherming, het behoud en de instandhouding, het herstel en het
beheer van het archeologisch patrimonium en organiseert en reglementeert de
archeologische opgravingen.

Europese Conventie van Malta (La
Valetta, 1992)

De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog niet gebeurd. Vanuit de Vlaamse
Overheid wordt er wel naar gestreefd te handelen ‘in de geest van Malta’. Er
wordt hierbij in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de sites in situ, wat
een inschakeling van archeologie in de vroegste fasen van de ruimtelijke planning
vereist. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, is het enige mogelijke alternatief
een preventief archeologisch onderzoek van de bedreigde sites.
In het verdrag zijn tevens bepalingen opgenomen m.b.t. de financiering van
archeologisch onderzoek. In art. 5 van het verdrag wordt verplicht te waar-borgen
dat milieueffectrapportage en de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle
rekening houden met archeologische vindplaatsen en hun context.

12.1.3 Beoordelingskader
Tabel 12-1
Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Impact op
landschapsstructuur
en perceptieve
kenmerken

Wijziging in
landschappelijke
structuur
(barrièrevorming,…)

Kwalitatieve beschrijving

Omvang van de
wijzigingen

Impact op
erfgoedwaarde

Verdwijning of
aantasting
cultuurhistorisch
waardevolle relicten /
bouwkundig erfgoed

Kwalitatieve beschrijving en
lokalisering op kaart van de
cultuurhistorisch waardevolle
relicten die door het project
kunnen aangetast worden of
verdwijnen

Waarde van het te
verdwijnen/aan te
tasten erfgoed + mate
van aantasting

Impact op
archeologie

Mogelijke aantasting
archeologisch
patrimonium door
graafwerken

Inschatting archeologische
potentie gebied o.b.v. CAI,
historisch kaartmateriaal en
bodemkenmerken

Preventieve
maatregelen:
archeologisch
vooronderzoek

Beeld- en
belevingswaarde

Zie discipline mens – ruimtelijke en sociaalorganisatorische aspecten

12.2 Bestaande toestand
12.2.1 Cultuurhistorische ontwikkeling
Om de nog aanwezige erfgoedwaarden in het landschap aan te duiden wordt beroep gedaan op een analyse
van het historisch kaartmateriaal.
Ferrariskaart (1771-1778)
De oudste gegevens, waarop de analyse van de historiek van het projectgebied is gebaseerd, zijn afkomstig
van de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik van Graaf de Ferraris, kortweg
Ferrariskaart. Deze kaarten zijn opgesteld tussen 1770 en 1778 en geven de toestand weer aan het einde van
het pre-industriële tijdperk.
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Op de Ferrariskaart is in het zuiden van het studiegebied de bebouwing van Ronse duidelijk te onderscheiden.
De belangrijkste invalswegen zijn de wegen naar Doornik, Kortrijk, Oudenaarde. Ten zuiden van Ronse zijn in
het studiegebied landbouwpercelen gekarteerd. In de omgeving van Ronse zijn ook grote boscomplexen
weergegeven.
Ten noordoosten het complex bestaande uit het St.-Peeters Bosch, Musick Bosch, Ronsse Bosch, Forêt de
Flobecq, Den Breckel Bosch, Bois de la Louvière, Bois Pottelbergh, Bois de Sterpis. Tussen Quaremont en
Ronse is het boscomplex van Bois de l’Enclus, Bois de Quaremont, Bois Linsdael, Roobosch, D’Albosch, Slange
Bosch weergegeven. Tussen deze grote boscomplexen staan op de Ferrariskaart in het studiegebied nog
kleine bosfragmenten aangeduid, afgewisseld met landbouw (akkers en weiland) en kleine gehuchten
(Schavaert, Ten Brocken, Hooghenlucht, Santstraete, Cayen Straete, Capelle straete, Ter Brugen,…). Ook het
heuvelachtige karakter van het landschap in het studiegebied is weergegeven (bv. Cruys Berg ten noorden van
Ronse). Grotere dorpen in de omgeving zijn Quaremont, Berchem, Sulsique en Nukercke. Ten noorden van
Ronse, ter hoogte van Oudenaarde is de vallei van de Schelde (Escaut) gekarteerd, met moerasgebieden.

Figuur 12-1

Ferrariskaart (1771 -1778) ter hoogte van het projectgebied, Bron: Agiv
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Kaart van Vandermaelen (1846-1854)
Het centrum van Ronse is weinig gewijzigd ten opzichte van de kartering op de Ferrariskaart. Twee bijkomende invalswegen zijn deze vanuit Flobecq en Brakel. De weg naar Oudenaarde volgt de contouren van de
huidige N60. De boscomplexen van het Bois de l’Enclus en het Bois de Renaix zijn nog duidelijk terug te
vinden.

Figuur 12-2

Vandermaelenkaart ter hoogte van het projectgebied, Bron: Agiv
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Kaart van Dépôt de la guerre (1875)
De bebouwing van Ronse is toegenomen, voornamelijk langsheen de invalswegen. Dit is duidelijk waarneembaar ter hoogte van de huidige zonnestraat. De wegenstructuur is weinig verschillend ten opzichte van de
weergave op de VanderMaelenkaart. Vele van de algemene wegenstructuren zijn in het huidige landschap
nog steeds waarneembaar. Naar het zuiden toe is de Leuzesesteenweg nu wel terug te vinden.

Figuur 12-3

Kaart Dépôt de la guerre, kaart 298 Renaix, 1875, bron: NGI
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Belangrijk bijkomende structuur- en infrastructuurelementen zijn de spoorwegen vanuit Kortrijk, Wallonië en
Oudenaarde-Gent. Ter hoogte van Ronse is de vallei van de molenbeek duidelijk waarneembaar. Ten noorden
van Ronse merken we geen grote veranderingen op, voornamelijk bijkomende bebouwing langs de wegen. In
1872 ging te Ronse de mechanische textielindustrie van start; omstreeks 1900 was de stad uitgegroeid tot één
van de voornaamste textielcentra van België. In een eerste fase kreeg deze industrialisatie gestalt in
honderden kleinschalige, familiale bedrijfjes door inbreiding op de binnenblokken in de stadskern, later door
grote fabrieken aan de rand van de toenmalige stadskern. Her en der zijn er nog materiële restanten uit deze
tijd in het stadsbeeld aanwezig.
De eerste echte stadsuitbreiding situeerde zich op de zgn. Sint-Cornelisveld door de verkaveling van het park
dat eertijds bij het kasteel van Ronse behoorde. De ruimte tussen het spoorwegstation en de oude stadskern
werd planmatig ingevuld door de stationswijk. Tegen het eind van de eeuw verschenen in de bossen op de
zuidflank van de hoge heuvelkam “Kluisberg-Levierenbos” de eerste residentiële villa’s van bedrijfsleiders en
andere kapitaalkrachtigen.
Kaart Nationaal Geografisch Instituut (NGI, 2007)
In de huidige situatie (zie Kaart 2-2) is voornamelijk de uitbreiding van de stad Ronse als grootste verandering
waarneembaar. Een groot deel van de Molenbeekvallei is ingenomen door uitbreiding van Ronse in westelijke
richting. Ook in zuidelijke richting is een sterke uitbreiding van de stad Ronse waar te nemen, voornamelijk
richting stationsbuurt. Een bijkomende verbinding in westelijke richting is gerealiseerd tussen de Zonnestraat
en de N48. Ten noorden van Ronse heeft de uitbreiding van de bewoning zich voornamelijk geconcentreerd
langsheen de huidige N60. In het noordelijk deel van het projectgebied is het landschap ten oosten en ten
westen van de huidige N60 slechts beperkt gewijzigd. Voornaamste wijziging hier is de uitbouw van een
hoogspanningsleiding.
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Figuur 12-4

Overzicht ruimtelijke ontwikkeling Ronse (bron: THV Arcadis-Technum)

12.2.2 Landschapsstructuur en perceptieve kenmerken
12.2.2.1 Landschapsstructuur
Macroniveau
Het studiegebied is gelegen in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen in de gemeenten Ronse,
Kluisbergen en Maarkedal en is bijna volledig gelegen in het traditionele landschap “Vlaamse Ardennen”
(Antrop en Van Damme, 1995). In het zuiden van het studiegebied, ter hoogte van het centrum van Ronse
doorkruist het projectgebied het stedelijk gebied van Ronse. Onder traditionele landschappen worden de
landschappen verstaan die niet of slechts in beperkte mate gewijzigd werden door de grootschalige ingrepen
die sedert de Industriële Revolutie mogelijk waren. De belangrijkste veranderingen gebeurden echter pas
vanaf de Tweede Wereldoorlog. Voordien was de stabiliteit van de rurale landschappen in West-Europa
bijzonder groot: op de eerste topografische kaarten en luchtfoto’s zijn de laatmiddeleeuwse structuren nog
algemeen en ongeschonden te herkennen. Nu echter zijn vele van de traditionele landschappen enkel nog
aanwezig als kleine relictlandschappen.
Noordelijk van de Vlaamse Ardennen treft men de Zandstreek aan: een laag gelegen vlak gebied met dikke
lagen pleistoceen zand. In het gebied ten zuiden wordt het macroreliëf bepaald door tertiaire zand- en
kleilagen. Een eolisch leemdek van wisselende dikte heeft dit laatste gebied tot een zachtgolvend plateau
geboetseerd. Tussen deze twee entiteiten strekt zich het Heuvelland van de Vlaamse Ardennen uit: een
grotendeels tijdens het Tertiair gevormd landschap dat tijdens het quartair met een dun lemig of zandlemig
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laagje bedekt werd. De hoogte loopt globaal op van ongeveer +10 m in het uiterste noorden (nabij de Schelde
stroomafwaarts van Gent) tot ongeveer +120 m in het zuiden. Dit gebied ontleent de benaming ‘Vlaamse
Ardennen’ aan de soms indrukwekkende hoogte verschillen en dicht beboste heuveltoppen. Het heuvelend
karakter van het landschap tussen Schelde en Dender is het gevolg van de geologische opbouw van de
ondergrond tijdens het Tertiair. Door menselijke activiteiten evolueerderde dit natuurlandschap naar een
cultuurhistorische regio waarin de landbouw en de textielindustrie landschapsbepalend zijn.
Voor het traditionele landschap van de “Vlaamse Ardennen” worden volgende eigenschappen weergegeven:
A. Visueel landschappelijke kenmerken
•

Beboste heuvels en versneden topografie;

•

Beperkt aantal panoramische en gerichte vergezichten bepaald door topografie. De skyline wordt
bepaald door topografie en bossen. Kleine open ruimten begrensd door topografie en vegetatie;

•

Geïsoleerde bebouwing o.m. residentiële (ver)nieuwbouw wordt vooralsnog opgeslorpt door de
topografie en vegetatie;

•

Talrijke ecologische, geologische en geomorfologische micro-elementen.

B. Autonome ontwikkelingen, problemen en wenselijkheden
•

Structurele hoofdkenmerken: Rij beboste getuigenheuvels met op de top limonietzanden en zandstenen (Diestiaan-ouderdom) tussen de Schelde en Geraardsbergen. Sluit geologisch en
morfologisch aan bij de West- Vlaamse heuvels en het Hageland;

•

Identiteitsbepalende elementen: Sterk versneden reliëf met heel wat micro-elementen (holle wegen,
structurele taluds, bronamfitheaters,…). Talrijke loofbossen, zandgroeven;

•

Erfgoedwaarde: Geologisch en geomorfologisch archief dat nog niet volledig gekend is;

•

Autonome ontwikkeling en problemen: Grote recreatieve druk, bodemerosie en betredingsdruk,
verlaten groeven als open stortplaats;

•

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling: Vrijwaren van de kwaliteit van de open ruimte
(visuele vervuiling). Bestrijden bodemerosie en extreme betredingsdruk. Herstellen en intact houden
van de kleine landschapselementen en het bocagekarakter in de valleien.

Mesoniveau
Het heuvelend en glooiend landschap in de Vlaamse Ardennen is het gevolg van een geologisch proces. Het
resultaat is een steeds variërend landschap, dat aan de oorsprong ligt van een waaier aan biotopen:
•

Poelen

•

Beekecosystemen met bronbossen en broekbossen

•

Getuigenheuvels met eiken-berkenbossen en eiken-beukenbossen

•

Open kouters met daarnaast kleine landschapselementen met streekeigen bomen en struiken die van
groot belang zijn voor de aanwezige dieren

Het reliëf is ontstaan vanaf het einde van het mioceen (7 miljoen jaar geleden). Van deze tijd dateert de
laatste overspoeling door de zee (Diestiaanzee). Tijdens de laatste periode van die zeeafzettingen ontstonden
lage zandbanken. Bij het terugtrekken van de zee gingen de beken en rivieren op het nieuw gevormde land
vanzelfsprekend stromen in de geulen tussen de zandbanken. Geleidelijk aan sneden deze waterlopen hun
valleien dieper uit in het landschap in en vormden de huidige beekvalleien evenals de Scheldevallei. Op deze
manier kwamen de voormalige zandbanken steeds hoger boven de omgeving te liggen. Doordat zich in
toppen van de zandbanken ijzerzandsteen gevormd had (ontstaan door oxidatie van glauconiet, een ijzerhoudend silicaat- tot limoniet), werden deze slechts matig geërodeerd. In de beekdalen, waar oxidatie niet
mogelijk was doordat in de geulen nooit ijzerrijk zand was afgezet in de Diestiaanzee, had de erosie vrij spel.
Op deze manier ontstonden de huidige getuigenheuvels (of diestiaanheuvels): zij getuigen van de allerlaatste
aanwezigheid van een zeebodem in deze streken. Ze strekken zich uit vanaf Frans-Vlaanderen tot in het
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Hageland. Voorbeeld hiervan ter hoogte van het projectgebied is de Hotondberg (+150m TAW). De getuigenheuvels blijven de sterkst in het oog springende landschappelijke fenomenen in de streek.
Kenmerkend voor de heuvels is de asymmetrie in de hellingen. Men heeft steile hellingen naar het zuiden en
zachte hellingen naar het noorden. Deze assymetrie heeft te maken met de mate van erosie op het einde van
de ijstijden (10 000 jaar geleden). Op de zuidelijk georiënteerde hellingen smolt de wintersneeuw in de ijstijdzomers sneller en spoelde het dooiwater weg voordat de ondergrond kon ontdooien. Op de noordelijke
hellingen verliep de opwarming trager en gelijkmatiger, waardoor er een dikke modderbrij ontstond. Deze
modderpakketten schoven naar beneden, waardoor er een dikke modderbrij ontstond. Deze modderpakketten schoven naar beneden, waardoor een sterke erosie van de noordhellingen ontstond. Hierdoor
ontstonden steile hellingen gericht op het zuiden en zachtere hellingen gericht op het noorden.
Het stadscentrum (ca. + 30, +40m) van Ronse ligt in de vallei van de Molenbeek, een zijarm van de Ronne, die
ter hoogte van Avelgem in de Schelde uitmondt. De zachte zuidhelling van de vallei culmineert naar de
taalgrens en de bereikt het plateau op een hoogte van ca. 100m TAW. De veel steilere noordhelling klimt op
naar de hoge heuvelkam van de Vlaamse Ardennen. Tot deze landschappelijke ruggengraat behoren onder
meer de Hotondberg, de Muziekberg en de Kruisberg.
Microniveau
Het projectgebied situeert zich in de zandleem- en leemstreek van het Vlaamse heuvelland. In het reliëfrijke
landschap van de Vlaamse Ardennen heeft de verscheidenheid in de bodemgesteldheid geleid tot een
gedifferentieerd landschap, typisch en herkenbaar voor de streek. De eigenheid wordt hierbij bepaald door
een aantal boscomplexen, graslanden, open akkergebieden en kleine landschapselementen en de afwisseling
hiertussen.
Binnen het studiegebied worden volgende landschappelijke eenheden aangetroffen:
•

Lichtglooiend open fieldlandschap (noorden)
Het noordelijk deel van het studiegebied bestaat uit een glooiend landschap met open vergezichten,
afwisseling van weiden en akkers met veel KLE’s, bewoning en enkele verspreide bossen (relicten).
Het gebied wordt regelmatig ingesneden door kleine beekjes zoals de de Kuitholbeek. Deze diep
ingesneden beekvalleien worden gekenmerkt door een kleinschaliger en meer gesloten cultuurlandschap, die aparte landschappelijke (sub)eenheden vormen.

•

Heuvelachtig bosrijk landschap (Vlaamse Ardennenlandschap) (centraal-noord)
Deze eenheid wordt als landschappelijk bijzonder waardevol beschouwd. Kenmerkend voor dit
landschap is het heuvelend karakter, als gevolg van de geologische opbouw van de ondergrond
tijdens het tertiair. Dit natuurlandschap is ontstaan door erosie van de naar het noordoosten
afhellende lagen. Het heuvelachtig gebied maakt deel uit van de kam van getuigenheuvels die de
Vlaamse Ardennen doorkruist van west naar oost. De hoogste plaats in het studiegebied is de
Hotondberg (145m). Zuidwaarts vanaf deze heuvelrij kent het reliëf een sterke daling, met de sterkte
hellingsgraden tussen de Zandstraat en de Kapelstraat. Op de zuidflank van deze heuvels situeren
zich verschillende kleine bronnen waarvan de valleitjes insnijden in de flanken. In dit gebied worden
bronnen, bomenrijen, houtkanten, bosjes en grote boscomplexen waargenomen. Deze bosgebieden
behoren tot de relictbossen, oude bosgebieden die al op de kaarten van Ferraris gekarteerd werden
en die vroeger deel uitmaakten van een groter aaneengesloten geheel. Op de heuvelkammen en
langs de heuvelflanken komen oude beukenbossen voor. Op de hoogste toppen is soms naaldhout
ingeplant. Typisch voor deze landschappelijke eenheid zijn echter de bronbossen met hun specifieke
vegetatie. Deze typische bronbosvegetatie is ontstaan in de vele kwelgebieden op de flanken van de
heuvels. Op plaatsen waar de bossen verdwenen zijn, werd plaats gemaakt voor open vergezichten,
afwisseling van weiden, akkers en bewoning.

•

Stedelijk landschap (centraal)
Het stadscentrum van Ronse wordt gekenmerkt door een dichte en geconcentreerde 19e eeuwse
stadsopbouw.

•

Overgangsgebied (centraal)
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Ten westen van het stadscentrum bevindt zich een overgangsgebied tussen het stedelijke landschap
en het licht glooiend open field landschap. Dit is een licht golvend gebied met als belangrijkste
landschapsstructurerend element de uitgestrekte, vlakke vallei van de Molenbeek. Het bodemgebruik wordt hier gedomineerd door akkers, weiden en bosjes tussen de meer geürbaniseerde
stroken (Zonnestraat, Doorniksesteenweg, Floréal-wijk).
•

Lichtglooiend open fieldlandschap (zuiden)
In het meest zuidelijke deel van het projectgebied ligt het landschappelijk waardevol gebied rond de
Sint- Martensbeek. Dit is een open weilandgebied dat zich verder uitstrekt op Waals grondgebied.

12.2.2.2 Perceptieve kenmerken en landschapsbeeld
De zichtbare fysische en ruimtelijke componenten bepalen in belangrijke mate de aard van het landschapsbeeld. Deze perceptieve kenmerken kunnen opgedeeld worden in positieve en negatieve landschapselementen/beelddragers.
Algemeen zijn binnen het projectgebied de volgende negatieve beelddragers aanwezig:
•

Grootschalige infrastructuur (N60, N48,…)

•

Hoogspanningslijnen

•

De verschillende bedrijventerreinen

•

De lintbebouwing langs verschillende grote wegen

Volgende positieve beelddragers kunnen in het landschap onderscheiden worden:
•

De beboste getuigenheuvels ten noorden van het centrum van Ronse

•

De beekvallei van de Molenbeek met enkele restanten natuur

•

Het open landbouwlandschap van de Ronnevallei.

Deelgebied 1 Noordelijk plateau
Dit gebied bestaat uit een uitloper van de oost-west georiënteerde heuvelrug, die deel uitmaakt van de reeks
getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen. Het plateau wordt hierbij geflankeerd door twee belangrijke
brongebieden. Dit deelgebied loopt vanaf de Kuitholstraat tot net voorbij de erfontsluiting ‘De Klomp’.
Opvallend is hier het verschil in helling langs beide zijden van de huidige N60. Ten westen van de N60 zijn de
hellingen relatief steil, ten oosten van de N60 zijn duidelijk minder steil. Langs beide zijde van de N60 worden
de gronde ingenomen door een afwisseling van grote akkers, landbebouwing en grasland. In westelijke
richting wordt het landschap bepaald door weidse zichten en gesloten beekdepressies.
Deelgebied 2 Zandige top
Deelgebied 2 bevat het hoogste punt van het projectgebied, dat deel uitmaakt van de oost-west georiënteerde heuvelrug. In dit deelgebied maakt het aanwezige traditionele landschap deel uit van het landschappelijk systeem ‘Vlaamse Ardennen’. Dit deelgebied, waar het tracé in tunnel onderdoor gaat, loopt vanaf de
erfontsluiting ‘De Klomp’ tot aan de Spinessenberg.
Deelgebied 3 Schavaarthelling
Het gebied is gelegen in een kom langs de zuidelijke flank van de getuigenheuvels. In dit deelgebied is het
brongebied van de Fonteinbeek gelegen. De Schavaarthelling wordt gekenmerkt door steile flanken met de
aanwezigheid van vele kleinschalige landschapselementen en cultureel erfgoed. Ruimtelijk-landschappelijk
worden 3 entiteiten onderscheiden, nl. de vallei van de Fonteinbeek in de vorm van een bronamfitheater naar
Fiertelmeers toe, de verspreide bebouwing rondom het centrale grasland (Schavaart) en het ensemble van
kasteelvilla’s in een parkachtige aanleg.
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Deelgebied 4 Toegang Ronse
Dit gebied betreft de grens tussen het stedelijk gebied Ronse en een aantal gehuchten met een dorps en
landelijk karakter van gehuchten (o.a. Klijpe). Dit gebied wordt aldus gekenmerkt door een heterogene
samenstelling van wonen, bedrijvigheid, recreatie, enz.. Onder recreatie wordt het kasteeldomein St. Hubert
gerekend. Dit domein omvat naast het kasteel ook een grote vijver die gevoed wordt door de Fonteinbeek,
alsook enkele sportterreinen. Het deelgebied begint ten zuiden van Fiertelmeers en loopt tot net ten zuiden
van de Zonnestraat.
Deelgebied 5 Molenbeekvallei
Tussen de Engelselaan en de Zonnestraat bevindt zich het waardevolle landschap van de Molenbeekvallei.
Aan de randen wordt het gebied begrensd door bebouwing. Het landschap van de Molenbeekvallei wordt
bepaald door overwegende aanwezigheid van landbouwgronden en graslanden, afgewisseld door hoogstammige vegetatie die het zicht beperkt.
Deelgebied 6 Woonkouter
Dit deelgebied wordt bepaald door de aanwezige N48 (Doorniksesteenweg) in het zuiden, de Engelselaan in
het noorden en de N60 in het oosten. Langsheen deze wegen is voornamelijk bebouwing aanwezig, in
mindere mate langsheen de Doorniksesteenweg. Centraal wordt het gebied ingenomen door landbouwgronden.
Deelgebied 7 Recreatie- en bedrijvenzone
Dit deelgebied kan opgedeeld worden in twee gebieden: een noordelijk en een zuidelijk deel. In het huidige
landschap wordt het noordelijk deel bepaald door bedrijvigheid en recreatie (sportvelden en voetbalstation
van SK Ronse). In het zuidelijk deel is er sprake van een open landschap, gedomineerd door graslanden en
landbouwgronden. Vanuit de straat “Biest” is er in zuidelijke richting een weids panoramisch vergezicht in alle
kijkrichtingen.

12.2.3 Landschappelijk en bouwkundig erfgoed
12.2.3.1 Atlas van de relicten van traditionele landschappen
Bij de beschrijving van de landschappelijke structuur wordt vertrokken van de Landschapsatlas. Hierin worden
de zgn. traditionele landschappen afgebakend. Uit Kaart 12-1 blijkt dat bijna het volledige projectgebied
gelegen is in de Zandleem- en leemstreek, meer bepaald in de “Vlaamse Ardennen”. Een aantal delen van het
projectgebied betreffen stedelijke gebied.
Het traditioneel landschap “Vlaamse Ardennen” wordt gekenmerkt door:
•

Beboste heuvels en versneden topografie;

•

Beperkt aantal door topografie bepaalde panoramische en gerichte vergezichten

•

Skyline bepaald door topografie en bossen

•

Kleine open ruimten begrensd door topografie

•

Geïsoleerde bebouwing (o.m. residentiële (ver)nieuwbouw wordt vooralsnog opgeslorpt door de
topografie en vegetatie);

•

Kleine landschapselementen betreffen talrijke ecologische, geologische en geomorfologische microelementen.

De wenselijkheden met betrekking tot dit traditioneel landschap zijn:
•

Vrijwaren van de kwaliteit van de open ruimte (visuele vervuiling);

•

Bestrijding bodemerosie en extreme betredingsdruk;
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•

Herstellen en intact houden van de kleine landschapselementen en het bocagekarakter van de
valleien.

In de Landschapsatlas worden ook zgn. Ankerplaatsen, Relictzones, Lijnrelicten en Puntrelicten aangeduid
(Kaart 12-1). Deze zijn resp. vlak-, lijn- en puntvormige dragers van de landschapsstructuur. De belangrijkste
eenheden daarbij zijn de Ankerplaatsen, zones die uitzonderlijk zijn inzake gaafheid, representativiteit en /of
uniciteit van hun landschappelijke kenmerken.
Relictzones
Het noordelijk deel van het tracé is gelegen in de relictzone R40057 “de Vlaamse Ardennen” en doorkruist
deze over een afstand van ca. 2,8 km. Deze relictzone bevat volgende waarden en beleidswenselijkheden:
•

Wetenschappelijke waarde: Vormt een rij beboste getuigenheuvels met op de top limoniet-zanden
en -zandstenen tussen de Schelde en Geraardsbergen. Sluit geomorfologisch aan bij de Westvlaamse
heuvels en het Hageland. Grote geologische en geomorfologische waarde, aantal ontsluitingen. Het
natuurlandschap is ontstaan door erosie van de naar het NO afhellende lagen van de tertiaire
ondergrond. Is sterk gecompartimenteerd ten gevolge van beekerosie. Hoogste toppen (Diestiaanzand) vormen getuigenheuvels. Hoge heuvelkam van de Kluisberg, de Hotondberg, de Muziekberg.
De uitlopers reiken nog ten oosten van de Dender. De heuvels worden dikwijls met een steilrand
begrensd. Een dicht beekstelsel, verschillende waterlopen hebben hun bron in de Vlaamse Ardennen,
consequente waterlopen die uitmonden in de Schelde, bij diepe rivierinsnijdingen zijn er verschillende afzettingen in de valleiwanden (Bartoonklei, Lediaan zand, Panesiliaan zand, ...). Beken hebben
een asymmetrisch dwarsprofiel. Rijk aan bronwater, verschillende bronniveaus met bronamfitheaters
aanwezig in de vorm van uitsijpelingsbronnen. Verschillende bronbosjes met een dicht net van
beken. Verschillende natuurreservaten aanwezig. Buistemberg, Trimont en Terkleppe, Kalenberg:
Gelegen op de getuigenheuvelrug met toppen die bestaan uit Diestiaanzand. Vormt de oostelijke
uitloper van de Vlaamse Ardennen, overgang naar de Dendervallei en het Pajottenland. Diep
ingesneden rivierstelsel en ruggen van meer dan 80m hoog.

•

Historische waarde: Grote concentratie van Romeinse villa's, densiteit houdt verband met de
Romeinse wegen aanwezig in de relictzone. De Gallo-Romeinse sites zijn in de middel-eeuwen met
bos bedekt. Voor de grote ontginningen: relatief dicht net van kleine bewoningskernen met daarrond
akkerland. In de middeleeuwen had het cultuurlandschap een open karakter (zowel de oude akkergebieden en de gebieden ontgonnen vanaf de 12de eeuw). Kluisberg: groot boscomplex op Ferraris,
sommige delen zijn nu verdwenen, vorm en oppervlakte grotendeels gelijk gebleven. Omgeving van
Ronse: kleine bosresten van groter boscomplex bij Ferraris en Vandermaelen. Percelering en
perceelsranden aanwezig zoals op de Ferrariskaart en de kaart van Vandermaelen. Buistemberg,
Trimont en Terkleppe, Kalenberg: Toestand op de kaart van Ferraris: heel kleinschalig landschap,
sterk gefragmenteerd, verschillende kleine en grotere bospercelen gelegen in een gesloten landschap. Kleine regelmatige percelen met perceelsranden. Ter hoogte van huidige Buistemberg is een
groot boscomplex aanwezig dat naar het westen toe aansluit met het huidige Brakelbos. Vrij veel
bebouwing aanwezig in de verschillende delen van de relictzone en erbuiten. Zelfde situatie is te zien
op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000. Grotere bosgebieden van MGI 1/20,000 hebben
over het algemeen dezelfde oppervlakte als de huidige toestand. Enkele kleinere bossen zijn
verdwenen.

•

Esthetische waarde: Beperkt aantal door topografie bepaalde panoramische en gerichte vergezichten. De skyline wordt door de topografie en bossen bepaald. Kleine open ruimten worden
begrensd door topografie en vegetatie. Open landschap, hoger gelegen delen zijn open akkerland, in
de beekvalleien komen gesloten weilanden voor met regelmatige repelvormige percelering.
Indrukwekkende hoogteverschillen en dicht beboste heuveltoppen. Verschillende kleine landschapselementen: bronnetjes met bronbosjes, holle wegen,... Omgeving Ronse: boscomplexen, tussenliggende kleine percelen hebben perceelsrandbegroeiing.

•

Beleidswenselijkheden: Getuigenheuvels beschermen tegen ongecontroleerde ontzandingen (ijzerhoudend zand). Het verbreden, asfalteren en rioleren van de holle wegen inperken. Het doorsnijden
van de relictzone door wegeninfrastructuur beperken. Vrijwaren van de kwaliteit van de open ruimte
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(visuele vervuiling). Bestrijden bodemerosie en extreme betredingsdruk. Herstellen en intact houden
van de kleine landschapselementen en het bocagekarakter in de valleien.
Ankerplaatsen
Daarnaast is het noordelijk deel van tracé volgens de Landschapsatlas eveneens gelegen in de ankerplaats
A40056 “Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg”. Het GRUP “Missing Link N60 Ronse” zet een deel
van deze ankerplaats om in erfgoedlandschap, terwijl het tracé van de N60 en directe omgeving (zones voor
weginfrastructuur en voor landschappelijke inpassing) niet langer deel uitmaken van de ankerplaats/erfgoedlandschap.
Ankerplaats “Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg” bevat volgende waarden en beleidswenselijkheden:
•

Wetenschappelijke waarde: De getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen zijn de overblijfselen van
de Diestiaanse zandbanken. Hun ijzerrijke toppen zijn beter tegen regen, en dus erosie, bestand.
Vandaag zijn de rivieren al verschillende tientallen meters diep ingesneden ten opzichte van het
vroegere oppervlak. Dit heeft tot gevolg dat de zandbanken op dit ogenblik als opvallende heuvels in
het landschap uitsteken. Hun absolute hoogte neemt af van zuid naar noord. Langs de valleiwanden
zijn er verschillende Tertiaire ontsluitingen (Bartoonklei, Lediaanzand, Panesiliaanzand,...). Bodemkundig gezien bevinden de Vlaamse Ardennen zich op de overgangszone van de Zandleemstreek en
de Leemstreek. De heuvels tellen verschillende bronbossen. Kalktufbronnen zijn typisch voor de
streek. De uitsijpelingsbronnen zijn in verschillende bronniveaus met bronamfitheaters aanwezig,
daar waar de waterhoudende zandlagen en ondoordringbare kleilagen elkaar snijden.

•

Historische waarde: De toestand op de kaart van Ferraris (ca. 1775): het Koppenbergbos was
gedeeltelijk bosgebied met toponiem "Melden Bosch", het meer oostelijke deel was open landbouwgebied met kleine groep gebouwen gelegen in meer gesloten landschap (kleine percelen bos en
perceelsranden). Zelfde toestand op de kaart van Vandermaelen (1851) maar het perceel bos kleiner
in oppervlak, en is gedeeltelijk ontgonnen. Het wegenpatroon van op Ferraris blijft herkenbaar. De
bossen van Kluisbos tot Hotondbos waren ten tijde van Ferraris een aaneengesloten geheel. Later
kromp hun oppervlakte en waren ze als verschillende boscomplexen op de kaarten waar te nemen.
De bossen deden vroeger occasioneel dienst als schuilplaats.

•

Esthetische waarde: De esthetische waarden van de Vlaamse Ardennen bestaan voornamelijk uit
panoramische en gerichte vergezichten waarvan de 'skyline' voornamelijk door de topografie en
bossen bepaald wordt. Kenmerkend voor de streek is het rijkelijk voorkomen van Kleine Landschapselementen (KLE). Dit is een verzamelnaam voor haagkanten, kleine bosschages, holle wegen, poelen,
eenzame bomen, taluds, knotbomenrijen, enz. De heuveltoppen zijn bebost, de omliggende percelen
zijn klein en regelmatig, overwegend zonder of met weinig perceelsranden. Er zijn vanop verschillende plaatsen vergezichten naar de Scheldevallei en de beboste zuidelijk gelegen heuvelrug van de
Vlaamse Ardennen. Vanuit Kwaremont zijn er zichten op de Scheldemeersen en de Vlaamse
Ardennen.

•

Sociaal-culturele waarde: De verschillende steile kasseiwegen over de heuvels van de Vlaamse
Ardennen zijn bekend en berucht in het kader van de klassieke Vlaamse wielerwedstrijden zoals de
Ronde van Vlaanderen.

•

Ruimtelijk structurerende waarde: In het golvende landschap van de Vlaamse Ardennen hebben de
grote verscheidenheid in bodemgesteldheid en het heuvelig reliëf geleid tot een gedifferentieerd
landschap. Van de beboste getuigenheuvels zijn de Kluisberg, de Hotond, de Muziekberg, de Pottelberg en D'Hoppe met hun meer dan 140 m hoge toppen, de hoogste. Ze liggen op een lijn die van
west naar oost loopt. Vooral de zuidflanken zijn erg steil. De steilere hellingen zijn voornamelijk met
bossen en weiden bedekt, terwijl de andere, zachtere, helling grotendeels onder akkers ligt. De
akkers bevinden zich op licht zandlemige en goed gedraineerde leemgronden. De hoogste heuveltoppen zijn bebost, voornamelijk met beuk, omdat ze voor landbouw ongeschikt zijn omwille van hun
Diestiaan of Lediaan zand.
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Figuur 12-5

Ankerplaats (paars) vs erfgoedlandschap (zwart) t.h.v. projectgebied

Lijn- en puntrelicten
Verder bevindt het lijnrelict L40060 “Kasseiweg Oudestraat” zich op 200 m ten oosten van het projectgebied.
In de buurt van het projectgebied zijn volgende puntrelicten gelegen:
•

P40996 “Villa Les Platanes (Tuin van Horta);

•

P40572 “Ten Hotond” (molen gebouwd op einde van de 18 eeuw);

•

P40997 “Bois Joly” (Hierin ligt de vrij curieuze archeosite (resten van archeotentoonstelling uit de
de
19 eeuw) van de heer Joly. Onderdeel van de beboste zuidelijke hellingen van de Mont de la
Cruche);

•

P40574 “Le Quenois”;

•

P40974 “Windmolen Ten Hengst”

de

12.2.3.2 Beschermde monumenten en landschappen
In de directe omgeving (ca. 200m) van het projectgebied zijn ten oosten de beschermde monumenten “Villa
Madonna met tuin” en “Kasseiweg Oude Kruisberg” gelegen (Kaart 12-2).
Villa Madonna met tuin (ca. 25m ten oosten van het projectgebied)
Besluit nr 3483, dd 29/9/1999
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Kruisstraat 368, de zogenaamde "Villa Madonna", naar Onze-Lieve-Vrouw van Averbode, cfr. gevelbeeld. Mooi
gelegen in beboomde tuin van circa 1 ha op de helling van de Kruisberg, toegankelijk via twee ijzeren hekjes.
Onderkelderd gebouw met art-nouveau-inslag gebouwd in opdracht van vrederechter E. Matthijs, volgens
bewaard bouwplan naar ontwerp van architect M. De Noyette van circa 1906, in plaats van een oudere
buitenplaats. Villa van twee bouwlagen onder geknikt zadeldak (leien, nok loodrecht op de straat). Parement
van witte baksteen en contrasterende rode baksteen voor de horizontaal markerende banden en booglijsten
rond de vensters. Asymmetrische opstand met torenachtig oplopende hoektrav. met koepeldak en belvedèrebekroning met windwijzer. Verdiepte en omlijste rondboogvensters met bewaard schrijnwerk en bronzen
beslag, en voorzien van waterlijstje. Voorgevel naar de stad gericht en voorzien van inkom op balkon met
ijzeren leuningen. Klassieke afwerking van lijstgevels met hoofdgestel. Deel 11 - Receptorgerichte analyse mei
2013 pag. 600 Interieur. Volledig onderkelderde begane grond met dienstkamers en keuken voorzien van
betegelde wanden, cementvloeren en troggewelven; aan de Westzijde uitziend op terras. Hal op bel-etage
met fraaie ceramiekvloer, lambriseringen en verdures als wandbekleding en met bloemen beschilderd
plafond, zitbanken aan weerszij van zwarte marmeren schouw met koperen deurtjes. Links van hal, eetkamer
met parketvloer, marmeren schouw, groen gestoffeerde muren en met druiven beschilderd plafond; houten
erker aan tuinzijde en stenen erker met bureau aan de voorgevel naast de inkomdeur, en diensttrap. Rechts
van hal, salon en trappenhuis met bordestrap met merkwaardige houten trapleuning (bron: IOE).
Kasseiweg Oude Kruisberg (ca. 190 m ten oosten van het projectgebied)
Besluit nr 2827, dd 30/3/1995
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijk en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieelarcheologische redenen zijn de technische kenmerken
van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.
Deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die
reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de
heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw, werden de straten in de steden
geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen
wegen aangelegd. De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het landschap
een belangrijk, echt en onvervalst karakter.

Figuur 12-6

Villa Madonna met tuin (bron : IOE)
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12.2.3.3 Niet beschemd bouwkundig erfgoed
Het niet beschermd maar desalniettemin waardevol bouwkundig erfgoed dat mogelijks beïnvloed wordt door
het project werd in kaart gebracht a.h.v. de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (IOE). Onderstaande
tabellen geven een overzicht van het bouwkundig erfgoed binnen het bouwterrein en binnen de 200m hiervan (zie ook Kaart 12-2). Alle adressen zijn gelegen in Ronse, tenzij anders vermeld.

Tabel 12-2

Bouwkundig erfgoed (gedeeltelijk) binnen het bouwterrein (van N naar Z)

Relict-ID

Bouwkundig erfgoed

Adres

28019

Boerenhuis

Rijksweg 98 (Maarkedal)

28450

Burgerhuis

Kruisstraat 5 (Kluisbergen)

29068

Boerenarbeidershuis

Spinessenberg 4

29033

Boerenhuis + kapelletje

Schavaart 1

29146

Boerenarbeidershuisje

Vlamingenweg 62

28985

Boerenarbeidershuisje

Remi Van Caeneghemstraat 6

28735

Villa “Mon Rêve”

Kapellestraat 93

29195

Villa en weverij L'Aurore en textieldrukkerij
Usines Andre Leroy

Zonnestraat 217

29196

Villa 1924 (inmiddels gesloopt)

Zonnestraat 221

28581

Landhuis “Chalet Union”

Engelsenlaan 99

28489

Hoeve gesloten type

Biest 94
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Tabel 12-3

Bouwkundig erfgoed binnen 200m van het bouwterrein (volgens dossiernummer)

Relict-ID

Bouwkundig erfgoed

Adres

27994

Korenwindmolen, Ter Kruissens molen

Ommegangstraat 2 (Maarkedal)

27995

Maalderijgebouw

Ommegangstraat 4(Maarkedal)

28020

Hoekhuisje

Rijksweg 195 (Maarkedal)

28021

Elektriciteitscabine

Kruisstraat zn (Kluisbergen)

28022

Villa art-deco-inslag, molenaarshuis van "Ter
Kruissens"

Rijksweg 197 (Maarkedal)

28023

Boerenhuis

Rijksweg 201 (Maarkedal)

28024

Burgerhuis, molenaarshuis

Rijksweg 203 (Maarkedal)

28031

Wegkapel "De Rode Haan"

Turkije (Maarkedal)

28456

Villa, hotel en restaurant "Reine des Villas"

Zandstraat 27

28457

Villa

Zandstraat 30

28488

Hoevegebouwen

Biest 58

28574

Stedelijke Begraafplaats

Engelsenlaan zn

28580

Villa in cottagestijl

Engelsenlaan 97

28587

Domein Sint-Hubert

Fiertelmeers 76

28588

Villa

Fiertelmeers 112

28632

Arbeidershuisjes

Groeneweg 92-94

28733

Villa

Kapellestraat 27

28734

Arbeiderswoningen

Kapellestraat 55-69

28736

Transformatorpost Intercom

Kapellestraat 110

28762

Park de l'Arbre de Malander

Kruisstraat zn

28773

Arbeiderswoningen in steegbeluik

Kruisstraat 286

28774

Eclectisch landhuis en Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdeskapel

Kruisstraat 341

28775

Villa Madonna (beschermd monument)

Kruisstraat 368

28776

Kasteel De Malander

Kruisstraat 370

28777

Hoeve

Kruisstraat 372

28778

Chalet de la Cruche

Kruisstraat 378

28817

Arbeidershuisjes

Leuzesesteenweg 243-245

28895

Villa

Ommegangstraat 1

28895

Villa

Ommegangstraat 2

28969

L-vormige hoeve

Pontstraat 227

29034

Villaatje met dienstgebouw

Schavaart 4

29075

Villa

Spinstersstraat 119

29147

Gebouwen semi-gesloten hoeve

Vlamingenweg 66

29197

Modernistische villa Diane

Zonnestraat 319

29199

Boerenarbeidershuisjes

Zonnestraat 390-392

29194

Arbeiderswoningen

Zonnestraat 183-201

29195

Villa en weverij L'Aurore en textieldrukkerij
Usines Andre Leroy

Zonnestraat 215

29199

boerenarbeidershuisjes

Zonnestraat 390-392

200858

Kasseiweg (beschermd monument)

= Oudestraat
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12.2.4 Archeologisch erfgoed
Het archeologisch patrimonium bevindt zich onder het maaiveld en is daardoor niet bepalend voor de
zichtbare ruimtelijke structuur van het landschap. Toch is het belangrijk om dit cultureel erfgoed te bewaren.
Daarom wordt het in de ruimtelijke planning betrokken waardoor het wel een structurerende betekenis kan
hebben. Het belang van dit niet zichtbaar patrimonium is daarom niet enkel historisch maar ook actueel en
toekomstgericht.
Om een overzicht te krijgen van de reeds gekende archeologische sites kan de Centrale Archeologische
41
Inventaris (CAI) geraadpleegd worden. Het spreekt voor zich dat deze databank enkel de reeds gekende
erfgoedwaarden omvat, die slechts een zeer kleine fractie van ons bodemarchief vertegenwoordigen. Op
basis van deze inventaris kan geen uitspraak gedaan worden over aan- of afwezigheid van andere archeologische vindplaatsen.
In het onderstaande een oplijsting van de meest nabije archeologische vondsten gekend in de CAI (toestand
april 2014):

Tabel 12-4

Centrale Archeologische Inventaris

CAI-ID

Naam / Toponiem

Omschrijving

Locatie

500398

Nukerke Leo Pironpad

Roerende archeologica uit de
Romeinse Tijd

Ca. 140m ten noordwesten van het
projectgebied

500397

Nukerke Holand

Roerende archeologica uit de
Romeinse Tijd

Ca. 600m ten oosten van het
projectgebied

503370

De klomp

Roerende archeologica uit het
neolithicum

Ca. 45m ten westen van het
projectgebied

501894

Groeneweg/ Arthur Van
Schamelhoutstraat

Roerende archeologica uit de
Romeinse Tijd

Ca. 200m ten oosten van het
projectgebied

500416

Residentie Royale

Grondsporen bewoning uit de
Middeleeuwen

Ca. 470m ten oosten van het
projectgebied

De streek rond Ronse is archeologisch tot op heden weinig onderzocht. Er kan worden aangenomen dat de
onverstoorde zones ter hoogte van de tertiaire getuigenheuvels en de riviervalleien een grote potentie aan
archeologische erfgoedwaarde hebben.

41

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. Zekerheid omtrent aan- of
afwezigheid van archeologische sporen kan alleen met verder onderzoek vastgesteld te worden.
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Figuur 12-7

Centrale Archeologische Inventaris (CAI, situatie april 2014), Bron: Agiv

Getuige hiervan zijn 2 recente archeologische onderzoeken die werden uitgevoerd i.f.v. projectontwikkeling.
•

De archeologische dienst van SOLVA voerde in 2011 en 2012 een vooronderzoek naar aanleiding van
de aanleg van het bedrijventerrein ‘Pontstraat West’ dat wordt ontwikkeld door SOLVA in opdracht
van de stad Ronse. De terreinen beslaan een oppervlakte van ca. 50 ha. In een eerste fase is de
oostelijke zone onderzocht, ongeveer 17 ha groot. Tijdens dit vooronderzoek kwamen talrijke
vondsten en sporen van de prehistorie tot de late middeleeuwen aan het licht. Het terrein is gelegen
nabij het projectgebied (“X” op onderstaande kaart), en geeft dus aan dat er grote potenties zijn.

•

In het voorjaar van 2010 voerde SOLVA in opdracht van de Stad Ronse archeologisch onderzoek uit
op de terreinen van het toekomstige woonproject en park ‘De Stadstuin’, op de heuvel tussen de
Verlorenstraat en de Oscar Delghuststraat. Uit het vooronderzoek bleek dat op diverse locaties van
het projectgebied archeologische sporen bewaard waren. Hun aanwezigheid gaf aanleiding tot het
uitvoeren van verdere archeologische opgravingen. Deze opgravingen hebben inmiddels Romeinse
en middeleeuwse bewoning in kaart gebracht. Het terrein is gelegen in het oosten van het stadscentrum van Ronse, net buiten het studiegebied (“Y” op onderstaande kaart).
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12.3 Geplande toestand en effecten
12.3.1 Effecten op perceptieve kenmerken
Gezien haar breedte – minimaal 26 à 28m – en lengteprofiel – het overgrote deel van het tracé zal ofwel in
uitgraving ofwel in ophoging (talud/viaduct) aangelegd moeten worden – zal de nieuwe primaire weg N60 een
aanzienlijke impact hebben op de perceptieve kenmerken van haar omgeving. In het noordelijk deel van het
tracé (deelgebieden 1 tot 3) heeft deze impact betrekking op erfgoedlandschap.
In hoofdstuk mens – ruimtelijke en sociale aspecten (§13.3.2.1) wordt de visuele impact van het project op
haar omgeving onderzocht en beoordeeld (o.b.v. een visibiliteitsanalyse en beeldsimulaties; zie ook bijlage
13). Deze beoordeling leidt tot volgende conclusies t.a.v. landschap:
•

De visuele impact van de tracégedeelten onder maaiveld (tunnel of sleuf) op het landschap is
logischerwijs beperkt. Bovendien bevinden de ingesleufde delen van het tracé zich ofwel vlak naast
de bestaande N60 (noordelijk deel van het tracé) ofwel in zones die visueel reeds sterk verstoord zijn
door lintbebouwing en bedrijfsgebouwen (kruising van Kapellestraat, Zonnestraat, Engelsenlaan en
Doorniksesteenweg).

•

Enkel het zuidelijk deel van het tracé bevindt zich grosso modo op maaiveldniveau, maar de landschappelijke kwaliteit van dit deelgebied is beperkt (restzone tussen bedrijventerrein en recreatiezone en relatief laagkwalitatief landbouwgebied).

•

De visuele impact is logischerwijs het grootst bij de tracégedeelten in ophoging, in het bijzonder bij
het viaduct op de Schavaarthelling (wegdek op 10 tot 17m boven maaiveld + borstwering + eventuele
geluidsschermen). Daarbij is een duidelijk verschil vast te stellen tussen de noordelijke en zuidelijke
delen van het viaduct (ten N van Schaffendal en ten Z van Fiertelmeers), die visueel in belangrijke
mate worden afgeschermd door bestaande en te behouden vegetatie, en het centraal gedeelte,
tussen Fiertelmeers en Schaffendal, dat in een meer open gebied loopt en dus veel zichtbaarder is
vanuit de nabije omgeving. Een tweede zone in ophoging is de passage doorheen de Molenbeekvallei
(ca. 6m hoog talud en brug). Ook dit talud heeft een negatieve visuele impact, maar duidelijk van een
lagere grootte-orde dan die van het Schavaartviaduct.

Figuur 12-8

Beeldsimulatie van Schavaartviaduct vanaf Fiertelmeers, zonder en met geluidsscherm

Maatregelen om de visuele impact van het tracé te milderen zijn derhalve noodzakelijk t.h.v. het centraal deel
van het Schavaartviaduct en het talud doorheen de Molenbeekvallei. Dit wordt voorzien door een kwaliteitsvol architecturaal ontwerp en een goede landschappelijke inpassing van het tracé – cfr. het landschapsplan –
op te leggen in het DBFM-bestek. De visuele afscherming van het viaduct mag niet ten koste gaan van
belangrijke bestaande vista’s op en doorzichten doorheen het landschap. Het feit dat in de andere deelzones
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milderende maatregelen niet of minder dwingend geacht worden, betekent echter niet dat maatregelen voor
landschappelijke inpassing aldaar geen meerwaarde kunnen bieden.
Inzake de keuze voor gepaste maatregelen om de geluidshinder van het verkeer op het viaduct te milderen
(zie hoofdstuk geluid) kan uit de beeldsimulaties vastgesteld worden dat geluidsschermen – zeker indien ze
ondoorzichtig zijn – de negatieve perceptieve impact van het viaduct aanzienlijk verhogen. Vanuit de discipline landschap gaat de voorkeur derhalve duidelijk uit naar geluidsreducerende maatregelen zonder visuele
impact (geluidsarme wegdektypes, gevelisolatie van omliggende woningen,…).
In het kader van de opmaak van het referentieontwerp werd eveneens een ontwerp van landschapsplan
opgesteld (zie bijlage 4). Hieronder wordt dit landschapsplan geëvalueerd per deelgebied in relatie tot de vereiste visueel-landschappelijke inpassing van het tracé en het historische karakter van het landschap.
•

Deelgebied 1 Noordelijk plateau: In deze zone voorziet het landschapsplan in het maximaal behoud
van de bestaande KLE’s en een verlenging van de bestaande bomenrij langs de westzijde van de oude
N60 (van de noordelijke knoop tot aan de Zeelstraat). Dit versterkt de visuele buffering van de
nieuwe N60 in oostelijke richting, en wordt positief beoordeeld.

•

Deelgebied 2 Zandige top: De zone tussen de Zandstraat en de Zeelstraat, waar een rij woningen verwijderd wordt voor de bouw van de tunnel, verandert totaal van uitzicht. Hier voorziet het plan een
parkachtige aanleg, met eveneens bomen aan de overzijde van het kruispunt. In het referentieontwerp wordt hier een rotonde voorzien met een buitendiameter van 50m. Het is wenselijk dat
i.k.v. de DBFM-opdracht wordt onderzocht of en hoe de ruimtelijke impact van de verkeersinfrastructuur boven de tunnel kan geminimaliseerd worden. Het onbebouwd landbouwgebied ten zuiden
van de Zandstraat behoudt ook na aanleg van de tunnel terecht zijn open karakter. De beboste zone
langs de bestaande N60 ten zuiden van herberg de la Cruche wordt uitgebreid tot tegen de sleuf van
de nieuwe weg. Om diens visuele impact nog verder te beperken, o.a. gezien vanaf de herberg, wordt
voorgesteld om deze groenaanplant verder door te trekken rond de tunnelmond.

•

Deelgebied 3 Schavaarthelling: Ter hoogte van het noordelijk talud en viaduct voorziet het plan in
bijkomende groenaanplant aan de oostzijde van het tracé, waar zich nu open grasland bevindt.
Omdat het om een smalle strook gaat tussen de bestaande bebossing op het bovenste deel van de
helling en de nieuwe weg (in sleuf overgaand naar talud), kan deze keuze ondersteund worden. Ten
zuiden daarvan, in de zone waar de verlegde Fonteinbeek naast het viaduct loopt en er onderdoor
geleid wordt, wordt het bestaand groen behouden langs weerszijden van het nieuw beektracé. Ten
zuiden van Fiertelmeers, o.a. ter hoogte van het domein Sint-Hubertus (zie ook §12.3.2), voorziet het
plan in een volledig groene “inkapseling” van het viaduct/talud (en het bufferbekken, met bebossing
op het groot akkerperceel ten westen van de Sint-Hubertusvijver (cfr. beeldsimulatie zichtpunt 7),
Ook deze keuze kan ondersteund worden. Het doel van de voorziene groenelementen is sowieso het
accentueren/versterken van de bestaande landschappelijke structuur en expliciet niet het volledig
“camoufleren” van het viaduct.

•

Deelgebied 4 Toegang Ronse: In de zone tussen Kapellestraat en Zonnestraat voorziet het plan in het
maximaal behoud van het bestaand groen en een bijkomende groenbuffer aan de oostzijde (visuele
buffering van de woningrij aan de Zonnestraat). Deze opties kunnen ondersteund worden.

•

Deelgebied 5 Molenbeekvallei: Het plan voorziet in een grootschalige bebossing van de Molenbeekvallei langs weerszijden van het tracé. Deze keuze wordt niet ondersteund, omdat dit niet overeenstemt met het historisch karakter van de beekvallei, die gekenmerkt werd door weilanden met lineair
groen (cfr. Ferrariskaart). Er wordt dan ook voorgesteld om te kiezen voor bomenrijen, onder meer
langs het talud van de nieuwe weg.

•

Deelgebied 6 Woonkouter: In dit deelgebied wordt een compact (park)bos voorzien ten westen van
het wegtracé en een smalle maar compacte groenbuffer ten oosten, t.h.v. het woonwijkje van de G.
De Myttenaerestraat en de geplande woonontwikkelingen. Ten zuiden van de Doorniksesteenweg
wordt de bewoning van de Moortelstraat ten oosten van het tracé volledig groen ingekapseld. Deze
opties kunnen ondersteund worden.

•

Deelgebied 7 Recreatie- en bedrijvenzone: Langs weerszijden van het tracé worden hagen voorzien
langs de langsgrachten en rond de buffervoorzieningen. Ten zuiden van Biest wordt geen opgaand
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groen voorzien en wordt het open landschap behouden, hetgeen in overeenstemming is met de
historische context en dus positief beoordeeld wordt.
Conclusie: de keuzes die inzake landschappelijke inpassing genomen worden in het ontwerp-landschapsplan
kunnen ondersteund worden, met volgende aanvullingen of uitzonderingen:
•

Beperking van de ruimtelijke impact van de verkeersinfrastructuur boven de tunnel

•

Groenaanplant rond de zuidelijke tunnelmond (t.h.v. herberg de la Cruche)

•

Lineair groen (o.a. op talud nieuwe weg) i.p.v. grootschalige bebossing in de Molenbeekvallei

In het kader van het het DBFM-contract zal door de aannemer een eigen landschapsplan ontwikkeld worden.
De drie bovengenoemde aanbevelingen – in afwijking op het ontwerp-landschapsplan van de THV ArcadisTechnum – gelden ook voor het definitief landschapsplan. Verder kan de ontwerper de nodige vrijheid
gelaten worden om tot een kwaliteitsvolle landschappelijke inpassing van het tracé te komen, in de geest van
het voorliggend ontwerp-landschapsplan. Uiteraard is een kwalitatief architecturaal ontwerp van het viaduct
van groot belang.

12.3.2 Effecten op landschapsstructuur en landschapselementen
12.3.2.1 Inname van kleine landschapselementen
De aanleg van de nieuwe N60 en de bijhorende werfzones en maatregelen inzake visuele en landschappelijke
inpassing en waterberging zullen gepaard gaan met de inname van heel wat vlak-, lijn- en puntvormige kleine
landschapselementen, hetgeen een impact heeft op de landschapsstructuur.
De VLM stelde in het voorjaar van 2014 een gedetailleerde inventaris op van alle vlak-, lijn- en puntvormige
landschapselementen die gelegen zijn binnen het bouwterrein en daardoor zeker of waarschijnlijk zullen
verdwijnen t.g.v. de aanlegwerken en/of de fysieke ruimteinname van het tracé. Daarbij is er een essentieel
onderscheid tussen de landschapselementen die gelegen zijn:
•

Binnen de voormalige aangeduide ankerplaats, dus niet vallend binnen het Erfgoedlandschap, maar
bestemd tot zone voor weginfrastructuur, zone voor landschappelijke inpassing, zone voor waterberging of werfzone >> compensatie van deze landschapselementen binnen het Erfgoedlandschap of
binnen een straal van 1 km daarrond;

•

Buiten de voormalige aangeduide ankerplaats >> eventuele milderende maatregelen t.a.v. deze
KLE’s worden bij voorkeur in de directe omgeving van de zone waar ze verloren gaan, al dan niet
binnen het Erfgoedlandschap.

Het bouwterrein binnen de aangeduide ankerplaats betreft enerzijds een smalle strook aan de westzijde van
het tracé in deelgebied 1, en anderzijds de zone boven de tunnel onder de Zandstraat (deelgebied 2).
Aan elk KLE werd door de VLM op basis van volgende criteria een waarderingsscore toegekend tussen 0 en 60
punten, vertrekkend van de nota “Methodologie landschapsherstel en –compensatie” van Afdeling Onroerend
Erfgoed (zie bijlage 14):
•

Natuurwetenschappelijke waarde (15): waarde vegetatie, potentie als habitat (broedzone, migratie- of
jachtroute), herkomst (streekeigen of niet)

•

Historische waarde (15): geschatte leeftijd, voorkomen op historische kaarten, ensemblewaarde

•

Socio-culturele waarde (15): historische betekenis, functioneel gebruik, recreatief gebruik

•

Ruimtelijk-structurerende waarde (15): lengte, breedte, zichtbaarheid/beeldwaarde

Op basis van deze scores werden aan elk KLE een compensatie-/waardefactor toegekend:
•
•
•

<20 punten >> factor 0 (vnl. beplantingen in tuinzone zonder landschappelijke waarde)
20-29 punten >> factor 1
30-39 punten >> factor 2
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•

40+ punten >> factor 3

Compensatiefactor 3 impliceert dus b.v. dat een haag van 100m die verloren gaat, moet gecompenseerd
worden door een nieuwe haag van 300m lengte. Deze compensatiefactoren zijn enkel een harde voorwaarde
voor de elementen die verloren gaan binnen de aangeduide ankerplaats. Omdat buiten de ankerplaats geen
sprake is van “compensatie” maar van mildering, wordt daar de term “waardefactor” gebruikt.
De inventarisatietabellen hebben betrekking op het volledig bouwterrein en gaan dus uit van de “worst case”situatie dat alle daarbinnen gelegen landschapselementen zouden verdwijnen. Vanuit het principe dat eerst
moet voorkomen worden, dan hersteld en pas dan gecompenseerd/gemitigeerd, wordt o.b.v. het referentieontwerp nagegaan welke (delen van) KLE’s daadwerkelijk en permanent zouden moeten verdwijnen en welke
kunnen behouden blijven en eventueel geïntegreerd kunnen worden in de visuele en landschappelijke inpassing van de nieuwe weg. Het is echter uiteraard altijd toegelaten om meer te milderen en te compenseren dan
noodzakelijk is. Tevens is het zo dat het definitief ontwerp, volgend uit de DBFM-opdracht, zal verschillen van
het referentieontwerp en daardoor ook de exacte inname van KLE’s.
Verlies aan landschapselementen binnen de aangeduide ankerplaats
Onderstaande tabellen geven een overzicht van het verlies aan vlak-, lijn- en puntvormige KLE’s in het deel
van het bouwterrein binnen de aangeduide ankerplaats, met de bijhorende compensatiefactoren en –lengtes.

BWK-eenheid omschrijving
bl
hp
hp+
hpr
hpr+
hr
hx
TOTAAL

Tabel 12-5

akker
soortenarm permanent grasland
soortenarm permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden
weilandcomplex met microreliëf
weilandcomplex met microreliëf en relicten van halfnatuurlijke graslanden
verruigd grasland
soortenarm (tijdelijk) grasland

Overzicht verlies vlakvormige landschapselementen binnen ankerplaats (bron: VLM)

type KLE / compensatiefactor
verlies (m)
Bomenrijen
0
1
2
3
Haag
0
1
2
3
Houtkant
0
2
3
Eindtotaal

Tabel 12-6

bouwterrein
verlies (ha)
3,3
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
5,17

Bouwterrein
compensatie (m)
95
89
6
0
89
89
0
0
0
0
261
16
253
0
0
0
8
16
0
0
441
1082
1
0
238
476
202
606
797
1187

Overzicht verlies lijnvormige landschapselementen binnen ankerplaats (bron: VLM)
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KLE / compensatiefactor
verlies (aantal)
Bouwkundig element
1
Solitaire boom
0
1
3
Eindtotaal

Tabel 12-5

Bouwterrein
compensatie (aantal)
1
1
3
2
0
1
4

1
1
3
0
0
3
4

Overzicht verlies puntvormige landschapselementen binnen ankerplaats (bron: VLM)

De locatie van deze elementen is terug te vinden in figuur 12-9. Uit de kaart kan afgeleid worden dat zowel de
vlakvormige elementen als de waardevolle lijn- en puntelementen (compensatiefactor 1 tot 3) die verloren
gaan, zich vooral situeren in de zone ten zuiden van de Zandstraat. M.b.t. de mogelijkheden tot vrijwaring of
herstel van deze landschapselementen kan het volgende gesteld worden:
•

Deelgebied 1 Noordelijk plateau: Alle punt- of lijnelementen langs de westzijde van het tracé liggen
net op de grens van het bouwterrein. In principe moet het mogelijk zijn om deze elementen te vrijwaren (de meeste hebben overigens een compensatiefactor 0). De vlakvormige elementen (stroken)
vallen buiten de eigenlijke wegzate, maar de noordelijke strook wordt wel deels ingenomen door de
ventweg langs de nieuwe N60 vanaf de Kuitholstraat (permanente inname van ca. 0,25 ha). Normaliter zal er in alle stroken tijdelijke impact zijn tijdens de aanlegfase, maar na de werken kunnen
(delen van) deze percelen in principe in hun huidige staat hersteld worden.

•

Deelgebied 2 Zandige top: De solitaire boom aan de rand van het bouwterrein kan in principe gevrijwaard blijven, evenals het grootste deel van de bomenrij ten noorden van Herberg de la Cruche
(compensatiefactor is overigens 0). De akkerpercelen boven de tunnel en in de werfzone langs de
Zandstraat kunnen in principe na de werken terug hersteld worden.

•

Deelgebied 3 Schavaarthelling: De waardevolle houtkanten en bomenrijen (compensatiefactor 2 tot
3) die zich vanaf Herberg de la Cruche uitstrekken langs Spinessenberg en Schavaart, evenals de
akker- en graslandpercelen binnen het bouwterrein langs weerszijden van Spinessenberg, kunnen
noch gevrijwaard noch hersteld worden. Deze elementen moeten gecompenseerd worden binnen
het erfgoedlandschap. Ook het kapelletje (bouwkundig element) aan Schavaart moet gecompenseerd
worden (zie ook impact op bouwkundig erfgoed).

De lijn- en puntvormige compensaties volgens het “worst case”-scenario (1187m lijnelementen en 4 puntelementen) blijven vrijwel volledig van toepassing. Maar de te compenseren oppervlakte vlakvormige elementen (5,17 ha in het “worst case”-scenario) kan op basis van bovenstaande redenering in principe sterk
gereduceerd worden (tot wellicht 2 à 2,5 ha).
Binnen de ankerplaats komen geen eenheden voor die gecompenseerd moeten worden op basis van het
Bosdecreet of het Natuurdecreet.
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Figuur 12-9
Te compenseren landschapselementen binnen de aangeduide ankerplaats (rode lijn; links
punt- en lijnvormig, rechts vlakvormig) (bron: VLM)
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Verlies aan landschapselementen buiten de aangeduide ankerplaats
Onderstaande tabellen geven een overzicht van het verlies aan lijn- en puntvormige KLE’s in het deel van het
bouwterrein buiten de aangeduide ankerplaats, in het “worst case”-scenario dat geen vrijwaring of herstel
van deze KLE’s op hun huidige locatie mogelijk is. Buiten de ankerplaats wordt niet gekeken naar de vlakvormige elementen die zouden aangetast worden, tenzij het bospercelen of ecologisch waardevolle percelen
betreft, die onder de bos- resp. natuurcompensaties vallen (zie fauna en flora).

type KLE / waardefactor
Bomenrijen
0
1
2
3
Bouwkundig element
1
Haag
0
1
2
3
Houtkant
0
1
2
3
Eindtotaal

Tabel 12-6

Overzicht verlies lijnvormige landschapelementen buiten ankerplaats (bron: VLM)

KLE / waardefactor
Solitaire boom

Bouwterrein
0
1
2
3

Eindtotaal

Tabel 12-7

Bouwterrein
verlies (m)
1378
708
330
297
43
41
41
1320
994
66
233
27
1621
783
372
155
311
4319

86
47
7
9
23
86

Overzicht verlies puntvormige landschapselementen buiten ankerplaats (bron: VLM)

Ook voor de elementen buiten de ankerplaats wordt op basis van het referentieontwerp nagegaan of ze,
ondanks het feit dat ze binnen of op de rand van het bouwterrein gelegen zijn, kunnen gevrijwaard of hersteld
worden. Zoniet wordt gezocht naar mildering d.m.v. een nieuwe KLE op een andere locatie. Aangezien deze
elementen niet binnen de ankerplaats liggen, moeten ze niet gecompenseerd worden.
Niettemin wordt het wenselijk geacht om ter mildering van het verlies van deze elementen dezelfde principes
omtrent landschapsherstel en –compensatie toe te passen, zij het minder streng. Daarbij wordt voorgesteld
om de landschapselementen met waardefactor 2 en 3 die verloren gaan en niet binnen het bouwterrein
kunnen hersteld worden, te vervangen buiten het bouwterrein, met een factor 1 voor categorie 2 en factor
1,5 voor categorie 3. Voor categorieën 0 en 1 wordt vervanging vanwege het beperkt negatief effect niet
noodzakelijk geacht (herstel ter plekke, indien mogelijk, blijft uiteraard altijd wenselijk).
Toepassing van deze “milderingsfactoren” levert in het “worst case” scenario, dat geen behoud of herstel
binnen het bouwterrein mogelijk is, het volgende op:
•

Lijnelementen: 685 x 1 = 685m waardefactor 2 + 381 x 1,5 = 572m waardefactor 3 >> totaal: 1257m
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•

Puntelementen: 9 x 1 = 9 bomen factor 2 + 23 x 1,5 = 35 bomen factor 3 >> totaal: 44 bomen

De meeste puntelementen werden weliswaar geïnventariseerd als “solitaire bomen”, maar komen vaak toch
geconcentreerd voor in (open) bosjes en bomenrijen. Het zou dan ook niet onlogisch zijn om de mildering van
deze bomen uit te voeren onder de vorm van nieuwe lijnvormige of vlakvormige elementen.
Bespreking per deelgebied
Bij de hierna volgende kaartjes per deelgebied hoort de volgende legende (blok links hoort bij de linker
kaartjes, blok rechts bij de rechter kaartjes):

•

Deelgebied 1 Noordelijk plateau: Binnen het bouwterrein (maar buiten de aangeduide ankerplaats)
komen enkele waardevolle bomenrijen (CF = 1 of 2). Die aan de oostzijde van de nieuwe N60 worden
behouden behalve t.h.v. de noordelijke knoop. Deze bomenrij en die ten noorden daarvan vallen
onder het Bosdecreet, en zullen gecompenseerd worden als onderdeel van de voorziene bosontwikkeling in het Habitatgebied. Hetzelfde geldt voor de kleine bosfragmenten aan de westrand van het
bouwterrein (zie hoofdstuk fauna en flora). De houtkanten en bomenrijen ten westen van de huidige
N60 liggen op het tracé van de nieuwe weg en verdwijnen permanent. Dit effect kan gemilderd
worden door het realiseren van nieuwe lineaire landschapselementen op geschikte locaties ten NO
van het tracé en het erfgoedlandschap (zie figuur 2-20).

•

Deelgebied 2 Zandige top: Alle lijn- en puntvormige elementen in dit deelgebied maar buiten de
aangeduide ankerplaats hebben een waardefactor 0 (het gaat vnl. om bomen en hagen in tuinen van
woningen). Het verdwijnen van deze elementen zal in principe ruimschoots gemilderd worden door
de herinrichting van de zone boven de tunnel cfr. het landschapsplan.
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Figuur 12-10
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebieden 1 en 2 (bron: VLM)

•

Deelgebied 3 Schavaarthelling: In het bouwterrein tussen Schavaart en Fiertelmeers bevinden zich
talrijke (zeer) waardevolle bomen, hagen en bomenrijen (waardefactor 2 en 3) die grotendeels zullen
moeten gerooid worden voor de bouw van het viaduct. Na de aanlegwerken kunnen een aantal van
deze elementen ten dele hersteld worden i.k.v. de landschappelijke inpassing van het viaduct en de
inrichting van de verlegde Fonteinbeek. Maar dit is niet het geval voor de elementen in de ca. 30m
brede zone van het viaduct zelf. Hoewel deze elementen niet binnen de voormalige ankerplaats
liggen, wordt voorgesteld om het verlies ervan in de mate van het mogelijke te milderen via aanplant
van nieuwe landschapselementen binnen het erfgoedlandschap (zowel ten NW als ten O van het
viaduct), omdat de Schavaarthelling langs drie zijden omringd wordt door het erfgoedlandschap, en
deze nieuwe elementen daar de grootste landschappelijke meerwaarde zouden hebben. De waardevolle lijn- en puntelementen op de Schavaarthelling buiten het bouwterrein moeten maximaal
gevrijwaard blijven en ingepast worden in het landschapsplan. Een aantal bospercelen ten N en Z van
Fiertelmeers vallen onder het Bosdecreet en zullen gecompenseerd worden binnen het habitatrichtlijngebied (zie hoofdstuk fauna en flora).

•

Deelgebied 4 Toegang Ronse: Ten zuiden van de Zonnestraat, net naast de zuidelijke afrit van de
N60, bevindt zich een zeer waardevolle bomenrij (waardefactor 3), die maximaal kan en moet gevrijwaard worden. Bij de lijn- en puntvormige elementen ten noorden van de Zonnestraat is dit niet
mogelijk. Het effect van het verlies van deze elementen wordt bij voorkeur gemilderd via nieuwe
aanplant in de nabijgelegen Molenbeekvallei. Het bosfragmentje tussen de Kapellestraat en de
Zonnestraat valt onder het Bosdecreet en wordt gecompenseerd binnen het habitatrichtlijngebied
(zie hoofdstuk fauna en flora).
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Figuur 12-11
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebieden 3 en 4 (bron: VLM)

•

Deelgebied 5 Molenbeekvallei: De waardevolle bomenrij (waardefactor 2) langs de Molenbeek moet
maximaal gevrijwaard blijven. Hetgeen toch verloren gaat, kan gemilderd worden via nieuwe
aanplant binnen de Molenbeekvallei buiten het bouwterrein. De bosjes en het waardevol grasland
binnen het bouwterrein vallen resp. onder Bosdecreet en het Natuurdecreet, en zullen gecompenseerd worden binnen het habitatrichtlijngebied (zie hoofdstuk fauna en flora).

•

Deelgebied 6 Woonkouter: Op twee bomen (waardefactor 2) na, die kunnen gemilderd worden in de
Molenbeekvallei, zijn er geen waardevolle landschapselementen in dit deelgebied.

•

Deelgebied 7 Recreatie- en bedrijvenzone: Het waardevol lineair groen (waardefactor 1 of 2) aan
beide randen van het bouwterrein kan en moet maximaal gevrijwaard blijven. De drie waardevolle
bomen (waardefactor 2) t.h.v. Biest kunnen niet behouden blijven, maar kunnen gemilderd worden
in het openruimtegebied ten zuiden van het tracé (vallei Sint-Maartensbeek). De bosjes aan de oostzijde van het tracé vallen onder het Bosdecreet en worden gecompenseerd binnen het habitatrichtlijngebied (zie hoofdstuk fauna en flora).
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Figuur 12-12
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebieden 5 en 6 (bron: VLM)

Figuur 12-13
Aanwezige elementen (links) en voorziene compensaties (rechts) ter hoogte van
deelgebied 7 (bron: VLM)
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12.3.2.2 Effecten van de voorziene bos-, natuur- en landschapscompensaties
De VLM heeft een voorstel uitgewerkt voor de locatie van de verplichte bos- en natuurcompensaties, die
zullen uitgevoerd worden binnen de zones van artikel 8 van het GRUP Missing Link N60 (zowel gelegen binnen
erfgoedlandschap als binnen habitatrichtlijngebied) >> zie §2.3.3, figuur 2-19. Via de voorziene boscompensaties worden bestaande boscomplexen uitgebreid en met elkaar verbonden. De natuurcompensaties worden
geconcentreerd in de vallei van de Kuitholbeek, palend aan de grootste oppervlakte boscompensatie. Deze
compensaties versterken de landschapsecologische structuur van het gebied ten W en NW van de nieuwe
N60.

Zone ten N van de Kuitholstraat, gezien vanaf de N60, waar bebossing i.k.v. het Bosdecreet wordt voorzien waardoor twee
bestaande bossen (links en rechts op de foto) met elkaar worden verbonden (bron: Google Streetview)

Inzake landschapscompensaties zullen de vlakvormige elementen die verloren gaan binnen het bouwterrein
en binnen de voormalige ankerplaats liggen, gecompenseerd worden als lijnvormige elementen, a rato van 1
km bomenrij/houtkant van 10m breed per ingenomen ha. Het is daarbij niet de bedoeling om deze stroken
volledig vol te planten; de breedte van 10m wordt aangehouden in functie van bereikbaarheid voor
onderhoud en om een deel van de schaduwwerking van de nieuwe vegetatie op de aanpalende landbouwpercelen binnen de strook zelf op te vangen.
De beslissing om vlakvormige elementen om te zetten in lijnvormige elementen kan vanuit het project-MER
zeker ondersteund worden: 1 km bomenrij/houtkant heeft een veel grotere potentie om de landschappelijke
structuur en connectiviteit te versterken dan b.v. 1 ha bijkomend grasland. Bospercelen of percelen met hoge
natuurwaarde die verloren gaan binnen het bouwterrein, vallen reeds onder het Boscreet, resp. het Natuurdecreet, en worden wél vlakvormig gecompenseerd (zie hiervoor).
De lijn- en puntvormige elementen die verloren gaan in het bouwterrein worden gecompenseerd volgens de
in §12.3.2.1 beschreven compensatiefactoren.
De VLM heeft een voorstel uitgewerkt inzake geschikte locaties voor de inplanting van nieuwe lijnvormige
landschapselementen (bomenrijen en houtkanten) binnen het erfgoedlandschap en in de zone van 1 km daarrond (zie ook §2.3.3, figuur 2-20). Niet alle locaties komen in aanmerking:
•

Bestaande zichtlijnen en panorama’s moeten maximaal behouden blijven;

•

De nieuwe elementen hebben in mate van het mogelijke een wegbegeleidende en/of erosiewerende
functie;

•

De nieuwe elementen versterken in de mate van het mogelijke de landschappelijke waarde van
andere erfgoedelementen (holle wegen, taluds, (bestaande of nog aan te leggen) trage wegen,
beken,…).

Op basis van deze criteria (en van het feit of de locatie binnen of buiten de ankerplaats ligt) werd aan elke
strook een score tussen 1 en 3 toegekend. Bij realisatie van de compensaties of milderingen krijgen stroken
met prioriteitsscore 3 voorrang op stroken met score 2, en deze op stroken met score 1.
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De totale lengte potentiële lijnelementen is beduidend groter dan de lengte volgens de compensatieberekeningen, die bovendien een “worst case”-cijfer is, aangezien het wellicht niet nodig zal zijn om alle
vlakvormige elementen binnen het bouwterrein te compenseren omdat deze ter plekke kunnen hersteld
worden (zie §12.3.2.1). Dit biedt ruimte om – zoals voorgesteld – ook (een deel van) de landschapselementen
die verloren gaan op de Schavaarthelling buiten de ankerplaats te milderen op de nabijgelegen aangeduide
locaties binnen het erfgoedlandschap. Indien zou blijken dat de aangeduide locaties binnen het erfgoedlandschap toch niet zouden volstaan, kunnen ook de aangeduide stroken buiten (maar nabij) erfgoedlandschap gerealiseerd worden.
Voor de puntvormige compensaties (3 solitaire bomen en het kapelletje aan Schavaart) werden nog geen
concrete locaties aangeduid. Als principe geldt dat ze als “marker” kunnen ingeplant worden voor de nieuwe
KLE’s of bosaanplantingen.
Als algemene conclusie kan gesteld worden dat het toevoegen van bijkomende kleine landschapselementen
en natuur- en bosentiteiten op de voorziene locaties een positief effect zal hebben op de landschappelijke
kwaliteit van het erfgoedlandschap. Hierbij moet echter aangestipt worden dat de actuele kwaliteit van dit
gebied reeds hoog tot zeer hoog is, zodat het bijkomend effect slechts als beperkt positief (+1) wordt beoordeeld.

Deel erfgoedlandschap gezien vanaf de Zandstraat in W richting, waar nieuwe lijnvormige landschapselementen voorzien
worden langs de Hoogbergstraat (rechter zijstraat) (bron: Google Streetview)

12.3.2.3 Andere effecten op landschappelijke structuren
Impact op bodem en hydrologie
Zoals aangegeven in hoofdstuk bodem en grondwater wordt het lengteprofiel van de tunnel en de sleuven er
naartoe dusdanig bepaald, dat het volledig boven de permanente grondwatertafel ligt, en geen significante
invloed heeft op het grondwatersysteem en dus ook niet op de bronnen op de hellingen van de valleien van
de Kuitholbeek en de Fonteinbeek, die sterk bepalend zijn voor de landschappelijke structuur van het gebied.
De fundering van het Schavaartviaduct bevindt zich onder het bronniveau, waardoor er ook daar geen impact
is op de voeding van de bronnen. De fundering van het viaduct grijpt lokaal uiteraard wel in op de
landschapsstructuur, waarbij de ruimtelijke impact iets groter is bij de uitvoeringstechniek met zandpalen en
kleimatten.
Doorsnijden van landschappelijke structuren en barrièrewerking
Inzake het doorsnijden van landschappelijke structuren en barrièrewerking kan het volgende gesteld worden:
•

In deelgebied 1 ligt het tracé van de nieuwe N60 vlak naast de bestaande N60 (die op de heuvelkam
loopt). De nieuwe weg ligt op een lager niveau dan de bestaande weg en wordt maximaal ingewerkt
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in de oosthelling van de vallei van de Kuitholbeek. Enkel t.h.v. het dalhoofd van een zijbeek van de
Kuitholbeek steekt een keerwand over een beperkte afstand (ca. 75m) en hoogte (max. 2m) uit
boven het huidig maaiveld, elders ligt het tracé op maaiveld of in uitgraving (richting tunnel).
•

In deelgebied 2 ligt het tracé ondergronds (tunnel onder Zandstraat). Het doorsnijden van de landschappelijke structuur is derhalve tijdelijk van aard. Na de aanlegfase wordt de zone boven de tunnel
landschappelijk heringericht (cfr. Landschapsplan, zie ook §12.3.1).

•

In deelgebied 3 (Schavaarthelling) zullen, na de bouw van het viaduct, de landschappelijke entiteiten
langs weerszijden van het viaduct in de mate van het mogelijke onder het viaduct terug met elkaar
verbonden worden (cfr. Landschapsplan, zie ook §12.3.1). Dit gaat o.a. gepaard met een verlegging
van de Fonteinbeek, die daarbij terug meer natuurlijke oevers krijgt.

•

In deelgebied 4 markeert het tracé, dat grotendeels in sleuf gelegen is, grosso modo de bestaande
grens tussen het stedelijk gebied van Ronse en het open ruimtegebied ten westen daarvan. De SintHubertusvijver wordt afgesneden van de open ruimte, maar dit is reeds grotendeels het geval in de
bestaande situatie t.g.v. de lintbebouwing langs de Kapellestraat en Fiertelmeers.

•

In deelgebied 5 doorsnijdt het tracé de Molenbeekvallei op talud; in deze zone is de barrièrewerking
derhalve het sterkst. Er blijft wel een verbinding bestaan t.h.v. de Molenbeek zelf, onder de brug over
deze beek.

•

In deelgebieden 6 en 7 loopt het tracé op maaiveld of in sleuf doorheen het stedelijk weefsel, en aan
de zuidzijde buigt het tracé zo snel mogelijk oostwaarts naar de bestaande N60, zodat er geen
relevante doorsnijding is van het open ruimtegebied rond de Sint-Maartensbeek.

Effecten van weginrichting en waterberging
In de landschappelijk meest gevoelige zones (t.h.v. Kuitholbeek, Schavaarthelling en Molenbeekvallei) worden
de bermen en taluds van de nieuwe N60 landschappelijk ingepast en ecologisch ingericht (cfr. Landschapsplan). Enkel waar dit noodzakelijk blijkt vanuit stabiliteitsredenen (t.h.v. zijbeek Kuitholbeek en Spinessenberg
(zuidelijke tunnelmond); zie hoofdstuk bodem en grondwater) wordt gekozen voor vertikale keerwanden i.p.v.
schuine taluds.
In functie van de waterhuishouding worden langsheen het tracé zes bufferbekkens voorzien: 1 in de oksel van
de noordelijke knoop; 1 aan de westzijde van het tracé t.h.v. de Sint-Hubertusvijver; 2 t.h.v. de Molenbeek; 2
(+ brede langsgracht) tussen bedrijvenzone Pontstraat en de recreatiezone. Al deze bufferbekkens worden
landschappelijk adequaat ingepast, cfr. het ontwerp-Landschapsplan, en zo veel mogelijk met natuurlijke
materialen aangelegd. Omwille van de zeer hoge grondwater-stand kunnen de bufferbekkens in de Molenbeekvallei niet in uitgraving voorzien worden en moeten ze omringd worden door een dijk. De hoogte van
deze dijk wordt beperkt tot max. 1,65m, zodat de visueel-landschappelijke impact beperkt blijft.
Effecten van herverkaveling en grondruil van landbouwgronden
Ter mildering van het verlies van (delen van) landbouwpercelen t.g.v. de realisatie van de nieuwe N60 en haar
landschappelijke inpassing kan plaatselijk herverkaveling of grondruil van landbouwpercelen plaatsvinden in
een ruimer gebied, deels binnen het erfgoedlandschap (zie hoofstuk mens – ruimtelijke en sociale aspecten).
Deze flankerende maatregelen moeten uitgevoerd worden met respect voor de historische perceleringsstructuur en de landschappelijke waarden van het gebied, in het bijzonder binnen het erfgoedlandschap (behoud
van het historisch mozaïeklandschap). Herverkaveling mag niet gepaard gaan met aantasting van bestaande
KLE’s, holle wegen e.d..
Aanleg en herstel van trage wegen
Op 5 locaties zullen nieuwe trage wegen gerealiseerd worden buiten het bouwterrein, als fiets- of wandelverbinding, als onderhoudsweg en/of als ontsluitingsweg voor geïsoleerde landbouwpercelen (zie §2.3.4).
Voorts doorsnijdt het tracé binnen het bouwterrein een aantal bestaande trage wegen (vnl. t.h.v. de tunnel,
op het Schavaartviaduct en in de Molenbeekvallei). Deze trage wegen worden na realisatie van het project
hersteld boven de tunnel en onder de resp. viaducten, waar nodig via een ander traject. De impact op het
buurtwegennetwerk zal derhalve beperkt zijn. De nieuwe en herstelde trage wegen moeten, evenals de
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onderhoudsweg van het viaduct en de doortrekking van de Kuitholstraat naast het tracé, zo goed mogelijk
geïntegreerd worden in het omliggend landschap (cfr. ontwerp-landschapsplan).

12.3.3 Impact op bouwkundig erfgoed
De realisatie van de Missing Link N60 zal eveneens een aanzienlijke impact hebben op het waardevol bouwkundig erfgoed langsheen het tracé. Hierna volgt een beknopte bespreking per deelgebied.
•

Deelgebied 1 Noordelijk plateau: In dit deelgebied moet relict ID 28019 (boerenhuis) op de hoek
N60-Kuitholstraat verwijderd worden in functie van de verbreding van de N60 en de verlenging van
de Kuitholstraat. Alhoewel dit gebouw geen uniek karakter heeft en leegstaand en verkrot is, gaat
t.g.v. de sloop een deel van het historisch bouwkundig erfgoed van de gemeente Maarkedal verloren.
Het effect wordt als beperkt negatief beoordeeld.

•

Deelgebied 2 Zandige top: Aan de oostzijde van de N60 bevinden zich meerdere relicten, maar deze
worden niet aangetast door het project. Ook Chalet de la Cruche (ID 28778, Kruisstraat 378) wordt
behouden. Een deel van de tuin wordt ingenomen maar kan achteraf hersteld worden. In §12.3.1.1
worden maatregelen voorgesteld op de impact van de visuele impact van de nieuwe N60 maximaal
te beperken. Eén relict verdwijnt wel: ID 28450 (burgerhuis, Kruisstraat 5). Alhoewel het gebouw leeg
staat en verkrot is, heeft het een vrij uniek voorkomen en het effect als matig negatief beoordeeld,.

ID 28019 (hoek N60-Kuitholstraat)

•

ID 28450 (Kruisstraat 5)

ID 28778 Chalet de la Cruche
(Kruisstraat 378)

Deelgebied 3 Schavaarthelling: Verspreid over de Schavaarthelling bevinden zich 6 bouwkundige
relicten, waarvan 4 binnen het bouwterrein, die moeten verwijderd worden i.f.v. de bouw van het
viaduct – en 2 onmiddellijk naast het viaduct. Hoewel de te verwijderen hoevetjes en boerenarbeidershuisjes niet uniek en vaak ofwel in slechte staat ofwel sterk verbouwd zijn, betekent de
sloop wel het verlies van een deel van het historisch erfgoed van Ronse, waardoor het effect matig
tot sterk negatief wordt beoordeeld. Bij de hoeve in Schavaart (ID 29033) hoort ook een kapelletje. Er
wordt voorgesteld om dit kapelletje te demonteren en te reconstrueren op een in overleg met
Onroerend Erfgoed te bepalen locatie binnen het erfgoedlandschap.
Bovenaan de Schavaarthelling, langs de Kruisstraat (oude N60), bevinden zich twee belangrijke(re)
erfgoedelementen: Villa Madonna (beschermd monument, inclusief tuin, ID 28775, zie figuur 12-5)
en Kasteel De Malander (ID 28776). Het tracé van de nieuwe N60 en de afbakening van het bouwterrein zijn dusdanig gekozen dat er geen inname van het beschermd monument Villa Madonna (rode
lijn op het kaartje). De bouw van het viaduct zal, ongeacht de gekozen funderingstechniek, zorgen
voor een verlaging van het grondverschuivingsrisico t.h.v. Villa Madonna en kasteel De Malander. De
nodige maatregelen worden opgelegd om grondverschuivingen in de aanlegfase, met mogelijke
impact op dit bouwkundig erfgoed, te vermijden (zie hoofdstuk bodem en grondwater). Qua
aantasting van de contextwaarde is de impact ook relatief beperkt, omdat de bovenzijde van het
viaduct dankzij het sterk hellend terrein ruim 5m lager komt dan het maaiveld t.h.v. de villa en omdat
de tuin van de villa dicht begroeid is. Ook t.a.v. kasteel De Malander is er geen directe impact op het
bebouwd perceel en wordt de visuele impact beperkt door het groot hoogteverschil (het kasteel
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steekt 15 à 20m boven de nieuwe weg uit) en de dichte begroeiing van het kasteelpark (zie beeldsimulaties in bijlage 13).
Er is geen impact op het beschermd monument “Kasseiweg Oude Kruisberg”.

ID 29033 (Schavaart 1)

ID 28776 Kasteel De Malander
(Kruisstraat 370)

ID 29147 (Vlamingenweg 66)

•

Deelgebied 4 Toegang Ronse: In dit deelgebied vallen 2 erfgoedelementen binnen de bouwzone:
Villa “Mon Rêve” (ID 28735, Kapellestraat 93) en een deel van ID 29195 (Villa en weverij L’Aurore en
textieldrukkerij A. Leroy, Zonnestraat 215-217). ID 29196 (interbellumvilla) is inmiddels gesloopt. Van
ID 29195 moet het voormalig fabrieksgebouw (volledig verbouwd tot meubelzaak) gesloopt worden,
maar kan de interbellumvilla behouden blijven. Villa “Mon Rêve” (1936) is een mooi voorbeeld van
Nieuwe Zakelijkheid in Ronse, en verwijdering van dit gebouw wordt als matig tot sterk negatief
beoordeeld. Bij de bepaling van het tracé moest echter de keuze worden gemaakt tussen dit erfgoedelement en aantasting van de vijver van het domein Sint-Hubert (ID 28587). Gelet op het uniek
karakter van dit domein werd o.i. terecht gekozen voor het vrijwaren van domein Sint-Hubert.
Vanwege de korte afstand tussen de vijver en het wegtracé wordt voorgesteld om het NW hoekje
van de vijver te dempen om een voldoende breed en dicht groenscherm te kunnen voorzien als
visuele buffer (zie §13.3.2.1). Deze beperkte oppervlaktevermindering heeft geen relevante impact
op de erfgoedwaarde van de vijver. Het kasteel (nu restaurant/feestzaal) van domein Sint-Hubert
wordt zelf niet wezenlijk beïnvloed door het project.
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ID 28735 Villa “Mon Rêve”
(Kapellestraat 93)

ID 29195 Villa “L’Aurore”
(Zonnestraat 215-217)

ID 28587 Vijver van domein Sint-Hubert
(Fiertelmeers 112)

•

Deelgebied 5 Molenbeekvallei: In dit deelgebied bevindt zich geen bouwkundig erfgoed.

•

Deelgebied 6 Woonkouter: Aan de Engelsenlaan 99 bevindt zich het erfgoedelement ID 28581
“Chalet Union”. Het “chalet” zelf, daterend uit 1926 maar sterk verbouwd, kan evenwel behouden
blijven; enkel de niet waardevolle bijgebouwen worden gesloopt.

•

Deelgebied 7 Recreatie- en bedrijvenzone: In dit deelgebied ligt één waardevol gebouw op het wegtracé: ID 28489, een gesloten hoeven (Biest 94). Het woongedeelte van de hoeve is sterk verbouwd,
enkel de stal langs de straatzijde is grotendeels origineel. Het effect wordt als beperkt tot matig
negatief beoordeeld.

ID 28587 kasteel Sint-Hubert
(Fiertelmeers 112)

ID 28581 “Chalet Union”
(Engelsenlaan 99)

ID 28489 (Biest 94)

12.3.4 Effecten op archeologisch erfgoed
Zoals aangegeven in §12.2.4 is in de streek van Ronse tot op heden weinig archeologisch onderzoek verricht.
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) met de gekende archeologische vindplaatsen geeft dan ook
weinig informatie m.b.t. het projectgebied. Uit onderzoek in vergelijkbare delen van de Vlaamse Ardennen en
uit enkele recente opgravingen, o.a. in het gepland bedrijventerrein Pontstraat-West (nog niet opgenomen in
de CAI) kan echter afgeleid worden dat er wel degelijk een grote potentie aan archeologische erfgoedwaarde
is, zowel t.h.v. de tertiaire getuigenheuvels als in en rond de beekvalleien.
In het najaar van 2014 werd een bureaustudie archeologie uitgevoerd door studiebureau Odin, aangevuld met
42
een booronderzoek op één locatie op de Schavaarthelling op 12/12/2014 .
42

Ryssaert C., Orbons J. en Paulussen R., Doortrekking N60 te Ronse – Bureaustudie archeologie, januari 2015
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Uit deze bureaustudie blijkt dat, behalve de bestaande wegtracés en onderkelderde gebouwen in zones
zonder afdekkende sedimenten, er geen zones konden geïdentificeerd worden waar geen potentieel aanwezig
is voor archeologie. Bijgevolg dienen de werken in het hele projectgebied door een proefsleuvenonderzoek
(en eventueel vervolg) te worden voorafgegaan. Op een deel van het projectgebied dient voorafgaand aan het
proefsleuvenonderzoek een booronderzoek (en eventueel vervolg) uitgevoerd te worden om steentijdsites te
detecteren.
1.

Voor de noordelijke zone dient een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden. Omdat aanwijzingen voor de aanwezigheid van paleobodems schaars zijn en de dikte van de leem beperkt, wordt hier
geen landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De kans op het aantreffen van goed bewaarde
steentijdvindplaatsen is eerder laag, maar kan evenwel niet uitgesloten worden.

2.

Wat de Schavaerthelling betreft, werd enkel een boring geplaatst onderaan de helling. Dit bevestigde
effectief de aanwezigheid van een 80cm dik pakket jong colluvium. Maar over de helling zelf kunnen
nog geen uitspraken gedaan worden. Ook deze zone blijkt vanuit het bureauonderzoek een belangrijk
potentieel aan archeologische vindplaatsen te herbergen. Voor de Schavaerthelling dient aldus in
eerste instantie een paleolandschappelijk booronderzoek plaats te vinden om de kansen wat betreft
archeologische sites na te gaan. Op basis van dit booronderzoek dient afgewogen te worden of en tot
op welke diepte proefsleuvenonderzoek is aangewezen en of er aanvullend een archeologisch
booronderzoek noodzakelijk is.

3.

Ook ter hoogte van de vallei van de Molenbeek dient landschappelijk geboord te worden. Het
landschappelijk booronderzoek zal gericht zijn op de geomorfologische reconstructie van het gebied
en het aanduiden van mogelijke niveaus ter bepaling van de eventueel gerichte aanleg van proefsleuven. Ook de zone tussen de beekvallei en de Schavaerthelling wordt meegenomen in het landschappelijk booronderzoek. Hier wees één boring op de aanwezigheid van een 80cm dik pakket
colluvium op Tertiaire klei, maar deze is te beperkt om gefundeerde uitspraken te doen voor het
gehele gebied. Onder het colluvium kunnen echter met name op flauwere hellingen, goed geconserveerde archeologische sites aanwezig zijn.

4.

In het iets hoger gelegen gebied tussen de valleien van de Molenbeek en de Ronnebeek (Sint-Maartensbeek) zijn weinig vindplaatsen gekend, wellicht mede vanwege de relatief slechte structuur en
waterdoorlatendheid van de Tertiaire kleibodem die hier aan de oppervlakte ligt. Maar de plaatselijke aanwezigheid van een relatief gunstige bodemkundig situatie (leem en zandleem) kan niet
onderschat worden en met name op en rondom dergelijke drogere en landbouwkundig waardevollere zones wordt een hoge trefkans aan archeologie verwacht. De aanwezigheid van een aantal
historische wegtracés, een mogelijk middeleeuws gehucht en de resultaten van het archeologisch
onderzoek in de directe omgeving bevestigen dit. Ook hier varieert de bodemopbouw enigszins en
bevindt de Tertiaire klei zich relatief ondiep. De kans op het aantreffen van paleobodems is gering.
Op deze zone wordt enkel een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

5.

De beekvallei van de Ronnebeek (Sint-Maartensbeek) bevindt zich in het uiterste zuiden van het
studiegebied. Hier kan een beperkt aanvullend landschappelijk booronderzoek aangewezen zijn om
de bodemopbouw en in het bijzonder de stratigrafie te aansturing van eventueel een proefsleuvenonderzoek beter in kaart te brengen. Met name de randzone langs het beekdal heeft een hogere
verwachting voor steentijdsites.

12.3.5 Effecten tijdens de aanlegfase
De aanlegfase wordt dusdanig georganiseerd (zie §6.3.8) dat de werfzone nagenoeg binnen de zone blijft die
zal ingenomen worden door het wegtracé. Door de werken te starten in het “gemakkelijk” zuidelijk deel van
het tracé, kan voor de aan- en afvoer van grond en bouwmaterialen bij de bouw van de weg in de meer
complexe zones, zijnde het Schavaartviaduct en de tunnel onder de Zandstraat, gebruik gemaakt worden van
het reeds gerealiseerde deel van het tracé (in casu de centrale knoop). Ook vanaf de noordelijke knoop is
werfverkeer mogelijk. Hierdoor zullen de effecten van de aanlegfase op landschap en erfgoed gelijk aan of
kleiner zijn dan die van het definitief wegtracé.
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De vijf in het GRUP aangeduide werfzones voor opslag van bouwmaterialen en werfmaterieel (artikel 5) zijn
onbebouwd en gelegen op landschappelijk weinig waardevolle percelen. De werfzone aan de Zandstraat
wordt aan de westzijde wel begrensd door een zeer waardevolle haag (compensatiefactor 3, zie figuur 12-7),
die niet mag aangetast worden door het gebruik van de aanpalende percelen als werfzone.
Vanuit de discipline bodem en grondwater worden maatregelen opgelegd om de grondverschuivingsrisico’s
tijdens de aanlegfase maximaal te beperken (zie §9.4), waardoor er op dit vlak ook tijdens de aanlegfase geen
negatieve effecten te verwachten zijn op het bouwkundig erfgoed boven de Schavaarthelling (Villa Madonna,
kasteel de Malander).

12.4 Conclusies en milderende maatregelen
12.4.1 Beoordeling van de effecten
Gezien haar breedte – minimaal 26 à 28m – en lengteprofiel – het overgrote deel van het tracé zal ofwel in
uitgraving ofwel in ophoging (talud/viaduct) aangelegd moeten worden – zal de nieuwe primaire weg N60 een
aanzienlijke impact hebben op de landschappelijke structuren en perceptieve kenmerken van haar omgeving.
De visibiliteitsanalyse uitgevoerd in het hoofstuk mens – ruimtelijke en sociale aspecten leidde tot de conclusie dat t.a.v. de visuele impact van het project milderende maatregelen – vnl. onder de vorm van opgaande
begroeiing – worden opgelegd langs het Schavaartviaduct (in het bijzonder in het centraal deel, dat door een
meer open gebied loopt) en langs het tracé op ophoging doorheen de Molenbeekvallei. Inzake visuele impact
wordt een viaduct met geluidsschermen beduidend negatiever beoordeeld dan een viaduct zonder geluidsschermen. De voorkeur gaat duidelijk uit naar geluidswerende maatregelen zonder visuele impact (geluidsarme wegdektypes, isolatie van individuele woningen; zie discipline geluid).
De aanleg van het tracé zal tevens gepaard gaan met het verlies van punt-, lijn- en vlakvormige kleine landschapschapselementen (bomen, bomenrijen, hagen, bosjes, waardevolle graslanden,…). Deze innames bevinden zich binnen het bouwterrein, waardoor er geen directe aantasting is van het erfgoedlandschap, maar een
deel ervan valt wel binnen de voormalige ankerplaats. Voorts valt de inname van beboste en ecologisch
waardevolle percelen onder het Bosdecreet, resp. het Natuurdecreet (zie discipline fauna en flora). De inname
van KLE’s t.h.v. het Schavaartviaduct is iets groter bij de funderingstechniek met grindkernen, zandpalen en
kleimatten, dan bij de andere technieken (diepwanden, buispalen).
De wettelijk verlichte compensaties volgens het Bosdecreet en het Natuurdecreet, de compensaties van
landschapselementen en heel wat van de andere milderende maatregelen is reeds voorzien in resp. het
inrichtingsplan van de VLM voor het Erfgoedlandschap en in het ontwerp-Landschapsplan bij het referentieontwerp (zie verder).
Doorsnijding van landschapsstructuren en barrièrewerking worden in de mate van het mogelijke beperkt
door het tracé in het noorden zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande N60 en in het centraal en
zui-delijk deel bij het stedelijk weefsel, door de tunnel onder de heuvelkam en door het tracé maximaal op
viaduct aan te leggen op de Schavaarthelling en t.h.v. de Molenbeek.
Voorts heeft het project ook aanzienlijke effecten op het bouwkundig erfgoed. Een aantal gebouwen die
opgenomen zijn in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed (IOE), moeten worden verwijderd om de bouw
van de nieuwe N60 volgens het referentieontwerp mogelijk te maken. Alhoewel de meeste van deze erfgoedelementen een niet-uniek karakter hebben, in slechte staat verkeren en/of aanzienlijke verbouwingen hebben
ondergaan, betekent hun inname een duidelijke aantasting van het bouwkundig erfgoed van de gemeenten
Ronse en Maarkedal, en worden de effecten als beperkt tot sterk negatief beoordeeld. Het tracé werd dusdanig gekozen dat er geen direct effect is op de bebouwde percelen van Villa Madonna (beschermd monument) en Kasteel De Malander, en de visuele impact wordt beperkt door het hoogteverschil en de dichte
begroeiing tussen beide gebouwen en het wegtracé. Het viaduct heeft geen negatieve impact op het risico op
grondverschuivingen t.h.v. Villa Madonna en kasteel De Malander; ingeval gekozen wordt voor de techniek
met zandpalen en grindkernen is er zelfs een verlaging van het grondverschuivingsrisico t.h.v. dit bouwkundig
erfgoed te verwachten (zie discipline bodem en grondwater).
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De meest negatieve beoordeling inzake bouwkundig erfgoed wordt toegekend aan de verwijdering van villa
Mon Rêve (Kapellestraat), maar dit bleek technisch noodzakelijk te zijn om anderzijds Domein Sint-Hubert met
vijver te kunnen vrij-waren, en de erfgoedwaarde van Domein Sint-Hubert, wordt gezien zijn omvang en uniek
karakter, hoger geacht dan die van villa Mon Rêve.
Door de geringe afstand tussen het wegtracé en de NW hoek van de Sint-Hubertusvijver dreigt de aanwezige
groenbuffer onvoldoende breed en dicht te zijn om een goede visuele afscherming te bieden.
De schadebeperkende, milderende, herstellende en compenserende maatregelen aangegeven in de zorgplichtnota bij het GRUP Missing Link N60 (mei 2014) werden maximaal doorvertaald in het referentieontwerp,
het ontwerp-landschapsplan en het inrichtingsplan voor het Erfgoedlandschap met de bos-, natuur- en
landschapscompensaties.

12.4.2 Milderende maatregelen
Maatregelen om de visuele impact van het tracé te milderen worden voorzien door een kwaliteitsvol
architecturaal ontwerp en een goede landschappelijke inpassing van het tracé – cfr. het landschapsplan – op
te leggen in het DBFM-bestek. De visuele afscherming van het viaduct mag niet ten koste gaan van belangrijke
bestaande vista’s op en doorzichten doorheen het landschap.
De landschapselementen die verloren gaan binnen de aangeduide ankerplaats en gelegen zijn binnen de voormalige ankerplaats zullen gecompenseerd worden binnen het erfgoedlandschap. Niet alleen de lijnvormige
maar ook de vlakvormige elementen die verloren gaan, zullen gecompenseerd worden als nieuwe lijnelementen (houtkanten en bomenrijen), a rato van 1 km houtkant/bomenrij van 10m breed per ha oppervlakte die
verloren gaat binnen het bouwterrein. Deze compensaties zullen uitgevoerd worden op locaties die daarvoor
geschikt bevonden worden door VLM en Onroerend Erfgoed en rekening houdend met een compensatiefactor i.f.v. hun erfgoedwaarde (0, 1, 2 of 3; cfr. de nota “landschapsherstel en –compensatie” van afdeling
Onroerend Erfgoed-.
Landschappelijke entiteiten die verloren gaan en vallen onder het Bosdecreet of het Natuurdecreet, zullen wel
vlakvormig gecompenseerd worden (als nieuwe bosaanplant, resp. ecologisch ingericht grasland), en dit
binnen de zones van artikel 8 van het “GRUP Missing Link N60”, die zowel binnen het erfgoedlandschap als
binnen hab itatrichtlijngebied gelegen zijn. Te compenseren puntelementen (solitaire bomen, kapelletje)
kunnen als “marker” fungeren voor de nieuwe KLE’s of bosentiteiten binnen het erfgoedlandschap.
Landschapselementen die verloren gaan buiten de voormalige ankerplaats worden niet gecompenseerd.
Niettemin is mildering van deze effecten evenzeer wenselijk, met name t.a.v. de elementen met waardefactor
2 of 3. Er wordt voorgesteld om deze te vervangen met een “milderingsfactor” 1, resp. 1,5.
Deze milderende maatregelen dienen in de mate van het mogelijke uitgevoerd te worden in de directe
omgeving van het tracé, als onderdeel van de uitvoering het Landschapsplan. Dit is wellicht niet mogelijk in
het deel van de Schavaarthelling tussen Schavaart en Fiertelmeers, waar talrijke punt- en lijnvormige landschapselementen verloren gaan, en lokale alternatieve locaties beperkt zijn. Er wordt daarom voorgesteld om
deze effecten, net als de landschapscompensaties die reeds voorzien waren binnen het project, binnen het
erfgoedlandschap te milderen. Aangezien de totale lengte van de door VLM en OE geselecteerde locaties
beduidend groter is dan hetgeen moet gecompenseerd worden, moet dit in principe zeker mogelijk zijn.
De landschapselementen die in het Erfgoedlandschap worden aangeplant ter compensatie of mildering van
het verlies binnen het bouwterrein dragen bij aan het verhogen van de landschapsecologische waarde van het
Erfgoedlandschap, al wordt dit effect “slechts” als beperkt positief beoordeeld omdat de landschappelijke
waarde van het Erfgoedlandschap reeds hoog tot zeer hoog is in de huidige situatie.
Landschapselementen die slechts tijdelijk verloren gaan tijdens de aanlegfase, moeten maximaal hersteld
worden in het kader van de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. landschapsplan), Het betreft in het
bijzonder de vlakvormige elementen (akkerpercelen) boven de tunnel t.h.v. de Zandstraat.
De keuzes die in het ontwerp-landschapsplan bij het referentieontwerp qua landschappelijke inpassing
genomen worden, kunnen ondersteund worden, met uitzondering van volgende punten, die ook gelden voor
het i.k.v. de DBFM-opdracht op te maken definitief landschapsplan:
•

Beperking van de ruimtelijke impact van de verkeersinfrastructuur boven de tunnel
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•

Groenaanplant rond de zuidelijke tunnelmond (t.h.v. herberg de la Cruche)

•

Lineair groen (o.a. op talud nieuwe weg) i.p.v. grootschalige bebossing in de Molenbeekvallei

Een hoogkwalitatief architecturaal ontwerp van het Schavaartviaduct dat zich rekenschap geeft van de hoge
actuele landschappelijke waarde van het gebied, is van groot belang.
De eventuele herverkaveling van landbouwpercelen binnen het Erfgoedlandschap mag niet gepaard gaan met
de aantasting van bestaande KLE’s, holle wegen of andere landschappelijk waardevolle elementen.
Indien een definitief wegontwerp en landschapsplan wordt opgesteld dat uitgaat van dezelfde principes als
het ontwerp-landschapsplan bij het referentieontwerp, aan de twee bovenstaande voorwaarden voldoet, kan
gesteld worden dat er geen betekenisvolle indirecte aantasting zal zijn van het erfgoedlandschap. Dit wordt in
principe gegarandeerd door het ontwerphandboek dat bij het DBFM-bestek wordt gevoegd. Dit ontwerphandboek legt de inpassingsprincipes en kwaliteitseisen vast waaraan het uiteindelijke ontwerp zal moeten
voldoen. Deze principes en eisen omvatten zowel specificaties voor de wegenis zelf, als voor het onderliggend
netwerk en voor de integratie in het landschap.
Voor de aan te planten kleine landschapselementen in het Erfgoedlandschap i.f.v. het direct verlies binnen
het bouwterrein, legt de VLM volgende randvoorwaarden op:
•

Duurzaam beheer én op lange termijn (bv. openbaar domein)

•

Kwalitatief, streekeigen en standplaatsgeschikt plantmateriaal

Voor lineaire landschapselementen gelden volgende voorwaarden:
•

Behoud mogelijk op lange termijn >> openbaar karakter / aansluitend op openbaar domein

•

Goed bereikbaar i.f.v. beheer:

•

•

o

Eventueel met beheersweg ernaast

o

Indien aansluitend op eigendom ANB >> beheerder ANB

o

Indien langs waterlopen cat. 2 >> beheerder Provincie

o

Andere: beheerder gemeente

Een meerwaarde bieden voor andere functies om draagvlak te creëren
o

Langs wegen of wandelwegen

o

Oeverbeplanting waterlopen (2de categorie + grachten met verzwaard debiet door N60)

o

Beplanting taluds wachtbekkens

o

Herstellen holle wegen (taluds en/of taludschouder beplanten)

o

Ingebuisde grachten terug open leggen

o

Als erosiebestrijdende maatregel : voorkomen van erosie op akkers, afspoelende modderstromen opvangen langs straten

o

In functie van specifieke soorten >> geelgors

Hoogwaardige aanplant (haagbeuk, beuk, eik,…) i.f.v. uitbesteding beheer aan landbouwers (het is
gemakkelijker om een beheerder te vinden voor een knothaagbeuk dan voor een knotwilg)

Een deel van de landschapscompensatie zou b.v. kunnen gebruikt worden voor de inrichting van de omgeving
van kapel Wittentak aan de Kapellestraat (de parking is momenteel een laagkwalitatieve grintvlakte), maar
zonder het zicht op de kapel vanuit het centrum weg te nemen.
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Figuur 12-14

Actuele toestand omgeving kapel Wittentak

Graslanden en bossen die binnen het Erfgoedlandschap aangelegd worden in functie van de natuur- en boscompensatie (zie hoofdstuk fauna en flora) moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
•

Beheerbaar en duurzaam karakter: geen snippers, grotere aaneengesloten gehelen

•

Bij bebossing rekening houden met zichtassen

•

Groot deel mag spontane verbossing zijn

•

Indien compensatie op biologisch waardevolle percelen >> compensatiefactor x2

Om ruimte te creëren voor een voldoende brede groenbuffer tussen het wegtracé en de Sint-Hubertusvijver
wordt voorgesteld om het NW hoekje van de vijver te dempen.
Inzake archeologie is archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk langsheen alle tracégedeelten waar uitgraving plaatsvindt in functie van de realisatie van de weg zelf of van andere projectonderdelen (b.v. het uitgraven van bufferbekkens). Dit onderzoek is reeds lopend. De bureaustudie, aangevuld met een boring op de
Schavaarthelling, uitgevoerd najaar 2014, heeft uitgewezen dat:
•

Over heel het tracé een proefsleuvenonderzoek moet uitgevoerd worden;

•

Dit proefsleuvenonderzoek in het centrale deel van het tracé (zuidelijke tunnelmond – Engelsenlaan)
en in de vallei van de Sint-Maartensbeek (meest zuidelijke werfzone) moet voorafgegaan worden
door een landschappelijk booronderzoek i.f.v. detectie van steentijdsites.

In geval hierbij relevante vondsten worden aangetroffen, moet een volledig archeologisch onderzoek worden
uitgevoerd, om ongedocumenteerde vernieling van waardevol archeologisch erfgoed te vermijden.
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Tabel 12-8

Overzicht effectscores en milderende maatregelen landschap en erfgoed

Deelgebied

Effect op
perceptieve
kenmerken

Effect op
landschapsstructuur

Effect op
bouwkundig
erfgoed

1 Noordelijk plateau

0/-1

-1

-1

Cfr. Landschapsplan

2 Zandige top

-1/+1

-1/-3

-2

Cfr. Landschapsplan + groenbuffer
rond Z tunnelmond + beperking
ruimteinname verkeersinfrastructuur
boven tunnel

3 Schavaarthelling

-1/-3

-2/-3

-2/-3

Cfr. Landschapsplan + kwalitatief
architecturaal ontwerp viaduct

4 Toegang Ronse

-1

-1

-2/-3

Cfr. Landschapsplan + demping NW
hoekje vijver om voldoende groenbuffer t.o.v. weg te kunnen voorzien

5 Molenbeekvallei

-2

-1/-2

0

Lineair groen langs weg en eventueel
elders in beekvallei (afwijkend van
Landschapsplan)

6 Woonkouter

0/-1

0/-1

0

Cfr. Landschapsplan

7 Recreatie- en bedrijvenzone

0/-1

-1/-2

-1/-2

Cfr. Landschapsplan

+1

+1

0

Inrichting Erfgoedlandschap
Algemeen

Inname KLE’s die niet t.h.v. tracé zelf kunnen
hersteld/vervangen worden: -1/-3

Milderende maatregelen

Cfr. voorstel VLM voor bos-, natuuren landschapscompensaties
Indien binnen ankerplaats: aanleg
nieuwe KLE’s in erfgoedlandschap (of
<1 km daarrond) cfr. compensatiefactoren nota landschapsherstel- en
compensatie (alle elementen met
compensatiefactor 1+2+3)
Indien buiten ankerplaats: aanleg
nieuwe KLE’s in omgeving van tracé
(Schavaarthelling >> binnen
erfgoedlandschap) cfr. “milderingsfactoren” (enkel elementen met
waardefactor 2 (x1) en 3 (x1,5))

Mogelijk effect op archeologie: 0/-2

Effecten aanlegfase: gelijk aan of kleiner dan
effecten wegtracé zelf

Proefsleuvenonderzoek (met
plaatselijk voorafgaand booronderzoek) >> eventueel volledig
archeologisch onderzoek
Vrijwaring KLE aan westgrens
werfzone Zandstraat
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13

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten

13.1 Methodologie
13.1.1 Afbakening van het studiegebied
Bij de afbakening van het studiegebied zijn voor de discipline Mens drie schaalniveaus te onder-scheiden:
1.
2.
3.

microgebied: de zone die bij uitvoering van het project daadwerkelijk wordt ingenomen (het
projectgebied dus);
mesogebied: zone binnen de directe invloedssfeer van het projectgebied (visuele impact, hinder);
macrogebied: zone binnen de indirecte invloedssfeer van het projectgebied, meer bepaald t.g.v. het
gegenereerde verkeer.

Voor het macrogebied verwijzen we naar het hoofdstuk Mens – verkeer. Het mesogebied voor de discipline
Mens kan grosso modo gelijkgesteld worden aan het algemeen studiegebied dat afgebakend werd voor de
meeste disciplines, plaatselijk te verruimen i.f.v. de visuele impact (beeld- en belevingswaarde).

13.1.2 Juridische en beleidsmatige context
Het GRUP “Missing Link N60 Ronse” vormt uiteraard de juridische onderbouwing voor de realisatie van het
project. Het RUP bevat 9 bestemmingszones (zie figuur 2-5 en plan in bijlage):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel 1: zone voor wegeninfrastructuren
Artikel 2 (overdruk): zone voor landschappelijke en functionele inpassing
Artikel 3 (overdruk): zone voor waterbeheer
Artikel 4 (overdruk): erfgoedlandschap
Artikel 5 (overdruk): tijdelijke werfzone
Artikel 6: bestaande hoogspanningsleiding
Artikel 7: bestaande afzonderlijke leiding
Artikel 8 (overdruk): zone voor instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuur- en landschapswaarden
Artikel 9 (overdruk): op te heffen reservatiestrook

Daarnaast is voor de discipline mens-ruimtelijke en sociale aspecten als beleidsmatige context vooral het
gemeentelijke ruimtelijke structuurplan (GRS) van Ronse van belang (het GRS van Maarkedal en Kluisbergen in
mindere mate). Qua juridische bestemmingen is, naast het GRUP “Missing Link” vooral het PRUP Afbakening
kleinstedelijk gebied Ronse (incl. deelgebieden) bepalend. Daarnaast zijn ook het gewestplan Oudenaarde (in
de niet herbestemde zones), het Masterplan Sportzone en een aantal BPA’s en RUP’s (zie Kaart 3.1 en 3.2) van
belang.

13.1.3 Methodiek en beoordelingskader
In de discipline Mens – ruimtelijke en sociale aspecten worden m.b.t. de bestaande toestand volgende
aspecten beschouwd:
•

Bestemming: compatibiliteit van de bestaande functies met de geldende juridische bestemmingen en
de beleidsvisie(s) >> Aangezien het project uitvoering geeft aan het GRUP “Missing Link N60 Ronse” is
het project volledig compatibel met de juridische bestemmingen en beleidsvisies. Dit aspect wordt
dan ook niet verder behandeld.

•

Gebruikswaarde en functionele aspecten: aanwezige economische functies; het functioneren van de
activiteiten in en rond het projectgebied;

•

Beeld- en belevingswaarde: perceptieve kenmerken van de omgeving;

•

Leefbaarheid en woonkwaliteit: bewoning; tewerkstelling en voorzieningen; actuele omgevingskwaliteit (geluid, geur, stof, licht), deels af te leiden uit de hoofdstukken geluid en lucht.

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 397 van 536

Alle aspecten die rechtstreeks met het verkeer te maken hebben (bereikbaarheid, verkeersveiligheid, doorstroming) worden behandeld in hoofdstuk Mens-mobiliteit. Indirecte aspecten zoals geluidshinder of pollutie
t.g.v. autoverkeer worden wél in dit hoofdstuk besproken.

Tabel 13-1

Beoordelingscriteria en significantiekader discipline mens, ruimtelijke en sociale aspecten

Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Gebruikswaarde

Winst / verlies aan
economische functies
Functioneren
activiteiten rond
projectgebied

Kwantitatieve afweging
(ruimtebalans)
Kwalitatieve beschrijving

Toename / afname aan
economische waarde

Verstoren van het
functioneel
weefsel

Doorsnijden, verstoren,
versterken of creëren
van ruimtelijke
samenhang

Kwantitatieve/kwalitatieve
beschrijving
Aantal (wandel, fiets, andere)
wegen die onderbroken worden
of hinder kunnen ondervinden

Significantie van het
effect wordt bepaald
door categorie van de
weg die onderbroken
wordt

Beeld- en
belevingswaarde

Wijziging van de
perceptieve kenmerken
door de realisatie van
het project en bijgevolg
wijziging van de
belevingswaarde

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

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Effect op
woningaanbod,
tewerkstelling en
voorzieningenniveau
Hinderbeleving en
gezondheidseffecten
door geluids/luchtemissies

Kwalitatieve beschrijving
Kwantitatieve afweging van
immissieniveaus (aan te leveren
vanuit disciplines geluid en
lucht)
Berekening dosis-respons-relatie
geluid o.b.v. geschat aantal
inwoners binnen geluidscontouren

Omvang van sociale en
economische effecten
% sterk gehinderden
o.b.v. dosis-responsformule van Miedema

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline Mens – ruimtelijke aspecten kunnen nooit volledig uit
kwantitatieve grootheden bestaan, t.g.v. de complexiteit en het holistisch karakter van het studieobject. De
beoordeling in de verschillende effectgroepen zal daarom enerzijds steunen op objectieve criterium-waarden
(b.v. landbouwgevoeligheidsscores of lucht- en geluidsimmissiewaarden) en anderzijds op kwalitatief “expert
judgement”.
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13.2 Bestaande toestand / referentiesituatie
13.2.1 Gebruikswaarde en functionele aspecten
13.2.1.1 Algemeen
Zoals beschreven in §2.1 kan het tracé worden opgesplitst in zeven deelgebieden, naargelang de ruimtelijke
kenmerken van de omgeving en de potentiële impact van het tracé hierop.

Figuur 13-1

Deelgebieden missing link N60

Deelgebied 1 – Noordelijk plateau
Dit gebied bestaat uit een noordwaartse uitloper van de oost-west georiënteerde heuvelrug van de Vlaamse
Ardennen. Het betreft een grotendeels open landbouwgebied met verspreide bewoning, enkele bosjes, en
opgaande begroeiing langs de waterlopen. Aan de westzijde van de N60 loopt het terrein steil af naar de vallei
van de Kuitholbeek, terwijl het oostelijk deel hoger en vlakker is.
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Deelgebied 2 – Zandige top
Deelgebied 2 bevat het hoogste punt van het projectgebied (>120m TAW), waar de oost-west- en de noordzuid-gerichte heuvelrug samenkomen. Deze topzone wordt ingenomen door de kruising van de N60 en de
N425, met lintbebouwing langs de vier kruispuntarmen. Daarrond komt aan drie zijden vnl. landbouw voor,
terwijl aan de ZO zijde (ten Z van de Ommegangstraat) vrij veel bos voorkomt.
Deelgebied 3 – Schavaarthelling
Dit deelgebied vormt een kom in de “oksel” van de twee dwars op elkaar staande heuvelruggen, die het bronamfitheater van de Fonteinbeek vormt. De oostflank van de beekvallei – Schavaarthelling genaamd – wordt
gekenmerkt door steile en sterk begroeide flanken naar de topzone toe, waarop de bestaande N60 met lintbebouwing gelegen is. De westelijke helling van de Fonteinbeekvallei is minder steil en is grotendeels in
landbouwgebruik. Verspreid over de beekvallei komen landelijke bebouwing en talrijke kleine landschapselementen (bomenrijen en hagen) voor.
Deelgebied 4 – Toegang Ronse
Dit deelgebied bevindt zich aan de NW rand van de stadskern van Ronse. Het is een open ruimtegebied dat
sterk versneden is door de lintbebouwing langs de Fiertelmeers, de Kapellestraat en de Zonnestraat. De zone
tussen de Kapellestraat en de Zonnestraat wordt in belangrijke mate ingenomen door bedrijfsgebouwen. Het
gebied ten noorden van de Kapellestraat is een voortzetting van het landbouwgebied van deelgebied 3, doorsneden door de Fonteinbeek. Het ZO deel van het deelgebied wordt ingenomen door het domein Sint-Hubert,
een kasteeltje gebruikt als restaurant/feestzaal met een grote vijver, omringd door opgaande begroeiing.
Deelgebied 5 – Molenbeekvallei
Tussen de Zonnestraat en de Engelsenlaan bevindt zich een open ruimtekamer, overeenkomend met de vallei
van de Molenbeek, die langs alle kanten is omsloten door (lint)bebouwing: ten N de Zonnestraat, ten O de
bedrijfsgebouwen en grootschalige handel langs de César Snoecklaan, ten Z de Engelsenlaan en woonwijk
Floréal, en ten W de Rode Mutslaan. Het open ruimtegebied wordt ingenomen door landbouw (vnl. weiland),
met twee bosjes erin.
Deelgebied 6 – Woonkouter
Ook dit deelgebied betreft een overblijvend landbouwgebiedje, ingesloten door (lint)bebouwing (Engelsenlaan, Leuzesteenweg, Moortelstraat). Middenin het gebied bevindt zich een kleine woonwijk (Georges De
Myttenaerestraat), in de NO hoek het kerkhof van Ronse. In het oostelijk deel van het deelgebied wordt
bijkomende woonontwikkeling voorzien.
Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone
In dit deelgebied bevindt zich aan de oostzijde het stedelijke sport- en recreatiedomein, met o.a. het voetbalstadion van SK Ronse, en in het westelijk deel het bedrijventerrein Pontstraat. Het “niemandsland” tussen
beide in, waar het tracé van de nieuwe N60 gepland is, wordt ingenomen door landbouw. Dit geldt ook voor
de zone ten zuiden van het woonlint Biest, richting de Sint-Martinusbeek, die de grens vormt van het Waals
gewest.

13.2.1.2 Landbouwgevoeligheidsanalyse
De belangrijkste ruimtelijk functie die voorkomt in het studiegebied is landbouw. De VLM stelde in functie van
43
onderhavig project een Landbouweffectenrapport (LER) op . De eerste stap in de opmaak van een LER is het
uitvoeren van een landbouwgevoeligheidsanalyse. Dit is een desktop-onderzoek waarbij op basis van beschikbare statistieken en GIS-kaarten een inventaris gemaakt wordt van de juridische, fysische en bedrijfsgebonden
kenmerken van de landbouw in het studiegebied.
Het studiegebied van het LER komt overeen met het plangebied van het GRUP Missing Link, en omvat dus niet
alleen de nieuwe N60 en zijn directe omgeving, maar ook het gebied dat als erfgoedlandschap bestemd is (art.
4 en 8 van het GRUP). De reden om ook het erfgoedlandschap op te nemen in het LER is, dat in dit gebied de
43

VLM Regio West, “Landbouweffectenrapport GRUP Missing Link N60 te Ronse”, juli 2014
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aan het project gekoppelde bos-, natuur- en landschapscompensaties zullen doorgevoerd worden, en deze
compensaties zullen een directe of indirecte impact hebben op de landbouwvoering in het gebied.
Per bestemmingszone in het GRUP komen volgende landbouwoppervlaktes en aantal betrokken landbouwers
voor:

Tabel 13-2 Landbouwoppervlakte en aantal betrokken landbouwers per bestemmingszone GRUP (VLM)
De zones die rechtstreeks beïnvloed wordt door realisatie van de nieuwe weg (art. 1, 2, 3 en 5) worden voor
46,5% ingenomen door professionele landbouw, het erfgoedlandschap (art. 4 en 8) voor 56,5%. 52% van de
landbouwoppervlakte wordt ingenomen door permanent of tijdelijk grasland, 38% door graangewassen en
maïs. Vier landbouwbedrijfszetels liggen binnen of net op de rand van het erfgoedlandschap.
Een landbouwgevoeligheidsanalyse maakt een vergelijking tussen de waarde van de landbouwgronden. De
meest “waardevolle” of “gevoelige” gronden zijn deze die voor de (grondgebonden) landbouw op dit moment
het meest van belang zijn. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met intrinsieke landbouwkundige waarde
van de gronden alsook met het belang van de percelen voor het landbouwbedrijf van de huidige gebruiker.
Een landbouwgevoeligheidsanalyse is een toepassing van de methodiek van multicriteriaanalyse. Daarbij krijgt
elk landbouwperceel een score volgens een lijst van kenmerken (parameters) en gewichten. Nadien worden
de scores geaggregeerd zodat zichtbaar wordt welke gronden een hoge of lage score hebben of ook welke
gronden meer of minder belangrijk zijn. Een overzicht van de gebruikte parameters en gewichten is terug te
vinden in bijlage.
Cumulatie van alle deelscores leidt tot een totaalscore per landbouwperceel, die (in dit geval) varieert tussen
80 en 200 punten (het absoluut maximum is 220). Deze scores werden verdeeld over 6 gevoeligheidsklassen;
hoe hoger de score, hoe groter de potentiële impact van grondinname op de landbouwvoering van de landbouwbedrijven in kwestie. Inter-pretatie van de landbouwgevoeligheidskaart (figuur 13-2) wijst het volgende
uit:
•

Het gebied met de hoogste landbouwgevoeligheid (paars) bevindt zich tussen de Zandstraat en de
Fiertelmeers, net ten westen van de Schavaarthelling;

•

Grote zones met hoge gevoeligheid (oranje en rood) komen voor in de Kuitholbeekvallei (ten W van
de N60 en ten N van de Zandstraat), in “Turkije” (ten O van de N60 en ten N van de Ommegangstraat) en ten Z van de Doorniksesteenweg (corridor tussen bedrijventerrein Pontstraat en het stedelijk sport- en recreatiedomein en ten Z van Biest);

•

Zones met relatief lage landbouwgevoeligheid (vnl. groen en geel) zijn het gebied ten Z en W van het
Hotondbos, het gebied rond de Hemelberg (ten Z van de Ommegangstraat), de vallei van de Molenbeek en de (toekomstige) woonkouter.

•

Quasi heel de zone langs het geplande rondwegtracé van de Schavaarthelling tot aan de Zonnestraat
is niet ingekleurd op de landbouwgevoeligheidskaart, omdat er geen percelen in professioneel landbouwgebruik voorkomen.
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Figuur 13-2

Landbouwgevoeligheidskaart plangebied GRUP “Missing Link N60 Ronse”
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De desktopoefening van de landbouwgevoeligheidskaart werd vervolgens aangevuld met gegevens afkomstig
van de betrokken landbouwers zelf, die door de VLM geënquêteerd werden in het voorjaar van 2014. Van de
44 relevant geachte landbouwers (met >0,5 ha in art. 1, 2, 3, 5 of 8 van het GRUP, met >5 ha in art. 4 van het
GRUP en/of met hun bedrijfszetel in of op de rand van het GRUP) werkten er 35 (80%; in de werkzone zelfs
94%) mee aan de enquête. Per landbouwer werd door de VLM een individuele en vertrouwelijke bedrijfsfiche
opgesteld i.v.m. de potentiële impact van het project op hun landbouwbedrijf.

13.2.2 Beeld- en belevingswaarde
Er kan zonder enige twijfel gesteld worden dat het studiegebied, op enkele kleinere deelzones na, een hoge
beeld- en belevingswaarde heeft. Met name de Schavaarthelling en de omgeving van de Fiertelmeers vertoont dankzij het heuvelachtig karakter en de talrijke kleine landschapselementen een zeer aantrekkelijk en
divers visueel beeld. Het zuidelijk gedeelte van het studiegebied heeft vanwege zijn vlakker karakter en meer
verstoring door bebouwing een duidelijke lagere beeld- en belevingswaarde.
Onderstaande foto’s genomen langs het geplande tracé van de nieuwe N60 (Antea, maart 2014) illustreren
één en ander:

Figuur 13-3

Beelden van de omgeving van het geplande wegtracé

Landbouwgebied ten O van N60 t.h.v. noordelijke knoop

Vallei van de Kuitholbeek ten W van de N60

Uitgestrekte akker op topzone ten Z van Zandstraat

Schavaarthelling en vallei van de Fonteinbeek
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Omgeving Fiertelmeers

Sint-Hubertusvijver gezien vanaf terras restaurant

Vallei van de Molenbeek gezien vanaf Zonnestraat

Woonkouter gezien vanaf Doorniksesteenweg

open ruimte tussen bedrijventerrein Pontstraat en
sportcomplex (achtergrond: stadion SK Ronse)

Landbouwgebied ten zuiden van Biest
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13.2.3 Woonkwaliteit en leefbaarheid
13.2.3.1 Wonen en kwetsbare functies
De stad Ronse telde op 1/1/2014 25.629 inwoners op een oppervlakte van 34,48 km² (bevolkingsdichtheid
743 inwoners/km²). Na decennia van bevolkingsafname neemt het bevolkingsaantal sinds begin jaren 2000
weer (fors) toe, vooral dankzij netto inwijking, in belangrijke mate vanuit het Brussels gewest. In 2010 bestond
6,1% van de bevolking uit niet-Belgen. In 2011 was 31% van het grondgebied ingenomen door bebouwde
percelen (16% wonen en 15% andere functies); 69% was dus onbebouwd.
Ronse wordt gekenmerkt door een vrij scherp contrast tussen de compacte stedelijke kern enerzijds en de
zeer landelijk gebleven randzones anderzijds. Er komt wel wat lintbebouwing voor langs de invalswegen, maar
in vergelijking met de rest van Vlaanderen is dit fenomeen relatief beperkt gebleven. Buiten het stedelijk
44
gebied telt Ronse slechts één groter gehucht , nl. Klijpe, gelegen langs de N36 richting Kluisbergen.
In het kader van het plan-MER Missing Link (2013) werd een inventaris gemaakt van de aanwezige kwetsbare
functies in Ronse. Het gaat om:
•
•
•
•
•

Scholen: nrs. 1-16, 19-24, 35-37
Kinderdagverblijven: nrs. 17, 18 en 31
Zorginstellingen: nrs. 25, 27 en 38-42 (waaronder ziekenhuis Glorieux (25))
Cultuur en musea: nrs. 26, 28-30 en 43
Jeugdcentra: nrs. 32-34

Figuur 13-4

Situering kwetsbare functies in Ronse (tracé referentieontwerp = +/- blauwe lijn)

44
Er is ook nog het gehucht Louise-Marie ten NO van de stadskern, maar dit gehucht ligt grotendeels op het grondgebied van de
gemeente Maarkedal.
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13.2.3.2 Geluids- en luchtkwaliteit
Met betrekking tot de referentietoestand t.a.v. gezondheid (geluids- en luchtkwaliteit) wordt gefocust op
twee deelzones: enerzijds de omgeving van de bestaande N60, zowel buiten als binnen het stedelijk gebied,
en anderzijds de omgeving van de geplande weg. De basisdata voor de beoordeling van de referentietoestand
worden afgeleid uit de geluids- en luchtmodellering (zie immissiekaarten in hoofdstukken geluid en lucht), die
op hun beurt gebaseerd zijn op verkeerscijfers uit de verkeersmodellering voor het referentiejaar 2020.
Langs de bestaande N60
Qua geluidskwaliteit wordt de eerstelijnsbebouwing langs de bestaande N60 blootgesteld aan Lden-geluidsniveaus van 65 à 70 dB(A) en Lnight-niveaus van 55 à 60 dB(A). Inzake geluid geeft de WHO volgende richtlijnen per type omgeving of activiteit (WHO, Guidelines for community noise):
•

Woningen: In slaapkamers LAeq onder 30 dB(A) en LAmax onder 45 dB(A) (overeenkomend met nachtwaarden buiten aan de gevel van resp. 45 en 60 dB(A)); overdag maximaal achtergrondniveau van 55
dB(A) op balkons of terrassen en in tuinen, en bij voorkeur onder de 50 dB(A)

•

Scholen en kinderdagverblijven: In klaslokalen maximale achtergrondniveaus van 35 dB(A), op de speelplaatsen van 55 dB(A); in de slaapvertrekken van kinderdagverblijven en peutertuinen gelden de richtlijnen voor slaapkamers in woningen

•

Ziekenhuizen: Zo laag mogelijk (nog lager dan in woningen of scholen).

•

Publieke parken: Maximaal 55 dB(A) (idem als in tuinen van woningen)

De voorkomende geluidsniveaus aan de voorgevel van de woningen liggen dus duidelijk boven de richtlijnen
van de WHO. Aan de achterzijde van de woningen is het geluidsniveau binnen het stedelijk gebied wel redelijk
tot goed (<55 dB(A) Lden, <45 dB(A) Lnight), dankzij de afscherming die geboden wordt door de grotendeels
gesloten bebouwing. Bij de vrijstaande woningen langs de N60 buiten het stedelijk gebied is dit veel minder
het geval, en ligt het Lden- resp. Lnight-niveau nog altijd rond de 60, resp. 50 dB(A).
De luchtkwaliteit is in Ronse gemiddeld goed tot zeer goed, omdat Ronse ver van de grote verkeerassen
(auto-wegen) en industriegebieden (zeehavens,…) gelegen is. Buiten de bebouwde kom zal de jaargemiddelde
NO2-concentratie langs de N60 in 2020 volgens de doorrekening in IFDM Traffic onder de 15 µg/m³ liggen, ver
onder de Vlarem-norm en WHO-richtwaarde van 40 µg/m³. Voor PM10 worden jaargemiddelden van 22 à 26
µg/m³ berekend, hetgeen wel boven de WHO-streefwaarde van 20 µg/m³ ligt. Deze streefwaarde zal echter in
2020 nog in heel Vlaanderen overschreden zijn. Hetzelfde geldt voor de WHO-streefwaarde voor het PM2,5jaargemiddelde, die slechts 10 µg/m³ bedraagt, terwijl de berekende waarde voor het buitengebied van Ronse
17 à 18 µg/m³ zal bedragen en dit bij de laagste gemiddelden van Vlaanderen behoort.
Binnen de bebouwde kom liggen de luchtimmissiewaarden langs de N60 beduidend hoger als gevolg van het
zgn. “canyon effect”. Berekeningen met CAR Vlaanderen wijzen uit dat t.h.v. de gevels van de woningen NO245
jaargemiddelden zullen voorkomen van 38 à 42 µg/m³, dus nabij of boven de WHO-richtwaarde . De PM10en PM2,5-gemiddelden liggen in de “street canyon” ook beduidend hoger dan buiten de bebouwde kom
(resp. 30 à 31 en 21 à 22 µg/m³), maar de verschillen zijn veel kleiner dan bij NO2, omdat de bijdrage van het
lokaal verkeer in de totale fijnstofconcentratie veel kleiner dan bij NO2.
In de omgeving van de nieuwe N60
Inzake geluidskwaliteit geven de geluidskaarten van de referentietoestand 2020 voor de zone rond de
geplande missing link een iets te gunstig beeld, omdat niet alle lokale wegen in het geluidsmodel vervat zitten
(om de eenvoudige reden dat ze ook niet in het verkeersmodel zitten). Maar logischerwijs strekken de geluidscontouren van een weg met slechts enkele honderden voertuigen per etmaal zich slechts tot op korte afstand
van deze weg uit. In de westrand van het stedelijk gebied van Ronse wordt het berekend geluidsniveau verder

45

Hierbij werd weliswaar uitgegaan van een “worst case”-benadering met de achtergrondconcentraties en voertuigemissiekenmerken
van 2015 i.p.v. 2020.
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onderschat doordat geen rekening gehouden wordt met de geluidsproductie van de daar aanwezige bedrijvigheid.
Het noordelijk deel van het projectgebied, waar de nieuwe N60 op korte afstand van de bestaande N60 zal
lopen, kent hierdoor in de referentietoestand al relatief hoge geluidsniveaus. De geluidscontouren van 50
dB(A) Lden en 40 dB(A) Lnight strekken zich buiten de bebouwde kom uit tot 250 à 300m langs weerszijden
van de N60. Binnen of rond deze contouren bevinden zich de meeste woningen van de Zeelstraat, de Kuitholstraat en Schavaart en aanpalende straten. De woningen aan de Zandstraat en de Ommegangstraat worden
blootgesteld aan een Lden-niveau van 55 à 60 dB(A) en een Lnight-niveau van 45 à 50 dB(A) t.g.v. het verkeer
op deze wegen zelf.
Het geluidsniveau zakt sterk van zodra de N60 de bebouwde kom binnengaat, en bedraagt t.h.v. de woningen
aan de Fiertelmeers (zonder het verkeersgeluid van Fiertelmeers zelf) nog maar 45 dB(A) Lden, resp. 35 dB(A)
Lnight of lager. Verder zuidwaarts hangt het geluidsniveau af van de afstand tot de kruisende wegen Kapellestraat (niet gemodelleerd), Zonnestraat, Engelsenlaan en Doorniksesteenweg, met Lden-waarden van 55 à 65
dB(A) langs deze wegen, zakkend tot onder de 50 dB(A) in de Molenbeekvallei.
Inzake luchtkwaliteit vertoont de zone langs de geplande N60 veel minder variatie dan qua geluidsniveau. De
jaargemiddelde NO2-concentratie schommelt in referentiejaar 2020 tussen 12 en 16 µg/m³, met de hoogste
waarden rond de N36 (Zonnestraat). Voor PM10 ligt de range tussen 24 en 27 µg/m³ en voor PM2,5 tussen 17
en 19 µg/m³. Op basis van al deze waarden kan de luchtkwaliteit als goed tot zeer goed beoordeeld worden.

13.3 Geplande toestand en effecten
13.3.1 Gebruikswaarde en functionele aspecten
13.3.1.1 Effecten op landbouw
De functie die het meest beïnvloed wordt door het project is de landbouw. Deze impact is tweeërlei: enerzijds
zijn er de effecten van directe grondinname op het functioneren van de landbouwbedrijven, anderzijds zijn er
indirecte effecten t.g.v. versnippering en barrièrewerking. Inzake grondinname moet voorts een onderscheid
gemaakt worden tussen de impact van de nieuwe weg zelf en de aanpalende zone voor landschappelijke en
functionele inpassing enerzijds, en de impact van de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen de
contour van het erfgoedlandschap (in het bijzonder binnen de zones van artikel 8) anderzijds.
De effectbeoordeling inzake inname van landbouwgrond wordt gebaseerd op de landbouwgevoeligheidskaart
46
en op de afbakening van de HAG’s (herbevestigde agrarische gebieden) . Daarbij wordt indicatief volgend
signi-ficantiekader gebruikt:
•
•
•
•

Geen professionele landbouw (niet ingekleurd op figuur 13-2):
Relatief beperkte landbouwgevoeligheid (groen-geel op figuur 13-2):
Gemiddelde landbouwgevoeligheid (oranje op figuur 13-2):
Hoge tot zeer hoge landbouwgevoeligheid (rood-paars op figuur 13-2):

score 0
score -1
score -2
score -3

Directe effecten op landbouw van de nieuwe N60 en zone voor inpassing
De beoordeling per deelgebied is als volgt:
•

1 Noordelijk plateau: De percelen ingenomen door de noordelijke knoop en de aansluiting van het
nieuw op het bestaand tracé hebben een hoge landbouwgevoeligheid, de meeste andere ingenomen
percelen in dit deelgebied hebben een gemiddelde gevoeligheid. De noordelijke knoop lag bovendien
in HAG. >> score -2/-3

46
Alhoewel de bestemming “HAG” inmiddels werd overruled door de bestemmingen van het GRUP Missing Link, wordt inname van
(voormalig) HAG als een negatief effect beoordeeld.
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•

2 Zandige top: Het overgrote deel van de percelen die ingenomen worden in deze deelzone zijn niet
in professioneel landbouwgebruik. Uitzondering zijn de percelen net ten zuiden van de Zandstraat
t.h.v. de zuidelijke tunnelmond, die een lage tot gemiddelde gevoeligheid hebben. >> score 0/-1

•

3 Schavaarthelling: De percelen in de zone van het Schavaartviaduct zijn op twee na niet in professioneel landbouwgebruik. De twee betrokken percelen, die slechts ten dele worden ingenomen, hebben
resp. een hoge en eerder lage landbouwgevoeligheid. >> score 0/-1

•

4 Toegang Ronse: In deze komen enkel professionele landbouwpercelen voor ten noorden van de
Kapellestraat en ten zuiden van de Zonnestraat. Deze hebben een lage tot gemiddelde landbouwgevoeligheid. >> score -1

•

5 Molenbeekvallei: De Molenbeekvallei is, buiten de twee aanwezige bosjes, volledig in professioneel
landbouwgebruik, maar de landbouwgevoeligheid is laag. >> score -1

•

6 Woonkouter: Het tracé snijdt hier volledig door landbouwpercelen, met een lage tot gemiddelde
landbouwgevoeligheid tussen Engelsenlaan en Doorniksesteenweg en een hoge gevoeligheid tussen
Doorniksesteenweg en Moortelstraat. Hierbij moet aangestipt worden dat deze zones al sinds eind
47
jaren ’70 (vaststelling gewestplan) bestemd zijn als woongebied, resp. KMO-zone . >> score: -1/-2

•

7 Recreatie- en bedrijvenzone: In dit deelgebied loopt het tracé quasi volledig door percelen in professioneel landbouwgebruik, met een gemiddelde tot hoge landbouwwaardering. De percelen ten
noorden van Biest zijn al sinds het gewestplan bestemd als KMO-zone of recreatiegebied, de percelen
ten zuiden van Biest zijn daarentegen gelegen in agrarisch gebied. De aansluiting van bedrijvenzone
Pontstraat en de zuidelijke knoop waren daarbij in HAG gelegen. >> score -2/-3

Samenvattend: de relevante impact op landbouw situeert zich vnl. aan de twee uiteinden van het tracé. In de
tussenliggende zones t.h.v. de tunnel, het viaduct en de passage langs de westrand van het stedelijk gebied
zijn de directe landbouweffecten (zeer) beperkt.

Figuur 13-5

Locatie restpercelen langs noordelijke deel van het tracé (bron: VLM)

47
De landbouwgevoeligheidsscore houdt rekening met de planologische bestemming van de landbouwpercelen, maar deze parameter
vertegenwoordigt slechts 10 op de maximaal 220 punten.
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Naast de (delen van) percelen die fysiek ingenomen worden door het project, ontstaan er zgn. restpercelen,
de restanten buiten het bouwterrein van deels ingenomen percelen, die veel van hun waarde verliezen. Indien
deze restpercelen grenzen aan percelen van dezelfde landbouwer, stelt dit geen problemen. Voorts zijn heel
wat van de restpercelen, met name in het zuidelijk deel van het tracé, gelegen in een zone met een niet-agrarische bestemming (woongebied, KMO-zone,…) waardoor hun landbouwfunctie sowieso uitdovend is. “Echte”
restpercelen situeren zich vooral langs het noordelijk deel van het tracé. Aangezien het om een beperkt aantal
percelen gaat, wordt dit effect als beperkt negatief (score -1) beoordeeld.
Directe effecten op landbouw van de bos-, natuur- en landschapscompensaties
Zoals aangegeven in §2.3.3 zullen de landschappelijke vlak-, lijn- en puntvormige elementen die verloren gaan
binnen het bouwterrein en gelegen binnen de aangeduide ankerplaats, gecompenseerd worden binnen het
erfgoedlandschap. Daarbij werd beslist om niet alleen de lijnvormige maar ook de vlakvormige elementen te
compenseren onder de vorm van nieuwe lijnvormige landschapselementen (houtkanten, bomenrijen), tenzij
het om entiteiten gaat die tegelijkertijd onder de wettelijke bos- of natuurcompensatieregeling vallen en
vlakvormig gecompenseerd worden. Voorts wordt vanuit de discipline landschap voorgesteld om ook de
effecten van het project op het deel van de Schavaarthelling buiten de ankerplaats te milderen binnen het
erfgoedlandschap onder de vorm van nieuwe KLE’s (zie hoofdstukken fauna en flora en landschap en
erfgoed).
De exacte lengte van de landschapscompensaties zal afhangen van het definitief ontwerp voortkomend uit de
DBFM-opdracht. De VLM heeft, in samenwerking met afdeling Onroerend Erfgoed, binnen het erfgoedlandschap en in een zone van 1km daarrond, geschikte locaties aangeduid voor de inplanting van nieuwe KLE’s (zie
§2.3.3 en hoofdstuk landschap en erfgoed). De totale lengte van de aangeduide stroken op figuur 2-20 is
normaliter beduidend groter dan hetgeen uiteindelijk wettelijk zal moeten gecompenseerd worden, waardoor
niet alle stroken effectief zullen moeten ingericht worden. Maar vanuit een “worst case” benadering wordt
het effect van alle aangeduide stroken op landbouw nagegaan.
De beslissing om vlakvormige elementen (akker- of graslandpercelen) die permanent verloren gaan binnen
het bouwterrein te compenseren als lijnvormige elementen wordt positief beoordeeld vanuit het aspect landbouw, aangezien hiermee om de impact op landbouw beperkt kan worden. Deze hagen en bomenrijen zullen
nl. ingeplant worden in stroken (10m breed) op de randen van de landbouwpercelen, zodat de relatieve
oppervlakte-inname per perceel gelimiteerd wordt, en de (beperkte) negatieve effecten inzake landbouw
gespreid worden over talrijke landbouwbedrijven. Voorts situeert het overgrote deel van de geselecteerde
stroken zich in zones met een eerder lage landbouwwaardering. Enkel locaties t6 en delen van t4 en t5 lopen
48
tussen percelen met een hoge tot zeer hoge landbouwwaardering .
Ook de voorziene bos- en natuurcompensaties gaan normaliter uit van een maximaal scenario. De landbouwgevoeligheid van de landbouwpercelen binnen deze zones aangeduid voor de bos- en natuurcompensaties is
als volgt (zie figuur 13-2; zones genummers van N naar Z):
•

Zone 1: eerder hoog tot laag (oranje tot lichtgroen, met dominatie van geel)

•

Zone 2: eerder laag (geel)

•

Zone 3: eerder laag (geel)

•

Zone 4: eerder hoog (oranje)

De impact van de landschaps-, bos- en natuurcompensaties op landbouw kan dus – zelfs in het beschouwde
“worst case” scenario – als relatief laag beoordeeld worden.

48

Omtrent de landbouwwaardering t.h.v. de locaties buiten het erfgoedlandschap hebben we geen gegevens.
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Figuur 13-6

Voorstel zones voor bos- en natuurcompensaties (bron: VLM)

Indirecte effecten op landbouw van de nieuwe N60
Bij haar bevraging van de landbouwers heeft de VLM ook geïnformeerd naar de mate waarin het project hun
landbouwpercelen moeilijk bereikbaar maakt en/of het dwarsen van de nieuwe N60 problemen oplevert (zie
figuur 13-7).
Tot op heden is de N60 ten noorden van de Zandstraat bereidbaar voor landbouwvoertuigen en oversteekbaar t.h.v. Kuitholstraat, Turkije en Zeelstraat en worden heel wat landbouwpercelen rechtstreeks ontsloten
via de N60. Bij de realisatie van de nieuwe primaire weg blijven de aansluitingen van Turkije en Zeelstraat op
de bestaande N60 behouden, maar komen de aansluiting van de Kuitholstraat en de perceelstoegangen aan
de westzijde van de nieuwe weg te vervallen.
De omrijfactor voor het landbouwverkeer vanaf de Kuitholstraat via de Zeelstraat kan o.i. acceptabel geacht
worden, zeker omdat de huidige afstand tussen de Kuitholstraat en Turkije ook al bijna 800m bedraagt. De
geringe breedte van de Zeelstraat en de Kuitholstraat en de scherpe bocht Zeelstraat-Kuitholstraat worden
wel door meerdere landbouwers als problematisch ervaren, maar kunnen met beperkte ingrepen (lokale
verbreding) opgelost worden. tevens zal de oriëntatie van de perceelstoegangen, die nu op de N60 gericht
zijn, richting Zeelstraat moeten gedraaid worden.
In functie van de bereikbaarheid van de percelen langs de N60 zelf, wordt een nieuwe landbouwweg/trage
weg voorzien door het doortrekken van De Klomp tot aan de Zeelstraat (nr 2 op figuur 13-8). De bronzone van
de zijbeek van de Kuitholbeek kan daarbij ontzien worden (zie figuur 13-8). De percelen ten noorden van de
bronzone worden ontsloten via de voorziene doortrekking van de Kuitholstraat (die dient om de woningen
langs de westzijde van de huidige N60 te ontsluiten, maar dus ook als landbouwweg zal gebruikt kunnen
worden).
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Figuur 13-7
Problemen met bereikbaarheid landbouwpercelen (links) of kruisen van de nieuwe N60
(rechts) (rood = ja, groen = nee) (bron: enquête VLM bij 35 betrokken landbouwers)

Figuur 13-8
Geplande doortrekking van De Schom tot aan de Zeelstraat en van de Kuitholstraat langs
de nieuwe N60 (bron: THV Arcadis-Technum)

Tussen de Zandstraat en de Fiertelmeers (resp. via tunnel en viaduct gekruist door de nieuwe N60) bevinden
zich een aantal straatjes annex landbouwwegen op de Schavaarthelling. Daarvan worden de Vlamingenweg en
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de Remi Van Caeneghemstraat geknipt door het talud van de N60, maar deze verbindingen worden hersteld
via een nieuwe weg onder het viaduct, zodoende dat alle lokale verbindingen mogelijk blijven. Ook tijdens de
aanlegfase wordt steeds een verbinding tussen de oost- en westzijde van het tracé gevrijwaard.

T.h.v. Ronse-centrum worden alle dwarsverbindingen (Kapellestraat, Zonnestraat, Engelsenlaan en Doorniksesteenweg) ongelijkvloers gekruist door de nieuwe weg. De Moortelstraat wordt geknipt, maar de omrijfactor
via de Doorniksesteenweg is beperkt. Ook Biest wordt geknipt, maar dit is niet problematisch t.a.v. landbouw,
omdat alle (resterende) landbouwpercelen zich aan de westzijde van de nieuwe N60 bevinden en dus ontsloten worden via de Nieuwe Pontstraat en het westelijk deel van Biest.
Effecten op andere niet-woonfuncties
De directe impact van het project op niet-landbouw- en niet-woonfuncties is beperkt (algemene score: -1).
T.h.v. de Zonnestraat zal de meubelzaak “Me & U” ingenomen worden door een deel van de centrale knoop
en t.h.v. de Engelsenlaan enkele loodsen. Het tracé loopt langs het domein Sint-Hubert, waarbij mogelijks een
klein deel van de vijver wordt ingenomen, maar het functioneren en de aantrekkingskracht van het restaurant
annex feestzaal wordt daardoor niet significant beïnvloed. Het tracé loopt ook rakelings langs de taverne
Chalet de la Cruche (en neemt daarbij een deel van de tuin in), maar om de visuele impact van de weg op het
uitzicht vanaf het terras van deze taverne te beperken, wordt de tunnel onder de Zandstraat verlengd tot
voorbij de taverne (zie ook effectgroep beeld- en belevingswaarde).
De indirecte effecten van de nieuwe N60 op de economische functies in Ronse is positief: de bedrijven aan de
westzijde van Ronse (Alsico, bedrijvenzone Pontstraat met geplande westelijke uitbreidingszone) en alle
voorzieningen in het centrum van Ronse krijgen een veel betere bovenlokale ontsluitingen, waarbij de af te
leggen afstand doorheen het stadscentrum sterk beperkt wordt (score +2). Voor de ontsluiting van
bedrijventerrein Klein Frankrijk heeft het project voorlopig – zonder realisatie van de zuidelijke omleidingsweg
N48 – slechts een zeer beperkt positief effect (score 0).
In deelgebied 7 Recreatie- en bedrijvenzone wordt tussen het tracé van de nieuwe N60 en de bestaande
Nieuwe Pontstraat een 50 à 60m brede strook vrijgehouden van bebouwing, dit om de eventuele toekomstige
doortrekking van de N60 naar Wallonië, met Hollands complex t.h.v. Biest, niet te hypothekeren. Hierdoor kan
bedrijventerrein Pontstraat niet uitgebreid worden tot aan de nieuwe weg. Ten aanzien van de referentiesituatie is er echter geen effect, aangezien deze zone momenteel ook niet benut wordt door bedrijvigheid.
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13.3.2 Beeld- en belevingswaarde
13.3.2.1 Visuele impact van de nieuwe N60
De nieuwe primaire weg zal, alleen al door zijn breedte (26 à 28m zonder taluds), een belangrijke visuele
impact hebben op zijn omgeving. Maar deze impact kan zowel versterkt als afgezwakt worden door de inpassing van het tracé in de topografie van het projectgebied.
Ten noorden van het viaduct
In deelgebied 1 (noordelijk plateau) ligt de noordelijke knoop op een hoogte van ca. 105m TAW. Aangezien de
huidige N60 aan de oostzijde begrensd wordt door een ca. 4m hoog talud, zal de lus waarbij de bestaande N60
wordt aangesloten op de nieuwe N60 ingegraven worden in dit talud, waardoor haar visuele impact beperkt
wordt. Aan de westzijde van de bestaande N60 loopt het terrein vrij steil af naar de Kuitholbeekvallei. De
nieuwe N60 wordt in beperkte mate ingegraven in deze helling, zodat het hoogteverschil met de bestaande
weg ca. 6m bedraagt, en de nieuwe weg zowel vanaf de woningen aan de oostzijde van de N60, als vanuit de
beekvallei niet of nauwelijks zichtbaar zal zijn (score 0/-1).
Verder zuidwaarts volgt het tracé min of meer de topografie (+/- 1 à 2m t.o.v. maaiveld) tot t.h.v. Turkije.
Vanaf dit punt wordt het tracé ingesleufd, met een diepte van eerst ca. 5m, oplopend tot ruim 10m richting
Zeelstraat, aan de noordelijke tunnelmond. De diepe sleuf en tunnelmond hebben uiteraard een aanzienlijke
visuele impact voor een waarnemer aan de rand van de sleuf, maar zijn vanaf iets grotere afstand niet of
nauwelijks zichtbaar (score 0/-1).
De tunnel onder de Zandstraat, die loopt van net voor de Zeelstraat tot voorbij taverne Chalet de la Cruche,
heeft een lengte van ca. 400m en het wegdek ligt op zijn diepste punt ca. 14,5m onder maaiveld. De visuele
impact van de tunnel zelf is – na de aanlegfase – vanzelfsprekend nihil. De zone boven de tunnel ondergaat
wel belangrijke wijzigingen: 13 woningen worden verwijderd voor de aanleg van de tunnel (zie ook §13.3.3) en
vervangen door een parkje (cfr. ontwerp-landschapsplan), en het kruispunt Zandstraat-Ommegangstraat
wordt ingericht als rotonde. Qua beeld- en belevingswaarde kunnen deze bovengrondse wijzigingen als een
beperkt positief effect (+1) beoordeeld worden.

Talud aan de oostzijde van de N60 waarin de lus van de
noordelijke knoop wordt ingegraven

Aflopende helling aan de westzijde van de N60 waarin het
tracé van de nieuwe N60 beperkt wordt ingegraven, zodat het
hoogteverschil met de bestaande weg ca. 6m bedraagt
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Hoek N60-Zandstraat waar woningen onteigend worden voor
de tunnelaanleg en vervangen worden door een parkje

Ontwerp-landschapsplan t.h.v. kruispunt N60-Zandstraat

Schavaartviaduct
De zuidelijke tunnelmond ligt ca. 8m onder maaiveld. Vanaf dit punt loopt het tracé in sleuf omhoog t.o.v.
maaiveld – alhoewel het in absolute zin aan 4 à 5% daalt – tot t.h.v. de huidige Remi Van Caeneghemstraat
het maaiveld (hoogte ca. 93,5m TAW) wordt bereikt. Net als aan de noordzijde is de visuele impact van de
sleuf zeer beperkt, behalve voor waarnemers die zich het aan de rand ervan bevinden (score 0/-1).
Vervolgens gaat de sleuf over in het Schavaartviaduct, het tracégedeelte met de grootste visuele impact. Om
de visibiliteit van het viaduct in te schatten, werd m.b.v. GIS een visibiliteitsanalyse uitgevoerd. Hierbij werd
rekening gehouden met de topografie en met compacte boselementen, maar niet met bebouwing of lineair
groen. Rekening houdend met de visuele afscherming door bebouwing werd een perimeter afgebakend
waarbinnen het viaduct verondersteld wordt geheel of gedeeltelijk zichtbaar te zijn (gele lijn op figuur 13-9).
Dit gebied wordt grosso modo begrensd door de Kruisstraat en de Groeneweg in het oosten, de Kapellestraat
in het zuiden en westen en de Zandstraat in het noorden.
Maar gezien de aanwezigheid van talrijke bomenrijen en kleinere bosjes binnen deze perimeter, zal de reële
zone waarbinnen het viaduct zichtbaar is normaliter een stuk kleiner zijn. Daarom werden beeldsimulaties
gemaakt van het viaduct vanuit een twaalftal zichtpunten. Daarbij werd in eerste instantie de zomersituatie in
beeld gebracht. Voor de zichtpunten waar het viaduct duidelijk zichtbaar is, werd ook het bijkomend visueel
effect van geluidsschermen van 2m (bovenop de borstwering van 1,2m) gesimuleerd (doorschijnend of niet
doorschijnend). Voor de zichtpunten waar het viaduct in de zomersituatie niet zichtbaar is wegens visuele
afscherming door vegetatie, werd ook ook simulatie gemaakt van de wintersimulatie.
De integrale resultaten van deze beeldsimulaties zijn terug te vinden in bijlage 13. Hierna worden de resultaten besproken en worden enkel de meest relevante/kenmerkende beelden weergegeven.
Uit de beeldsimulaties blijkt het volgende:
•

•

Het viaduct/talud is niet zichtbaar, noch in de zomer- noch in de wintersituatie, vanaf:
o

zichtpunt 5 (Fiertelmeers oost): visuele afscherming door bestaande begroeiing

o

zichtpunt 7 (Kapellestraat): visuele afscherming door bestaande en geplande begroeiing

o

zichtpunt 8 (Noordstraat): viaduct ligt lager dan de lijn van de helling

o

zichtpunt 12 (terras De Malander richting NW): visuele afscherming door bestaande begroeiing

Het viaduct is vanaf zichtpunt 11 (terras De Malander in ZW richting) niet zichtbaar in de zomersituatie (afscherming door begroeiing), maar wel in beperkte mate (doorheen de bladloze struiken) in de
winterperiode
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Figuur 13-9

Visibiliteitsanalyse (% van viaduct zichtbaar vanaf een bepaalde plaats; VLM) en locatie zichtpunten beeldsimulaties (THV Arcadis-Technum)
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•

Het viaduct is gedeeltelijk en in de verte zichtbaar vanaf zichtpunt 3 (Zandstraat) en zichtpunt 4
(Groeneweg)

•

Het viaduct is goed zichtbaar vanaf zichtpunt 1 (veldweg op Schavaarthelling ten O van tracé), zichtpunt 2 (Schaffendal), zichtpunt 6 (Fiertelmeers west) en vanaf zichtpunt 9 (veldweg onder viaduct).

Uit deze analyse blijkt dat de visuele impact van het Schavaartviaduct het grootst is (score -3) in het centraal
gedeelte (tussen Fiertelmeers en Schaffendal), voor waarnemers vanaf de Schavaarthelling en vanuit de vallei
van de Fonteinbeek. In deze zone dus het meest nood is aan een kwaliteitsvolle landschappelijke inpassing. In
het noordelijk en zuidelijk gedeelte volstaan de bestaande groenelementen als visuele buffer (score -1), die in
het ontwerp-landschapsplan aangevuld zouden worden met een aantal nieuwe groenaanplantingen.

.
Figuur 13-10
Beeldsimulatie van het Schavaartviaduct gezien vanaf de Fiertelmeers (zonder geluidsscherm en met ondoorzichtig en doorzicht geluidsscherm) en Groeneweg

In de ruimte ingenomen door het viaduct en zijn fundering wordt de begroeiing gerooid en achteraf deels
heraangeplant. De te rooien oppervlakte is groter bij de uitvoeringsvariant met grindkernen, zandpalen en
kleimatten (totale breedte ca. 80m), dan bij de uitvoeringsvarianten met buispalen of diepwanden (totale
breedte 50 à 60m) (zie §2.3.2.2). T.h.v. het viaduct wordt tevens de loop van de Fonteinbeek verlegd, zodat
deze niet interfereert met de pijlers van het viaduct. Deze wijzigingen zijn op zich niet onaanzienlijk, maar in
vergelijking met de visuele impact van het viaduct zelf quasi als verwaarloosbaar te beschouwen.
Een mogelijke milderende maatregel vanuit de discipline geluid is het aanbrengen van geluidsschermen van
2m hoogte (bovenop de borstwering van 1,2m). Daarom werd voor de zichtpunten 1, 2, 3, 4 en 6 zowel een
situatie zonder en met geluidsschermen gesimuleerd. In alle punten werd daarbij uitgegaan van een doorzichtig geluidsscherm, bij zichtpunt 6 werd ook de situatie met een ondoorzichtig geluidsscherm gesimuleerd.
Uit de vergelijking van de beelden blijkt dat het verschil in perceptie logischerwijs klein is vanaf de relatief
veraf gelegen zichtpunten 3 en 4. Maar op korte afstand zou de visuele impact van het viaduct sterk negatief
beïnvloed worden door het aanbrengen van een massief ondoorzichtig geluidsscherm. Het negatief effect van
een doorzichtig geluidsscherm is beduidend kleiner, maar zou nadelig zijn qua akoestiek (een doorzichtig
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scherm is minder/niet geluidsabsorberend) en qua avifauna (vogels merken een doorzichtig scherm vaak
slecht op en kunnen er tegen te pletter vliegen). Op perceptief vlak gaat de voorkeur sowieso uit naar een
viaduct zonder geluidsschermen, en dus naar geluidsreducerende maatregelen zonder visuele impact (geluidsarme wegdektypes, gevelisolatie van nabije woningen; zie hoofdstuk 7).
Ten zuiden van het viaduct
Tussen de Fiertelmeers en de Kapellestraat gaat het viaduct/grondlichaam over in een sleuf. Het tracé loopt
rakelings langs de NW hoek van de Sint-Hubertusvijver, en ligt hier op een hoogte van 5 à 6m boven maaiveld.
De vijver wordt op heden omringd door een groenbuffer, die in de NW hoek echter grotendeels verwijderd zal
moeten worden voor de aanleg van het talud van de N60. Uit de beeldsimulatie vanaf het terras van Domein
Sint-Hubert (zichtpunt 10) blijkt dat de N60 dankzij de aanwezigheid van deze groenbuffer niet of nauwelijks
zichtbaar zou zijn, maar door het verdunnen van de groenbuffer zou de visuele impact van het talud op de
vijver en op het uitzicht vanaf het terras van het restaurant wel aanzienlijk toenemen.
Daarom wordt voorgesteld om een klein hoekje van de vijver te dempen en de groen-buffer op zijn volle
breedte te herstellen. Deze groenbuffer wordt best aangelegd in winterharde boom- of struiksoorten, zoniet
kan men er in de winter (zoals nu) dwars doorkijken. Qua beeld- en belevingswaarde heeft een marginale
inkrimping van de vijveroppervlakte geen significante effecten.

beeldsimulatie N60 gezien vanaf terras van domein Sint-Hubert

Passage van tracé t.h.v. NW hoek vijver

Langs weerszijden van de Zonnestraat wordt de centrale knoop aangelegd als een Hollands complex met een
onderdoorgang onder de Zonnestraat. De zone tussen Kapellestraat en Zonnestraat wordt reeds sterk visueel
verstoord door de aanwezigheid van bedrijfsgebouwen (o.a. Alsico), waardoor de bijkomende visuele impact
van de nieuwe weginfrastructuur beperkt zal zijn.
Ten zuiden van de Zonnestraat gaat het tracé opnieuw over van een sleuf naar een talud en een ca. 6m hoge
brug over de Molenbeek. De aanwezigheid van dit talud zal een matig negatieve impact (-2) hebben op de
beeld- en belevingswaarde van deze vlakke beekvallei. De visuele effecten kunnen gemilderd worden door het
voorzien van opgaand groen op het talud langs weerszijden van de weg. Lineair groen is in overeenstemming
met het historisch uitzicht van deze beekvallei (zie hoofdstuk landschap en erfgoed).
De passage van het tracé van de Engelsenlaan (t.h.v. woonwijk Floréal) en de Doorniksesteenweg en van de
“woonkouter” gebeurt in sleuf (gemiddelde diepte ca. 10m), waardoor de visuele impact beperkt zal zijn. Deze
impact zal verder beperkt worden door de milderende maatregelen die moeten getroffen worden om de
geluidshinder van de weg te milderen. Deze kunnen nl. best worden uitgevoerd via een overkraging of overkapping van de weg t.h.v. het woonwijkje van de G. De Myttenaerestraat (zie hoofdstuk geluid).
Ten zuiden van de Doorniksesteenweg gaat het tracé terug omhoog naar maaiveldniveau of beperkte (ca. 3m)
insnijding. De weg vormt hier de weg tussen de KMO-zone Pontstraat en het stedelijk sport- en recreatiecomplex. Gezien de aard van deze functies wordt de visuele impact van het tracé als niet significant beoordeeld (score 0).
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Ten zuiden van Biest komt het tracé opnieuw in open ruimtegebied te lopen, alvorens aan te sluiten op de
bestaande N60 (zuidelijke knoop). De beeld- en belevingswaarde van het landbouwgebied ten zuiden van
Biest is niet opvallend hoog, en het wegtracé ligt (quasi) op maaiveld. De visuele impact wordt hier als beperkt
negatief (-1) beoordeeld.

13.3.2.2 Effecten van de verlichting van de nieuwe N60

Figuur 13-11

Ontwerp-verlichtingsplan N60 (bron: THV Arcadis-Technum)

Rood = lage decentrale verlichtingsmasten; oranje = lage centrale verlichtingsmasten; geel = verlichting tunnel/onder
maaiveld; groen = geen verlichting
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Uit het ontwerp-verlichtingsplan blijkt dat de verlichting van het tracé zal beperkt worden tot het strikte
minimum dat vereist is vanuit verkeersveiligheid. Verlichting wordt enkel voorzien t.h.v. de knooppunten en in
de tunnel- en sleufgedeelten. In de open ruimtezones die het meest gevoelig zijn t.a.v. lichtverstoring – t.h.v.
de Kuitholstraat, op het viaduct op de Schavaarthelling en op het talud door de Molenbeekvallei wordt geen
verlichting voorzien. De effecten op vlak van lichthinder zijn derhalve als verwaarloosbaar tot maximaal
beperkt negatief te beoordelen.

13.3.2.3 Visuele impact van de natuur-, bos- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap
De VLM heeft i.k.v. de lopende opmaak van het inrichtingsplan van het Erfgoedlandschap een voorstel uitgewerkt voor mogelijke wenselijke locaties voor de natuur- en boscompensaties ter uitvoering van resp. het
Natuurdecreet en het Bosdecreet en voor de compensatie van landschapselementen die verloren gaan binnen
de voormalige ankerplaats (zie §2.3.3 en figuren 2-19 en 2-20).
Het toevoegen van bijkomende kleine landschapselementen en natuur- en bosentiteiten op deze locaties zal
een positief effect hebben op de beeld- en belevingswaarde van het erfgoedlandschap. Hierbij moet echter
aangestipt worden dat de actuele beeld- en belevingswaarde van dit gebied reeds hoog tot zeer hoog is, zodat
het bijkomend effect maximaal als beperkt positief (+1) wordt beoordeeld.

Erfgoedlandschap gezien vanaf de Zandstraat in W richting (achtergrond: beboste Hotondberg) (bron: Google Streetview)

Zone ten N van de Kuitholstraat, gezien vanaf de N60, waar bebossing i.k.v. het Bosdecreet wordt voorzien waardoor twee
bestaande bossen (links en rechts op de foto) met elkaar worden verbonden (bron: Google Streetview)
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13.3.3 Woonkwaliteit en leefbaarheid
13.3.3.1 Directe impact op bewoning
De aanleg van de nieuwe N60 zal gepaard gaan met de onteigening en verwijdering van 57 woningen. Per
deelgebied gaat het om volgende aantallen:
1.

Noordelijk plateau: 2 won (1 won op hoek Kuitholstraat + 1 won ten N van noordelijke knoop)

2.

Zandige top: 13 won (ten W van de N60 en ten N van de Zandstraat)

3.

Schavaarthelling: 20 won (14 won verspreid over de Schavaarthelling + 6 won aan Fiertelmeers)

4.

Toegang Ronse: 12 won (8 won aan Kapellestraat + 4 won aan Zonnestraat)

5.

Molenbeekvallei: 0 won

6.

Woonkouter: 7 won (3 won aan Engelsenlaan + 4 won aan Moortelstraat)

7.

Recreatie- en bedrijvenzone: 3 won (aan Biest)

Deze aantallen zijn gebaseerd op het bouwterrein horend bij het referentieontwerp. Het bouwterrein van het
definitief ontwerp, volgend uit de DBFM-opdracht, kan hier (in beperkte mate) van afwijken, en derhalve ook
het exact aantal betrokken woningen.
Hoe dan ook is dit een ernstig negatief effect, dat echter niet significant kan gemilderd worden. Het tracé
werd immers reeds dusdanig gekozen dat het aantal te onteigenen woningen bij de kruising van de Fiertelmeers, de Kapellestraat, de Zonnestraat, de Engelsenlaan, de Moortelstraat en Biest zo beperkt mogelijk
gehouden wordt. De impact op de bewoning op de zandige top en op de Schavaarthelling zou in principe
verkleind kunnen worden door het tracé westwaarts op te schuiven, maar dan zouden de negatieve effecten
op fauna en flora, landschap en waterhuishouding groter worden. Een dergelijk meer westelijk tracé komt de
facto overeen met het basistracé volgens de reservatiestrook op het gewestplan. Dit tracé werd uitgebreid
onderzocht in het plan-MER als planalternatief 2, en op basis van de afweging van alle milieueffecten, inclusief
impact op bewoning, werd de voorkeur gegeven aan planalternatief 23, dat verder werd uitgewerkt tot het
referentieontwerp dat beoordeeld wordt in dit project-MER (zie §5.2.2).
M.b.t. de te verwijderen woningen geldt uiteraard de reguliere wetgeving inzake onteigeningen, waarbij een
billijke vergoeding wordt toegekend aan de getroffen eigenaars. Hierbij wordt de “bemiddelaar grootschalige
infrastructuurprojecten” van de Vlaamse Overheid ingeschakeld.

13.3.3.2 Leefbaarheidseffecten t.g.v. verkeersgeluid
De leefbaarheidseffecten van het project als gevolg van wijzigingen in het geluidsklimaat t.g.v. het project
worden ingeschat o.b.v. het verschil in aantal “ernstig gehinderden” tussen de referentietoestand 2020 en de
geplande toestand 2020. Het aantal ernstig gehinderden wordt berekend met de formule van Miedema:
-4

-2

% ernstige hinderden = 9,868*10 (Lden-42)³ - 1,436*10 (Lden-42)² + 0,5118 (Lden-42)
De berekening van (de wijziging in) het aantal ernstig gehinderden is verschillend naargelang de bewoning zich
binnen op buiten het compact stedelijk gebied gelegen is:
•

Binnen het compact stedelijk gebied wordt enkel rekening gehouden met de eerstelijnsbebouwing
langs de wegsegmenten die relevant beïnvloed worden door de realisatie van de missing link, zijnde
de bestaande doortocht van de N60 door Ronse-centrum (Kruisstraat – Zonnestraat – C. Snoecklaan
– Leuzesesteenweg), Broeke en Viermaartlaan). T.g.v. het afschermend effect van de vnl. gesloten
bebouwing langs deze assen, zijn de geluidseffecten van het project t.h.v. de achterliggende bebouwing sowieso beperkt, en bovendien is het geluidsmodel minder betrouwbaar in deze zones. Per
wegsegment wordt het gemiddeld Lden-niveau t.h.v. de gevel afgeleid uit de geluidskaarten voor de
referentie- en geplande toestand en wordt het aantal woningen bepaald o.b.v. het digitaal kadasterplan.
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•

In het buitengebied wordt op de geluidskaarten voor de referentie- en geplande toestand het aantal
49
woningen geteld per immissieklasse (b.v. 50-55 dB(A)) , en vermenigvuldigd met het gemiddeld
hinderpercentage voor de immissieklasse in kwestie (b.v. 4,9% voor 50-55 dB(A)). Er wordt enkel
rekening gehouden met de woningen binnen 1 km van het tracé van de nieuwe N60, aangezien
enkel binnen deze zone aanzienlijke verschillen voorkomen tussen de referentie- en geplande
toestand die impact kunnen hebben op het hinderniveau. Er wordt uiteraard ook enkel rekening
gehouden met de woningen die binnen de contour van het geluidsmodel vallen. De woningen aan
de rand van het stedelijk gebied worden meegeteld voor zover ze direct (geen afscherming) zijn
blootgesteld aan het geluid van de nieuwe weg. Om de effectbeoordeling voldoende te kunnen
differentiëren, gebeurt de berekening van het hinderniveau per deelgebied en de overeenkomstige
50
“invloedssfeer” .

De bepaling van het aantal woningen per wegsegment of immissieklasse is indicatief, aangezien niet werd
gecontroleerd of een gebouw op het kadasterplan wel degelijk bewoond is of al dan niet opgedeeld in
appartementen. De te onteigenen woningen (zie hiervoor) worden logischerwijs buiten beschouwing gelaten.
De resultaten van deze berekeningen zijn als volgt (een tabel met de detailberekeningen is terug te vinden in
bijlage):
Buitengebied
Deelgebied

Aantal
woningen

Ref – %
gehinderden

Aantal won
met hinder

Gepland – %
gehinderden

Aantal won
met hinder

Δ won met
hinder

Noordelijk plateau

51

10,6

5

11,2

6

+1

Zandige top

107

13,5

14

14,2

15

+1

Schavaarthelling

137

3,7

5

12,2

17

+12

Toegang Ronse

313

7,5

23

14,8

46

+23

Woonkouter

312

6,9

21

11,8

37

+16

Recreatie- & bedrijvenzone

117

8,0

9

11,7

14

+5

Totaal buitengebied

1037

7,6

79

13,0

135

+56

Stedelijk gebied (doortocht N60 + belangrijkste zijstraten)
Deelgebied

Aantal
woningen

Ref – %
gehinderden

Aantal won
met hinder

Gepland – %
gehinderden

Aantal won
met hinder

Δ won met
hinder

Kruisstraat N (N60)

107

31,5

34

27,6

30

-4

Kruisstraat Z (N60)

100

26,8

27

21,0

21

-6

Broeke

72

17,7

13

18,7

13

0

Zonnestraat O (N60)

152

29,1

44

25,3

38

-6

Zonnestraat W (N36)

33

24,7

8

24,8

8

0

Cesar Snoecklaan (N60)

6

20,9

1

13,3

1

0

Leuzesteenweg N (N60)

45

26,8

12

11,7

5

-7

Leuzesteenweg Z (N60)

76

26,8

20

10,3

8

-12

Viermaartlaan

25

19,2

5

18,5

5

0

Totaal stedelijk gebied

616

26,6

164

21,0

129

-35

49

Indien een woning op de grens van twee klassen valt, wordt ze steeds aan de hoogste klasse toegekend.

50

Deelgebied Molenbeekvallei wordt hierbij verdeeld tussen deelgebieden “toegang Ronse” en “Woonkouter”.
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Er kan dus vastgesteld worden dat het gemiddeld percentage ernstig gehinderden in het buitengebied rond
het tracé van de nieuwe N60 stijgt van 7,6% naar 13,0%, wat in absolute zin overeenkomt met een 55-tal
bijkomende woningen met ernstige hinder. T.h.v. het noordelijk deel van het tracé is deze toename verwaarloosbaar omdat het geluidseffect van de nieuwe weg gemilderd wordt door de intunneling van een deel van
het tracé en door de verkeersafname op de bestaande N60, die er parallel aan loopt. De toename zijn het
grootst t.h.v. de Schavaarthelling (vooral op wooncluster Fiertelmeers-Noordstraat), op de woonlinten van de
Kapellestraat, Zonnestraat en Engelsenlaan en de woonwijken Floréal en G. De Myttenaerestraat. Maar het
gemiddeld hinderpercentage blijft in elk deelgebied onder de 15%.
Binnen het stedelijk gebied neemt het gemiddeld hinderpercentage daarentegen af, ten gevolge van het
verschuiven van verkeer van de bestaande naar de nieuwe N60, van 26,6% naar 21,0% of in absolute waarde
met ca. 35 woningen. Het gunstig effect is het grootst in het zuidelijk deel van de N60 (Leuzesteenweg). Zoals
gezegd werd de overige centrumstraten niet in rekening gebracht, maar ook hier kan een (beperkte) daling
van de geluidshinder verwacht worden.
De milderende maatregelen die worden opgelegd vanuit de discipline geluid (geluidsschermen, geluidsarm
wegdek, woningisolatie) zullen de negatieve hinder- en gezondheidseffecten in het buitengebied aanzienlijk
beperken. Vooral de hoogste en meest hinderlijke geluidsniveaus vlakbij het tracé zullen daardoor verdwijnen,
waardoor mogelijks zelfs een positieve nettobalans qua aantal woningen met ernstige hinder bekomen kan
worden.

13.3.3.3 Leefbaarheidseffecten t.g.v. luchtemmissies van wegverkeer
Inzake lucht bestaat geen equivalent van de formule van Miedema, die een rechtstreeks correlatie bepaalt
tussen het immissieniveau en het hinder- of gezondheidseffect. Voor lucht is de effectbeoordeling van het
aspect leefbaarheid dan ook kwalitatief van aard.
De effecten van de nieuwe weg op de luchtimmisiewaarden zijn verhoudingsgewijs beduidend kleiner dan
voor geluid. Behalve vlakbij de wegas ligt de immissietoename in de grootte-orde van 0,5 à 1 µg/m³ binnen
een zone van enkele honderden meters van het tracé voor NO2 en nog minder voor fijn stof (zie hoofdstuk
lucht). En aangezien de immissieniveaus in absolute zin ver onder de Vlaremnormen liggen, kan gesteld
worden dat de gezondheidseffecten van de nieuwe weg t.g.v. luchtemissies zeer beperkt zijn.
In het stedelijk gebied, langs de doortocht van de N60 en zijn belangrijkste zijstraten, zijn de positieve luchteffecten dan weer groter dan de positieve geluidseffecten. Dit komt omdat t.g.v. het “street canyon”-effect de
luchtkwaliteit veel sterker beïnvloed wordt door een aanzienlijke verkeersafname dan het geluidsniveau. Zoals
aangegeven in §8.3.2 neemt het NO2-immissieniveau in grote delen van de doortocht van de N60 dankzij het
project af met 6 à 8 µg/m³, en in de Leuzesteenweg zelfs met ca. 17 µg/m³ (bijna een halvering).

13.3.4 Effecten tijdens de aanlegfase
De aanlegfase wordt dusdanig georganiseerd (zie §6.3.8) dat de werfzone nagenoeg binnen de zone blijft die
zal ingenomen worden door het wegtracé. Door de werken te starten in het “gemakkelijk” zuidelijk deel van
het tracé, kan voor de aan- en afvoer van grond en bouwmaterialen bij de bouw van de weg in de meer
complexe zones, zijnde het Schavaartviaduct en de tunnel onder de Zandstraat, gebruik gemaakt worden van
het reeds gerealiseerde deel van het tracé (in casu de centrale knoop). Ook vanaf de noordelijke knoop is
werfverkeer mogelijk. Hierdoor zullen de functionele en visuele effecten van de aanlegfase gelijk aan of
kleiner zijn dan die van het definitief wegtracé.
De vijf in het GRUP aangeduide werfzones voor opslag van bouwmaterialen en werfmaterieel (artikel 5) zijn
onbebouwd en gelegen op percelen met een lage tot matige landbouwgevoeligheid (en sowieso is de inname
van deze percelen tijdelijk van aard).
Geluids- en stofhinder tijdens de aanlegfase situeert zich in de directe omgeving van het bouwterrein. De
nodige maatregelen moeten getroffen worden om deze hinder tot een minimum te beperken (zie hoofdstukken geluid en lucht). De tijdelijke omleidingsroutes voor autoverkeer lopen in belangrijke mate langs wegen
met relatief weinig bewoning.
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13.4 Conclusies en milderende maatregelen
13.4.1 Beoordeling van de effecten
De realisatie van de missing link N60 zal gepaard gaan met een aanzienlijke inname van landbouwgrond. De
impact hiervan op landbouw is het grootst aan het noordelijk en zuidelijk uiteinde van het tracé, waar heel
wat percelen met een gemiddelde tot hoge landbouwgevoeligheid geheel of gedeeltelijk worden ingenomen.
In het centrale deel van het tracé (van de tunnel onder de Zandstraat tot aan de Doorniksesteenweg) is de
impact op landbouw veel beperkter, omdat in deze zone de meeste ingenomen percelen een lagere landbouwgevoeligheid hebben of niet gebruikt worden voor professionele landbouw.
Ook de noodzakelijke natuur-, bos- en landschapscompensaties die zullen uitgevoerd worden binnen het Erfgoedlandschap hebben eveneens een impact op landbouw. De voorziene zones voor bos- en natuurcompensatie hebben vnl. een lage tot gemiddelde landbouwgevoeligheid. De impact van de landschapscompensaties
op landbouw wordt beperkt door deze allemaal uit te voeren als lineaire KLE’s (ook ter compensatie van
vlakvormige elementen die verloren gaan), die op de perceelsranden van de landbouwpercelen kunnen
ingeplant worden. Bovendien lopen de aangeduide stroken waar deze compensaties wenselijk geacht worden
(en die normaliter niet volledig benut zullen moeten worden om aan de compensatieplicht te voldoen) slechts
in beperkte mate door zones met een hoge landbouwwaardering.
Inzake bereikbaarheid van landbouwpercelen en barrièrewerking is het meest significant negatief effect te
verwachten in deelgebied 1, waar heel wat landbouwpercelen afgesneden worden van hun erfontsluiting via
de bestaande N60. Ter mildering wordt een nieuwe landbouwweg annex buurtweg voorzien door het doortrekken van De Klomp tot aan de Zeelstraat. De geplande doortrekking van de Kuitholstraat langs de nieuwe
N60, ter ontsluiting van de woningen aldaar, maakt ook de aanpalende landbouwpercelen bereikbaar.
De effecten van het project op de andere niet-woonfuncties (bedrijvigheid, kleinhandel en stedelijke voorzieningen) is doorgaans positief, omdat deze vlotter bereikbaar worden dankzij de nieuwe weg en de centrale
knoop. Dit geldt in het bijzonder voor het bedrijventerrein Pontstraat en zijn geplande westelijke uitbreiding.
Niettemin zullen i.f.v. het wegtracé enkele bedrijfsgebouwen moeten verwijderd worden.
Gezien haar breedte – minimaal 26 à 28m – en lengteprofiel – het overgrote deel van het tracé zal ofwel in
uitgraving ofwel in ophoging (talud/viaduct) aangelegd moeten worden – zal de nieuwe primaire weg N60 een
aanzienlijke impact hebben op de beeld- en belevingswaarde in haar omgeving. De uitgevoerde visibiliteitsanalyse en beeldsimulaties leiden tot de conclusie dat de visuele impact het grootst is en derhalve milderende
maatregelen noodzakelijk zijn langs het Schavaartviaduct (in het bijzonder in het centrale deel, dat door een
meer open gebied loopt) en langs het tracé op ophoging doorheen de Molenbeekvallei.
Uit het ontwerp-verlichtingsplan blijkt dat de verlichting van het tracé zal beperkt worden tot het strikte
minimum dat vereist is vanuit verkeersveiligheid, waarbij in de meest lichthindergevoelige zones (Kuithol,
Schavaarthelling, Molenbeekvallei) geen verlichting wordt voorzien. De effecten op vlak van lichthinder
worden als verwaarloosbaar tot maximaal beperkt negatief beoordeeld.
De realisatie van de nieuwe N60 gaat ten koste van de onteigening en verwijdering van 57 woningen langs het
tracé. Dit is een aanzienlijk maar onvermijdelijk effect, rekening houdend met het feit dat het gekozen tracé
reeds zoveel mogelijk woningen ontziet t.h.v. de kruising met de Fiertelmeers, Kapellestraat, Zonnestraat,
Engelsenlaan en Moortelstraat, en met de meer negatieve milieueffecten van alternatieve tracés (cfr. planMER).
Inzake de effecten op leefbaarheid en woonkwaliteit kan gesteld worden dat het project positieve effecten
genereert in het centrum van Ronse (uiteraard vooral langs het tracé van de bestaande N60) en negatieve
effecten in de omgeving van het tracé van de nieuwe N60, behalve t.h.v. de tunnel onder de Zandstraat. De
milderende maatregelen die opgelegd worden vanuit de discipline geluid (geluidsschermen, geluidsarm
wegdek, woningisolatie,..., zie hoofdstuk geluid) zullen deze negatieve leefbaarheidseffecten aanzienlijk
reduceren, omdat vooral de hoogste immissiewaarden in de directe omgeving van het tracé erdoor verlaagd
worden.
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13.4.2 Milderende maatregelen
Voor de verwerving van gronden, woningen en andere gebouwen geldt de gebruikelijke onteigeningswetgeving. De bemiddelaar grootschalige infrastructuurprojecten van de Vlaamse overheid zal daarbij ingeschakeld
worden.
T.a.v. de landbouw kunnen de effecten van onteigening t.g.v. de aanleg van de nieuwe N60 gemilderd worden
door:
•

Lokale grondenbank met vergoedingen

•

Projectmatig recht van voorkoop voor opbouw grondreserve i.f.v. uitruilen

•

Herverkaveling uit kracht van wet

•

Inrichtingswerken uit kracht van wet

•

Vrijwillige bedrijfsreconversie of -verplaatsing

De bovenstaande instrumenten worden opgenomen in de inrichtingsnota die door de VLM wordt opgesteld
i.k.v. Landinrichting, spoor 2 (zie bijlage 15).
Voor de concretisering van de milderende maatregelen t.a.v. de visuele en landschappelijke impact van het
tracé verwijzen we naar het hoofdstuk landschap en erfgoed. Hoewel dit niet het doel van de landschapscompensaties en andere milderende maatregelen m.b.t. KLE’s is, kunnen de voorziene nieuwe houtkanten en
bomenrijen in het erflandschap en daarbuiten bijdragen aan het milderen van de visuele impact van het
Schavaartviaduct. Los daarvan kan financiële steun verleend worden aan omwonenden van het viaduct die dit
wensen, om schermgroen aan te planten rond hun tuinen.
Voor de milderende maatregelen t.a.v. de effecten van de verkeersemissies op de geluids- en luchtkwaliteit in
de omgeving van het tracé verwijzen we naar het hoofdstuk geluid en trillingen. Vanuit het aspect beeld- en
belevingswaarde gaat t.a.v. het viaduct een duidelijke voorkeur uit naar geluidsreducerende maatregelen
zonder visuele/ruimtelijke impact (geluidsarme wegdektypes, isolatie van individuele woningen,…) in plaats
van geluidsschermen.
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Tabel 13-3

Overzicht effectscores en milderende maatregelen mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Effect op beeld- en
belevingswaarde

Direct effect op
bewoning

Effect op leefbaarheid
en woonkwaliteit

1 Noordelijk plateau

-2/-3

0

0/-1

-1

0

2 Zandige top

0/-1

0/-1

-1/+1

-2

0

3 Schavaarthelling

0/-1

0

-1/-3

-2/-3

-1/-2

4 Toegang Ronse

-1

-1/+1

-1

-2

-2

5 Molenbeekvallei

-1

0

-2

0

0

6 Woonkouter

-1/-2

0

0/-1

-1/-2

-1/-2

7 Recreatie- en bedrijvenzone

-2/-3

+1/+2

0/-1

-1

0/-1

-1

0

+1

0

0

Inrichting Erfgoedlandschap
Algemeen

Effect op landbouw

Effect op andere nietwoonfuncties

Deelgebied

Milderende maatregelen

Zie algemeen

Inname van (delen van) landbouwpercelen in
bouwterrein en erfgoedlandschap (-1/-3)

Financiële vergoeding, grondruil en
ev. Herverkaveling i.k.v. inrichtingsplan VLM

Inname van woningen en bedrijfsgebouwen
(-1/-2)

Onteigeningswetgeving, bemiddelaar
grootschalige infrastructuurprojecten

Visuele impact tracé (-1/-3)

Zie discipline landschap en erfgoed

Lichthinder (0/-1)

/

Effect op niet-woonfuncties in Ronse-centrum
(+1/+2)

/

Effect op leefbaarheid in Ronse-centrum
(+1/+2)

/

Effecten aanlegfase: gelijk aan of kleiner dan
effecten wegtracé zelf

Zie discipline mobiliteit, geluid en
lucht
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14

Synthese, conclusies en aanbevelingen
In dit project-MER worden de milieueffecten onderzocht van de realisatie van de “missing link” N60 te Ronse.
Dit betreft een primaire weg type II met 2x2-profiel, vanaf een noordelijk knooppunt met de bestaande N60
ten noorden van Ronse, op de plaats de bestaande weg overgaat van 2x2 naar 2x1-profiel, tot aan een
zuidelijk knooppunt met de bestaande N60 ten zuiden van Ronse, vlakbij de grens met Wallonië. De belangrijkste elementen van deze nieuwe weg zijn:
•

Een tunnel onder de Zandstraat (N425), gelegen op de kam van de Vlaamse Ardennen;

•

Een viaduct (max. ca. 17m boven maaiveld) op de zgn. Schavaarthelling

•

Onderdoorgangen in sleuf van de westelijke invalswegen van Ronse: Kapellestraat, Zonnestraat
(N36), Engelsenlaan en Doorniksesteenweg (N48)

•

Een centraal knooppunt (Hollands complex) t.h.v. de Zonnestraat (N36) ter ontsluiting van Ronsecentrum

•

Een aansluiting van bedrijventerrein Pontstraat en zijn geplande westelijke uitbreiding

De effecten van het project inzake terreininname wordt beoordeeld o.b.v. het afgebakend bouwterrein, uitgaand van de “worst case” situatie dat dit bouwterrein volledig zou ingenomen worden (inname/verwijdering
van alle natuur- en landschapselementen, landbouwpecelen, woningen en andere gebouwen). Afhankelijk van
het uiteindelijk ontwerp (cfr. DBFM-opdracht) zal de effectieve terreininname normaliter (iets) kleiner zijn.
Daarnaast worden in het project-MER ook beoordeeld:
•

Het ontwerp-Landschapsplan voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe weg;

•

De natuur-, bos- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap cfr. inrichtingsplan VLM;

•

Het flankerend beleid t.a.v. landbouw (grondruil, eventuele herverkavelingen);

•

De aanleg van 5 nieuwe buurtwegen buiten het bouwterrein.

14.1 Conclusies en milderende maatregelen per discipline
Hieronder worden de effectbeoordeling van dit project en de milderende maatregelen per discipline samengevat. Het betreft hier de effectbeoordeling van het referentieontwerp. Het uiteindelijk te realiseren ontwerp,
na toewijzing van de DBFM-opdracht, kan hier – normaliter slechts in vrij beperkte mate – van afwijken. De
milieueffecten van het definitief ontwerp mogen – al dan niet na mildering – niet aanzienlijker zijn dan degene
beschreven in onderhavig project-MER.

14.1.1 Mens - mobiliteit
14.1.1.1 Beoordeling van de effecten
De effecten inzake mobiliteit worden als volgt beoordeeld:
•

Functioneren van het wegennet (effectscore +2):
o

Het doorgaand noord-zuid-verkeer rijdt significant vlotter doorheen Ronse dankzij de realisatie van de nieuwe N60

o

Het doorgaand noord-zuid-verkeer verplaatst zich volledig naar de nieuwe N60, waardoor
het aandeel doorgaand verkeer op het bestaand wegennet sterk wordt gereduceerd.

o

De kruispunten op het bestaand wegennet functioneren beter. Die op de nieuwe N60 geven
mogelijks aanleiding tot beperkte filevorming, het meest op de noordelijke knoop, waardoor
milderende maatregelen aangewezen zijn (zie verder).

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 426 van 536

•

Bereikbaarheid van de deelgebieden (effectscore +1): De deelgebieden zijn over het algemeen beter
bereikbaar, maar op bepaalde trajecten is er een beperkte toename van de trajecttijden omwille van
de knooppunten met de nieuwe N60.

•

Multimodale mobiliteit (effectscore +1):

•

•

o

De vlottere doorstroming op het bestaand wegennet komt ook de doorstroming van de
buslijnen in het studiegebied ten goede.

o

Voor de verschillende fietsassen verbetert de situatie omdat de personen- en vrachtwagenintensiteiten op de fietsroutes aanzienlijk dalen. Voor enkele fietsroutes zijn er weliswaar
beperkte omrijbewegingen nodig t.o.v. de referentietoestand.

Verkeersveiligheid (effectscore +2):
o

Bij het ontwerp van de nieuwe infrastructuur worden de Vlaamse richtlijnen qua wegenveiligheid gevolgd, met bovendien specifieke bijkomende maatregelen voor het Schavaartviaduct en de tunnel onder de Zandstraat.

o

De verkeersdruk op het bestaand wegennet in het algemeen en het aantal vrachtwagens in
het bijzonder neemt af, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

o

De veiligheid van de fietsers kan op de centrale knoop nog sterk verbeterd worden door het
voorzien van verkeerslichten voor fietsers en het optimaliseren van de layout van de afslagstroken.

Verkeersleefbaarheid (effectscore +2): De verkeersleefbaarheid neemt toe door de afname van de
verkeersdruk op het bestaand wegennet. De oversteekbaarheid van de belangrijkste assen neemt
toe.

Mits een goede organisatie van de werken – cfr. het faseringsvoorstel dat opgesteld werd in functie van de
Minder Hinder strategie – worden de effecten tijdens de aanlegfase op vlak van doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en –leefbaarheid globaal als niet significant tot beperkt negatief (0/-1) beoordeeld.
Enkel de tijdelijke onderbreking van de Doorniksesteenweg (fase 3) en de Zonnestraat (fase 4) wordt als matig
negatief (-2) beoordeeld voor de doorstroming van het openbaar vervoer (grote omrijfactor).

14.1.1.2 Milderende maatregelen
Het project N60 resulteert op vlak van mobiliteit overal in betere scores in de verschillende effectgroepen.
Enkel op bepaalde deelaspecten, bijvoorbeeld de extra vertraging op de Zonnestraat, waar met het project
door het oost-west verkeer een extra kruispunt dient te worden gepasseerd, leidt dit tot een minder vlot
functioneren. De verschillen zijn echter zeer beperkt zodat geen milderende maatregelen op dit vlak nodig
zijn.
Wel wordt vastgesteld dat een aantal van de nieuwe knooppunten van N60 met het bestaande wegennet
aanleiding geven tot lichte congestievorming op een aantal richtingen. Vooral op de noordelijke knoop is de
kans groot dat er congestie ontstaat tijdens de avondspits. Daarom wordt op de zijtak (aantakking bestaande
N60) een extra voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer voorzien, zodat de rechtsaf samen kan verlopen
met de linksaf komende van het noorden (N60). De linksaf van de zijtak verloopt samen met de fietsoversteek,
en krijgt een korte groenfase omdat amper verkeer deze beweging maakt, maar kan worden verlengd indien
een fietser zich aanmeldt. Door deze maatregel dalen de verzadigingsgraden tot onder de kritische drempel
van 80%.
De veiligheid van de fietsers kan op de centrale knoop nog sterk verbeterd worden door het voorzien van
verkeerslichten voor fietsers en het optimaliseren van de layout van de afslagstroken.
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14.1.2 Geluid en trillingen
14.1.2.1 Beoordeling van de effecten
Het project genereert een positief effect op de geluidskwaliteit langs het grootste deel van de doortocht van
de bestaande N60 doorheen Ronse-centrum (tussenscore 0 tot +3).
Maar anderzijds zijn er aanzienlijk negatieve effecten langs het grootste deel van het tracé van de nieuwe N60
(tussenscore van -1 tot -3), vooral als gevolg van de gunstige geluidstoestand in de referentiesituatie langs
grote delen van het tracé (relatief stil open ruimte-gebied), waardoor de bijdrage van de nieuwe weg zeer snel
meer dan 6 dB(A) bedraagt, en milderende maatregelen dienen uitgewerkt te worden.
Er zijn echter ook zones langs het tracé waar zich t.g.v. het project positieve geluidseffecten voordoen: in de
zone boven de tunnel, in het noordelijk tracégedeelte waar de oude en de nieuwe N60 naast elkaar gelegen
zijn en plaatselijk t.h.v. kruisingen met bestaande wegen. Dit is het gevolg van de verkeersafname op de
bestaande wegen, waarvan het positief geluidseffect groter dan het negatief effect van de nieuwe weg zelf.
Ook in de aanlegfase komen te milderen negatieve geluidseffecten voor.

14.1.2.2 Milderende maatregelen
Aanlegfase
•

een goede communicatie met de omwonenden

•

opmaak van een integraal “Minder Hinder”- plan opgemaakt en oprichting van een werkgroep
‘minder hinder’.

•

opleggen van verplichte routes voor het vrachtverkeer van en naar de werf; vermijden van
verkeersonveilige situaties,

•

maximaal beladen van de vrachtwagens om het aantal ritten te minimaliseren of aanpassen van de
grootte van de vrachtwagen aan het te volgen tracé,

•

vermijden van impacten (bijvoorbeeld bij het dichtklappen van de laadklep bij het lossen van
materialen),

•

maximaal gebruik maken van aanwezige objecten om afschermingen te krijgen,

•

tijdelijke werfinrichtingen (bouwketen) maximaal verwijderen van woningen (zodat zo weinig
mogelijk reflecties optreden),

•

meer dan één machine tegelijk gebruiken (hierdoor wordt de werktijd verkort en het geluidsniveau
wordt niet veel hoger),

•

gebruik maken van geluidsarme machines, in het bijzonder voor grondverzetmachines; machines
(dieselmotoren, generatoren, pompen, compressoren) zonder omkapseling worden bij voorkeur niet
ingezet op een "stille" werf.

Exploitatiefase
Algemene maatregelen
•

Aan de bron (wegemissies): “stillere” wegverharding (b.v. SMA-D i.p.v. SMA-C), stillere voertuigen
en/of stillere banden

•

Via de overbrengingsweg: geluidsschermen, overkragingen of overkappingen

•

Aan de ontvangerzijde: gevelisolatie, bouwontwerp
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Maatregelen voor singuliere woningen
Het is zo dat er een zekere “overlap” van een akoestisch scherm moet zijn ter hoogte van singuliere woningen
om voldoende afscherming te garanderen. In die zin kan het uitwerken van een individuele effectmaatregel
per woning (woningisolatie) een betere optie zijn voor alleenstaande/niet geclusterde woningen, weliswaar
enkel voor het binnencomfort. Een woning wordt als een singuliere woning beschouwd als deze niet behoort
tot een wooncluster (groep van minstens 5 woningen, met kortste onderlinge afstand van max. 50m).
Geluidsschermen langs de nieuwe N60
Geluidsafschermende maatregelen langs de nieuwe N60 zelf worden opgelegd in de zones waar zich t.h.v.
woonclusters een aanzienlijke geluidstoename voordoet t.g.v. het project (meer dan +3 dB(A), tussenscores -2
of -3), in combinatie met een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarden geldig voor nieuwe
wegen (60 dB(A) Lden of 50 dB(A) Lnight). Bij wijze van oefening worden in dit MER de effecten doorgerekend
van geluidsschermen in deze zones:
Deelgebied 3 – Schavaarthelling: Het gebruik van een AGT-mengsel (Asfaltmengsel voor Geluidsarme
Toplagen) zorgt voor een daling van 3 dB(A) bij een klasse I mengsel en voor een daling van 6 dB(A)
voor een klasse II mengsel. Door het gebruik van een dergelijk mengsel op het viaduct zal er ter
hoogte van één singuliere woning een aanzienlijk negatief effect blijven worden. Een individuele
maatregel is aangewezen. Een geluidsscherm van 2m (+ borstwering van 1,2m) aan de buitenzijde
van het (dubbel) viaduct zorgt voor een geluidsdaling met 4,5 à 7 dB(A) in de omgeving. Er blijft een
relevante geluidsoverdracht via de ruimte tussen de twee viaductgedeelten. Indien ook aan de
binnenzijde van het viaduct geluidsschermen van 2m geplaatst worden, zakt het geluidsniveau nog
eens met 2 à 3 dB(A).
•

Deelgebied 4 – Toegang Ronse: Geluidsschermen van 2 à 4m langs weerszijden van de sleuf onder de
Kapellestraat leveren een geluidsreductie op van 2 à 4 dB(A) t.h.v. de immissiepunten, maar hiermee
kan niet voldaan worden aan de gedifferentieerde referentiewaarden (noch met nog hogere
schermen). Het lijkt om die reden logischer om voor dit kruispunt een combinatie van AGT-mengsel
en en individuele maatregelen ter hoogte van de woningen zelf voor te stellen. Concreet zou dit
betekenen dat er in totaal een 12-tal woningen in aanmerking komen voor individuele maatregelen.
T.h.v. de sleuf onder de Zonnestraat was de tussenscore +2 (t.g.v. de verkeersafname op deze weg
zelf) en worden vanuit het significantiekader geen milderende maatregelen opgelegd.
Deelgebied 6 – Woonkouter: Geluidsschermen van 4m langs weerszijden van de sleuf onder de
Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg leveren een geluidsreductie t.h.v. de immissiepunten op van
3 tot 9 dB(A) (dit laatste t.h.v. de woningen van de De Myttenaerestraat), maar hiermee kan t.h.v. de
Engelsenlaan niet voldaan worden aan de gedifferentieerde referentiewaarden. Het lijkt om die
reden logischer om voor dit kruispunt een combinatie van AGT-mensel en individuele maatregelen
ter hoogte van de woningen zelf voor te stellen. Concreet zou dit betekenen dat er in totaal een 4-tal
woningen in aanmerking komen voor individuele maatregelen. Ter hoogte van de woningen in de De
Myttenaerestraat en de Moortelstraat is een geluidsscherm wel zinvol, en volstaat daarbij een
hoogte van 2 m.

•

Deelgebieden 5 – Molenbeekvallei en 7 – Recreatie- en bedrijvenzone: geen geluidsschermen wegens
geen blootgestelde woonclusters.

Inzake de keuze tussen de milderende maatregelen wordt vanuit de discipline geluid geen voorkeur uitgesproken tussen geluidsschermen of AGT-mengsels of een combinatie van beide. Deze keuze kan wel bepaald
worden vanuit praktische overwegingen (kostprijs vs. efficiëntie) en/of visuele/landschappelijke impact. Ongeacht welke (combinatie van) geluidsreducerende maatregelen gekozen wordt, dient t.g.v. alle woningen waar
het project aanzienlijk negatieve geluidseffecten genereert, voldaan te worden aan de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe primaire wegen (60 dB(A) Lden en 50 dB(A) Lnight), desgevallend via individuele maatregelen aan de woningen zelf.
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14.1.3 Lucht
14.1.3.1 Beoordeling van de effecten
De realisatie van de missing link N60 en de daarmee gepaard gaande verkeersverschuivingen zorgen enerzijds
voor beperkt tot belangrijk negatieve luchteffecten langsheen het tracé van de nieuwe N60 – het meest
uitgesproken voor de parameters NO2 jaargemiddelde en aantal overschrijdingen van de dagnorm voor PM10
– en anderzijds voor sterk positieve luchteffecten langs de bestaande doortocht van de N60 door de stadskern van Ronse.
Het positief effect van de sterke vermindering van het totaal verkeersvolume in de stadskern wordt in een
aantal wegsegmenten afgezwakt of tenietgedaan door het verschuiven van de vrachtverkeersroute van/naar
bedrijventerrein Klein Frankrijk (gelegen langs de N48 ten oosten van de stadskern) richting nieuwe centrale
knoop t.h.v. de Zonnestraat (N36). Maar dit komt omdat het geldend vrachtverbod voor doorgaand verkeer in
Ronse-centrum niet volledig kon ingevoerd worden in het verkeersmodel. Door dit vrachtverbod zal er overal
in de stadskern een positief effect zijn op de luchtkwaliteit.
Ondanks de immissietoenames t.g.v. het project blijven alle immissiewaarden buiten de stadskern ver onder
de milieukwaliteitsnormen (en ook ruim onder 80% van die normen, behalve voor PM2,5). Binnen de stadskern zorgt de verkeers-afname ervoor dat de bestaande overschrijdingen van de NO2-jaarnorm in enkele
“street canyons” in de geplande toestand niet meer voorkomen.

14.1.3.2 Milderende maatregelen
Vanwege de goede absolute luchtkwaliteit, ook na realisatie van het project, worden dwingende milderende
maatregelen t.a.v. lucht niet nodig geacht worden. De zones met aanzienlijk negatieve luchteffecten t.g.v. de
nieuwe N60 komen quasi volledig overeen met de zones met aanzienlijk negatieve geluidseffecten. De milderende maatregelen inzake geluid (geluidsschermen, woningisolatie,..., zie hoofdstuk geluid) zullen ook een
positieve bijdrage leveren – zij het in iets beperktere mate – aan de lokale luchtkwaliteit.
In functie van het beperken van stofhinder tijdens de werken wordt aangeraden om grondhopen in de
werfzones en vrachtwagens met losse grond af te dekken of te besproeien. Grondtransporten moeten in de
mate van het mogelijke dichtbebouwde wegen vermijden.

14.1.4 Bodem en grondwater
14.1.4.1 Beoordeling van de effecten
Tijdens de aanlegfase kan verdichting van de bodem optreden in de werk- en werfzones door berijding en
belasting met grondmassa’s. Het project gaat gepaard met een aanzienlijk grondverzet, benaderend geschat
op 290.000 à 360.000 m³.
De realisatie van de weg gaat gepaard met profielvernietiging van de bodem. In het studiegebied komen geen
zeldzame bodemprofielen of waardevolle bodemtypes (b.v. veenbodems) voor. De bodem is niet tot matig
gevoelig voor profielvernietiging.
De wettelijke bepalingen (Vlarebo,…) dienen gerespecteerd te worden om nieuwe bodemverontreinigingen
(lekken van oliën,…) en verspreiding van bestaande bodemverontreinigingen te vermijden. Een aandachtspunt
hierbij is OVAM-dossiernummer 1040, waar momenteel een bodemsaneringsproject lopende is.
Het tracé doorsnijdt drie zones die volgens de gevoeligheidskaart (zeer) gevoelig zijn voor grondverschuivingen: de zone van de zijbeek van de Kuitholbeek t.h.v. de noordelijke knoop, de zone rond de zuidelijke
tunnelmond (Spinessenberg) en heel de Schavaarthelling. De grootste risicozone is de Schavaarthelling, waar
het viaduct wordt voorzien. Voor de fundering van het viaduct werden volgende concepten besproken:
•

grindkernen + zandpalen rondom paalfundering

•

enkel fundering met diepwanden

•

beschermingsconstructie voorzien rondom paalfundering in de vorm van buispalen.
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Elk van deze concepten zorgt voor een verhoging van de stabiliteit t.o.v. de huidige situatie (beperkt tot matig
positief effect).
De techniek met grindkernen en zandpalen neemt de oorzaak van de grondverschuivingen weg door de verzadigingsgraad van de ondergrond te verlagen, maar kan negatieve neveneffecten hebben op de hoogte van de
grondwatertafel: via de doorlatende zandpalen kan grondwater wegsijpelen uit de bovenste grondwatertafel
naar een onderliggende aquifer. Om de lokale grondwaterstand op peil te houden, en de voeding van de
Fonteinbeek te garanderen, worden daarom boven de zandpalen kleimatten voorzien op een diepte van ca.
1,5m. Hierdoor beperkt de grondwaterdaling zich tot de grondlaag onder de kleimatten (Formatie van
Kortrijk, Lid van Saint-Maur), en is geen significant effect te verwachten op het grondwaterpeil in de gebieden
ten oosten en westen van het bouwterrein, waaronder het habitatrichtlijngebied. Deze gebieden liggen
immers veel hoger dan de beekvallei waar de zandpalen zich bevinden (resp. top Schavaarthelling en Hotondberg) en worden door meerdere ondoorlatende kleilagen gescheiden van het Lid van Saint-Maur.
Naast het potentieel effect van de fundering van het Schavaartviaduct m.b.v. zandpalen, kan uit de uitgevoerde grondwatermodellering voor het noordelijk deel van het projectgebied afgeleid worden dat de
grondwaterdalingen t.g.v. het project zelf zeer beperkt blijven. In een zone van ca. 200m rond de tunnel onder
de Zandstraat is een verlaging van 0,25-0,75m te verwachten.
Belangrijk is hierbij aan te stippen dat het model er – op basis van de beschikbare grondwaterpeilmetingen –
vanuit gaat dat de tunnel in zijn geheel boven de grondwatertafel gelegen is, waardoor de effecten van de
nochtans diepe insnijding voor de bouw van de tunnel zeer beperkt blijven. Elders in het gemodelleerd gebied
beperkt de grondwaterdaling zich tot enkele cm. Er is geen significante invloed te verwachten op de SintHubertusvijver. Gezien de beperkte invloed op de grondwaterstand, zijn ook de door het model berekende
kwelfluxdalingen zeer beperkt.
De uitgraving van de tunnel reikt dus niet tot op de permanente grondwatertafel, maar doorsnijdt mogelijks
wel één of meerdere daarboven gelegen hangwatertafels. Vanwege de beperkte omvang van dergelijke
hangwatertafels (gekoppeld aan b.v. kleilenzen in een zandig substraat) en hun geïsoleerd karakter, zijn de
effecten per definitie lokaal van aard.
In het zuidelijk (niet gemodelleerd) deel van het projectgebied komen uitgravingen tot ca. 8m voor bij de
onderdoorgangen van de Zonnestraat, Engelsenlaan en Doorniksesteenweg, waarbij bemaling nodig zal zijn.
De invloedssfeer van deze bemalingen blijft echter beperkt tot enkele meters, vanwege de lage doorlaatbaarheid van de ondergrond (quartair zandleem op tertaire klei). Aangezien de sleuven onder de Zonnestraat en
de Engelsenlaan/Doorniksesteenweg ongeveer loodrecht op de Molenbeek staan, kan verondersteld worden
dat ze slechts in beperkte mate een barrière vormen voor de grondwaterstroming richting Molenbeek.
De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op bodem- en grondwater (minder erosie, vasthouden grondwater in wortelsysteem,…). Grondruil van landbouwpercelen en aanleg van (onverharde/beperkt verharde) buurtwegen – hebben geen significante effecten op oppervlaktewater.

14.1.4.2 Milderende maatregelen
De tijdelijke stockage van gronden dient beperkt te blijven tot gronden i.f.v. de grondbalans binnen het
project kunnen worden verwerkt. Overschotgronden moeten onmiddellijk worden afgevoerd.
Het doorsnijden van gronden die gevoelig zijn voor grondverschuiving is altijd negatief. Het effect bij het
toepassen van onderstaande maatregelen kan gemilderd worden tot een beperkt negatief effect (-1):
•

51

Gebiedsspecifieke stabiliteitsmaatregelen :
o

Zone zijbeek Kuitholbeek: bv. palenmatras onder ophoging (taludvariant); tracé zoveel
mogelijk in uitgraving voorzien (talud- + keerwandvariant);

51

Het betreft hier drie typeconcepten. Wellicht zijn er nog andere geotechnische oplossingen mogelijk waarmee de stabiliteit kan
gegarandeerd worden.
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o
•

Spinessenberg: vernagelde keerwand + palenrij vóór de keerwand

Maatregelen om grondverschuivingsrisico’s tijdens de aanlegfase te beperken, o.a.:
o

Trillingsarme technieken gebruiken

o

Geen werken uitvoeren in zeer natte periodes als de ondergrond verzadigd is en gemakkelijk
kan beginnen glijden

o

Bemaling van de zone van de werken

Om significante effecten op het grondwaterpeil in de (ruime) omgeving te vermijden, moet de tunnel t.h.v. de
Zandstraat in zijn geheel boven de permanente grondwatertafel (ca. 80m TAW) gelegen zijn. Peilbuismetingen
moeten uitwijzen op welke hoogte de grondwatertafel zich precies bevindt t.h.v. de zuidelijke tunnelmond,
het meest kritische punt, en, indien het waterpeil hoger blijkt te liggen dan voorzien, moet het lengteprofiel
van het uiteindelijk wegontwerp (DBFM-opdracht) hierop afgestemd worden (maar het tracé moet nog steeds
52
ingepast worden binnen het afgebakend bouwterrein) .
Indien bij de uitvoering van de werken een hangwatertafel wordt doorsneden, dient retourbemaling toegepast te worden om de effecten hiervan maximaal te beperken.

14.1.5 Oppervlaktewater
14.1.5.1 Beoordeling van de effecten
Het project impliceert een verhoging van verharde oppervlakte. Dit zorgt voor een versnelde hemelwaterafvoer, waardoor buffering noodzakelijk is. Het project heeft een effect op drie deelstroomgebieden, nl. de
Molenbeek Ronse – Fonteinbeek, Molenbeek – Kuitholbeek en Sint-Martensbeek. Deze dienen aldus in te
staan voor de afvoer van oppervlaktewater afkomstig van de N60. Aangezien de deelsystemen van de
Fonteinbeek en Molenbeek overstromingsgevoelig zijn (beperkt negatief effect), is waterberging en vertraagde afvoer dan ook noodzakelijk om de valleigebieden te beschermen.
Het afstromende hemelwater worden via infiltratiebermen, infiltratiegrachten en buffers naar de bestaande
waterlopen afgevoerd. Daarbij wordt het principe van eerst infiltreren, daarna bufferen en pas daarna
afvoeren gevolgd. De dimensionering van de bufferbekkens werd berekend volgens de normen uit de Code
van Goede Praktijk van het ontwerp van rioleringssystemen. Er worden vijf bufferbekkens voorzien.
Het project voorziet ca. 210.330 m² verharde oppervlakte, 94.350 m² oppervlakte van wegtaluds en 63.007 m²
oppervlakte berm. Dit komt neer op 367.687 m² oppervlakte waarvoor (infiltratie) en buffering dient voorzien
te worden. De provincie Oost-Vlaanderen stelt een bergingscapaciteit van 330 m³/ha voorop. Met deze totale
oppervlakte zou 12.134 m³ buffering voorzien dienen te worden. De voorziene buffers zullen minimaal aan de
berekende buffering voldoen en bij voorkeur meer. Om te kunnen voldoen aan het maximaal lozingsdebiet
van 10 l/s.ha worden debietsremmers op de buffers geplaatst.
De aanleg van de verharding en het sterke reliëf hebben een impact die ertoe leidt om een extra zonering
voor waterbeheer te voorzien ter hoogte van de Molenbeek, bovenop alle maatregelen die zijn voorzien
(bufferbekkens in de noordelijke en zuidelijke aansluitingszone, brede infiltratiebermen, …). Buffering in
valleigebied wordt als matig negatief beoordeeld. De buffering ter hoogte van de Molenbeek wordt overgedimensioneerd omwille van de ligging in valleigebied. Dankzij deze overdimensionering worden geen
bijkomende overstromingsrisico’s verwacht. De impact kan hierdoor genuanceerd worden tot een beperkt
negatief effect.
De weg neemt een deel effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van de Molenbeek in, waardoor
compensatievolume zal voorzien worden.
52

De milieueffecten ingevolge fysieke terreininname blijven daardoor zoals beoordeeld in dit project-MER. Een eventuele aanpassing van
het lengteprofiel ten zuiden van de tunnel kan wel enige invloed hebben op de visueel-landschappelijke impact van de nieuwe weg en
derhalve op haar landschappelijke inpassing (cfr. Landschapsplan).
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Inzake barrièrewerking in afstromingsgebied doorsnijdt het tracé het deelstroomgebied van de Fonteinbeek
(in bovenlopen en t.h.v. de Fonteinbeek), maar de Fonteinbeek wordt op viaduct gekruist en de Kouterzeelbeek wordt ingebuisd onder het tracé. De weg gaat in ophoging (talud + brug) door de Molenbeekvallei, en
het wegwater wordt via inbuizing naar de buffer ten noorden van de Molenbeek geleid. Het hemelwater dat
op de taluds terechtkomt, wordt via een afvoergracht geleid naar de Molenbeek. De barrière-effecten worden
als maximaal beperkt negatief beoordeeld.
Inzake de waterkwantiteit in de Sint-Hubertusvijver blijven de Fonteinbeek (gedeeltelijk) en Kouterzeelbeek
aangesloten op deze vijver. Het overstort van de Sint-Hubertusvijver is verbonden met de Fonteinbeek. Het
overstort van Aquafin zal niet meer verbonden zijn met de Fonteinbeek, maar zal afgeleid worden naar de
buffer ten zuiden van Fiertelmeers. Daarnaast wordt ook een bypass van de Fonteinbeek voorzien. Het
waterpeil in de Sint-Hubertusvijver wordt gegarandeerd – benevens normale seizoensschommelingen – door
de permanente voeding vanuit de Kouterzeelbeek.
Rekening houdend met de voorziene voorzorgsmaatregelen – infiltratiebermen, bermgrachten en waar nodig
KWS-afscheiders – zal bij calamiteiten de waterkwaliteit van de waterlopen niet of slechts in kleine mate
beïnvloed worden.
Het afgevoerde oppervlaktewater wordt niet naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Al het afstromingswater wordt ofwel geïnfiltreerd, ofwel gebufferd, ofwel naar de waterloop afgeleid. Een overschrijding van de
waterzuiveringsinfrastructuur is dan ook niet mogelijk.
In het studiegebied hebben de meeste waterlopen, die door het tracé doorkruist worden, een matig tot goede
structuurkwaliteit, waardoor de effecten op dit vlak beperkt zijn. Het verleggen van de Fonteinbeek t.h.v. het
Schavaartviaduct wordt aangegrepen om de structuurkwaliteit van deze waterloop plaatselijk te verbeteren. .
De Molenbeek zal voorzien worden van oever- en bodembescherming t.h.v. de doorkruising van het tracé en
de bufferbekkens ten noorden en ten zuiden van de waterloop. Afhankelijk van het verstevigingsmateriaal
wordt een beperk tot matig negatief effect verwacht. Indien de Kouterzeelbeek d.m.v. een inbuizing dient
omgelegd te worden, wordt dit als een beperkt negatief effect beschouwd.
Eén van de vijf in het GRUP aangeduide werfzones ligt gedeeltelijk in overstromingsgevoelig gebied.
De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op oppervlaktewater (minder afspoeling, vasthouden hemelwater,…). Grondruil van landbouwpercelen en aanleg van (onverharde/beperkt verharde) buurtwegen – hebben geen significante effecten
op oppervlaktewater.

14.1.5.2 Milderende maatregelen
De voorziene buffers dienen minimaal aan de berekende buffering te voldoen en bij voorkeur meer.
De bypass en omlegging van de Fonteinbeek mogen geen knelpunten creëren voor vismigratie, noch in de
aanlegfase noch in de exploitatiefase.
Regelmatig onderhoud van de bermen is noodzakelijk om een goede infiltratie en het tegenhouden van
verontreinigingen te kunnen garanderen.
Verder wordt aanbevolen om, indien passend binnen de landschapvisie, struikgewas te voorzien. Zowel
struikgewas als geluidsschermen voorkomen verwaaiing van spatwater naar de randzones van de weg waardoor verontreinigingen tegengehouden worden en deze zich aldus niet verder kunnen verspreiden.
Bij de omlegging van de Fonteinbeek zijn volgende randvoorwaarden en aanbevelingen:
•

Beek niet draineren

•

Bijkomende erosie moet zoveel mogelijk worden vermeden

•

Er dient zoveel mogelijk ruimte gegeven te worden voor verdere ontwikkeling van de beek

•

Bij de aanleg is het wenselijk om een variatie in breedtes aan te leggen en een variatie in structuur te
voorzien (variatie in bodemdiepte, aanleg van stroomdeflectoren, …)
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•

Bij de inrichting wordt het aangeraden om de buitenbochten eerder steil aan te leggen en de
binnenbochten eerder zwak. Houtkant zal aan de buitenbochten noodzakelijk zijn ter versteviging.

Het is wenselijk om parallelle dijken met de Molenbeek zoveel mogelijk te vermijden en in te zetten op
langere dwarsdijken. Ook worden de dijken bij voorkeur zo ver mogelijk van de beek gehouden.

14.1.6 Fauna en flora
14.1.6.1 Beoordeling van de effecten
Door uitvoering van het project zullen een aantal waardevolle tot zeer waardevolle biotopen verloren gaan
binnen het bouwterrein.
Door een goede ecologische inrichting van het bouwterrein buiten de footprint van de weg (cfr. landschapsplan) zullen de mogelijke effecten beperkt blijven. Dit geldt vooral ter hoogte van de zone van de Schavaarthelling, aangezien deze zone een geschikt leefgebied vormt voor een aantal soorten of als migratieroute
wordt gebruikt. Gezien de weg hier als een viaduct wordt aangelegd, blijft migratie onder de weg mogelijk,
waardoor versnippering en barrière-effecten beperkt blijven.
De broedende avifauna in de omgeving kan tijdens de aanlegfase rustverstoring ondervinden omwille van de
geluidsproductie tijdens de werken. In de exploitatiefase zal er ten opzichte van de referentiesituatie er een
grotere zone kwetsbaar gebied onderhevig zijn aan een geluidsverstoring van 45 dB(A) of meer. De geluidstoename ter hoogte van Schavaart en Spinnessenberg ten opzichte van de referentiesituatie betekent een
mogelijke afname aan leefgebied van avifauna. Algemeen worden de effecten voor avifauna van geluidsverstoring door uitvoering van het project als matig negatief beschouwd.
Indien de aanlegwerken tijdens en na zonsondergang zouden plaatsvinden in het voorjaar, kunnen negatieve
effecten optreden op eventueel voorkomende vleermuizen. Omwille van de geluidstoename zijn effecten op
vleermuizen ook in de exploitatiefase niet volledig uit te sluiten.
Zowel in de aanlegfase als in de exploitatiefase kunnen slachtoffers van amfibiëen vallen ter hoogte van de
nieuwe weg, in het bijzonder t.h.v. het Schavaartviaduct en Fiertelmeers in het bijzonder.
Door uitvoering van het project zullen in de omgeving van de Fonteinbeek een aantal percelen ingenomen
53
worden die momenteel geschikt zijn als leefgebied voor amfibieën (o.a. vuursalamander ) en reptielen (matig
tot sterk negatief effect).
Indien ervoor gekozen wordt om het viaduct te funderen m.b.v. grindkernen en zandpalen is een wijziging van
de grondwaterstand niet uit te sluiten. Daarom zullen kleimatten aangelegd worden bovenop de zandpalen en
wordt bovenop dit kleidek terug een grondlaag van ca. 1,5m aangebracht. Hierdoor zal de grondwaterstandswijziging zeer lokaal blijven, en zeker buiten het (veel hoger gelegen) habitatrichtlijngebied blijven.
De kleimatten impliceren dan wel dat een grotere oppervlakte waardevolle vegetaties zal moeten ingenomen
worden dan bij de andere funderingstechnieken, aangezien niet enkel vegetatie dient gerooid te worden ter
hoogte van de zandpalen en grindkernen zelf, maar over een grotere aaneengesloten oppervlakte. Vanuit
Fauna en Flora gaat de voorkeur daarom uit naar de uitvoering via alternatieve oplossingen die de grondwaterstand en de voorkomende waardevolle elementen zo weinig mogelijk aantasten (buispalen of diepwanden). De zone met kleimatten bevindt zich volledig binnen het bouwterrein, zodat de keuze van de
funderingstechniek geen invloed heeft op de “worst case” effectbeoordeling in dit project-MER noch op de
gehanteerde cijfers inzake natuur- en boscompensaties.

14.1.6.2 Milderende maatregelen
Gezien het bouwterrein ruimer is dan de footprint van de weg, dient er bij het definitieve ontwerp zo veel
mogelijk gestreefd worden naar het vrijwaren van de waardevolle vegetatie. Voor de verloren gaande
waardevolle natuurelementen of bospercelen werd een compensatieplan opgemaakt, voorlopig uitgaand van
53

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat kamsalamander zou voorkomen in het projectgebied.
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de “worst case” situatie dat alle waardevolle vegetatie binnen het bouwterrein zal verloren gaan. Indien dit in
het definitief ontwerp niet het geval blijkt te zijn, verlaagt de compensatieplicht t.o.v. de aannames in dit
project-MER. De compensaties zullen uitgevoerd worden binnen art. 8 van het RUP, binnen het SBZ en in
aansluiting met bestaande bosstructuren (cfr. inrichtingsplan VLM).
Verlies van (potentieel) habitat voor amfibieën (o.a. vuursalamander) of verlies aan / verstoring van migratieroutes dient gemilderd te worden door bij de landschappelijke inpassing van het project in de omgeving van
Fiertelmeers nieuwe geschikte elementen aan te planten, waardoor het leefgebied in zekere mate terug
hersteld wordt.
Om schade aan broedgevallen van avifauna tijdens de werken zo veel mogelijk te vermijden, wordt opgelegd
om opgaande vegetatie te verwijderen vóór het broedseizoen. Geluidsverstoring tijdens de exploitatiefase kan
gemilderd worden via de milderende maatregelen (geluidsschermen, geluidsarm wegdek) die voorzien
worden t.a.v. bewoning (zie discipline geluid). Deze maatregelen zullen ook voor een afname van het geluid
zorgen ter hoogte van de waardevolle gebieden voor fauna en flora.
De werkzones (die niet onder de footprint van de weg vallen) kunnen ter hoogte van de natte vegetatietypes
het best beschermd te worden met rijplaten om bodemverstoring te vermijden.
Tijdens de werken dient de impact op de grondwaterstand zo minimaal mogelijk te zijn. Er zullen bijgevolg
technieken moeten toegepast worden die de waterhuishouding, vegetatie en waardevolle elementen zo
weinig mogelijk aantasten en bestaande elementen kunnen behouden. Verder wordt verwezen naar de milderende maatregelen van de discipline bodem en grondwater (in het bijzonder moet de aanleg van de tunnel te
gebeuren boven de grondwaterstand). Daarnaast moet het grondwaterpeil gedurende meerdere jaren na voltooiing van de werken gemonitord worden in en nabij het habitatrichtlijngebied.
Om verstoring van vleermuizen te vermijden tijdens de aanlegfase dient werken tijdens en na zonsondergang
van het voorjaar tot het najaar maximaal vermeden te worden. Indien dit toch niet vermijdbaar zou zijn, dient
de werfzone enkel plaatselijk verlicht te worden, en dient gebruik gemaakt te worden van neerwaartse
verlichting. Er mag niet geheid worden in de periode van eind oktober tot eind maart om verstoring ter
hoogte van mogelijke winterverblijven van vleermuizen te vermijden.
Bijkomend onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen kunnen genomen worden om de impact
voor vleermuizen tijdens de werken zo minimaal mogelijk te houden (juiste periode aangeven wanneer welke
bomen mogen gekapt worden binnen de bouwcontour); dit hangt nl. af van de morfologie van de boom (soort
boom, jonge of oudere boom, boom met of zonder holtes,…), de soort vleermuizen enz.. Dit onderzoek zal
uitgevoerd worden in het voorjaar van 2015, m.a.w. vóór de aanvang van de werken. Afhankelijk van de
resultaten van dit onderzoek kunnen specifieke voorwaarden opgelegd worden in de vergunning, b.v. timing
van rooien van bomen,…
Om het aantal slachtoffers met wilde zoogdieren (herten, everzwijnen,…) te beperken wordt voorgesteld om
rasters en geleiderails te plaatsen langs de sleufgedeelten van het tracé. Dit geldt in het bijzonder voor de
zone tussen de zuidelijke tunnelmond en het viaduct (onder het viaduct is een veilige passage mogelijk).
Om slachtoffers van amfibiëen ter hoogte van de nieuwe weg zoveel mogelijk te vermijden dienen onderaan
het talud in de zone ten zuiden van Fiertelmeers de nodige maatregelen genomen te worden, b.v. het
aanbrengen van een geleidingswand van minstens 50 cm. Tijdens de aanlegfase geldt deze maatregel voor
heel de zone van het Schavaartviaduct. Ingeval van geluidsschermen op het viaduct zijn doorzichte schermen
af te raden wegens het risico dat vogels zich ertegen te pletter vliegen. Dit kan evenwel voorkomen worden
door stickers op de wanden te kleven.
De kruising met de Molenbeek dient zodanig uitgewerkt te worden dat er geen (vis)migratieknelpunten ontstaan. Om negatieve effecten inzake barrièrewerking in de omgeving te beperken dient deze kruising zelfs
dusdanig uitgewerkt te worden dat migratie zowel voor vissen, amfibieën en reptielen en vleermuizen
mogelijk is.
De flankerende maatregelen voor de landbouw (grondruil, herverkaveling,…) mogen niet gepaard gaan met
verlies van biologisch waardevolle elementen. Grondruil binnen Natura 2000-gebied moet vermeden worden.
Bij de aanleg van de 5 buurtwegen dient het rooien van opgaande vegetatie vermeden te worden.
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14.1.7 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
14.1.7.1 Beoordeling van de effecten
Gezien haar breedte – minimaal 26 à 28m – en lengteprofiel – het overgrote deel van het tracé zal ofwel in
uitgraving ofwel in ophoging (talud/viaduct) aangelegd moeten worden – zal de nieuwe primaire weg N60 een
aanzienlijke impact hebben op de landschappelijke structuren en perceptieve kenmerken van haar omgeving.
De visibiliteitsanalyse uitgevoerd in het hoofstuk mens – ruimtelijke en sociale aspecten leidde tot de conclusie dat t.a.v. de visuele impact van het project milderende maatregelen – vnl. onder de vorm van opgaande
begroeiing – worden opgelegd langs het Schavaartviaduct (in het bijzonder in het centraal deel, dat door een
meer open gebied loopt) en langs het tracé op ophoging doorheen de Molenbeekvallei. Inzake visuele impact
wordt een viaduct met geluidsschermen beduidend negatiever beoordeeld dan een viaduct zonder geluidsschermen. De voorkeur gaat duidelijk uit naar geluidswerende maatregelen zonder visuele impact (geluidsarme wegdektypes, isolatie van individuele woningen; zie discipline geluid).
De aanleg van het tracé zal tevens gepaard gaan met het verlies van punt-, lijn- en vlakvormige kleine landschapschapselementen (bomen, bomenrijen, hagen, bosjes, waardevolle graslanden,…). Deze innames bevinden zich binnen het bouwterrein, waardoor er geen directe aantasting is van het erfgoedlandschap, maar een
deel ervan valt wel binnen de voormalige ankerplaats. Voorts valt de inname van beboste en ecologisch
waardevolle percelen onder het Bosdecreet, resp. het Natuurdecreet (zie discipline fauna en flora). De inname
van KLE’s t.h.v. het Schavaartviaduct is iets groter bij de funderingstechniek met grindkernen, zandpalen en
kleimatten, dan bij de andere technieken (diepwanden, buispalen).
De wettelijk verlichte compensaties volgens het Bosdecreet en het Natuurdecreet, de compensaties inzake
landschap en heel wat van de andere milderende maatregelen is reeds voorzien in resp. het inrichtingsplan
van de VLM voor het Erfgoedlandschap en in het ontwerp-Landschapsplan bij het referentieontwerp (zie
verder).
Doorsnijding van landschapsstructuren en barrièrewerking worden in de mate van het mogelijke beperkt
door het tracé in het noorden zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande N60 en in het centraal en
zui-delijk deel bij het stedelijk weefsel, door de tunnel onder de heuvelkam en door het tracé maximaal op
viaduct aan te leggen op de Schavaarthelling en t.h.v. de Molenbeek.
Voorts heeft het project ook aanzienlijke effecten op het bouwkundig erfgoed. Een aantal gebouwen die
opgenomen zijn in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed (IOE), moeten worden verwijderd om de bouw
van de nieuwe N60 volgens het referentieontwerp mogelijk te maken. Alhoewel de meeste van deze erfgoedelementen een niet-uniek karakter hebben, in slechte staat verkeren en/of aanzienlijke verbouwingen hebben
ondergaan, betekent hun inname een duidelijke aantasting van het bouwkundig erfgoed van de gemeenten
Ronse en Maarkedal, en worden de effecten als beperkt tot sterk negatief beoordeeld. Het tracé werd dusdanig gekozen dat er geen direct effect is op de bebouwde percelen van Villa Madonna (beschermd monument) en Kasteel De Malander, en de visuele impact wordt beperkt door het hoogteverschil en de dichte
begroeiing tussen beide gebouwen en het wegtracé. Het viaduct heeft geen negatieve impact op het risico op
grondverschuivingen t.h.v. Villa Madonna en kasteel De Malander; ingeval gekozen wordt voor de techniek
met zandpalen en grindkernen is er zelfs een verlaging van het grondverschuivingsrisico t.h.v. dit bouwkundig
erfgoed te verwachten (zie discipline bodem en grondwater).
De meest negatieve beoordeling inzake bouwkundig erfgoed wordt toegekend aan de verwijdering van villa
Mon Rêve (Kapellestraat), maar dit bleek technisch noodzakelijk te zijn om anderzijds Domein Sint-Hubert met
vijver te kunnen vrij-waren, en de erfgoedwaarde van Domein Sint-Hubert, wordt gezien zijn omvang en uniek
karakter, hoger geacht dan die van villa Mon Rêve.
Door de geringe afstand tussen het wegtracé en de NW hoek van de Sint-Hubertusvijver dreigt de aanwezige
groenbuffer onvoldoende breed en dicht te zijn om een goede visuele afscherming te bieden.
De schadebeperkende, milderende, herstellende en compenserende maatregelen aangegeven in de zorgplichtnota bij het GRUP Missing Link N60 (mei 2014) werden maximaal doorvertaald in het referentieontwerp,
het ontwerp-landschapsplan en het inrichtingsplan voor het Erfgoedlandschap met de bos-, natuur- en
landschapscompensaties.
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14.1.7.2 Milderende maatregelen
Maatregelen om de visuele impact van het tracé te milderen worden voorzien door een kwaliteitsvol
architecturaal ontwerp en een goede landschappelijke inpassing van het tracé – cfr. het landschapsplan – op
te leggen in het DBFM-bestek. De visuele afscherming van het viaduct mag niet ten koste gaan van belangrijke
bestaande vista’s op en doorzichten doorheen het landschap.
De landschapselementen die verloren gaan binnen de voormalige ankerplaats zullen gecompenseerd worden
binnen het erfgoedlandschap. Niet alleen de lijnvormige maar ook de vlakvormige elementen die verloren
gaan, zullen gecompenseerd worden als nieuwe lijnelementen (houtkanten en bomenrijen), a rato van 1 km
houtkant/bomenrij van 10m breed per ha oppervlakte die verloren gaat binnen het bouwterrein. Deze
compensaties zullen uitgevoerd worden op locaties die daarvoor geschikt bevonden worden door VLM en
Onroerend Erfgoed en rekening houdend met een compensatiefactor i.f.v. hun erfgoedwaarde (0, 1, 2 of 3;
cfr. de nota “landschapsherstel en –compensatie” van afdeling Onroerend Erfgoed-.
Landschappelijke entiteiten die verloren gaan en vallen onder het Bosdecreet of het Natuurdecreet, zullen wel
vlakvormig gecompenseerd worden (als nieuwe bosaanplant, resp. ecologisch ingericht grasland), en dit
binnen de zones van artikel 8 van het “GRUP Missing Link N60”, die zowel binnen het erfgoedlandschap als
binnen hab itatrichtlijngebied gelegen zijn. Te compenseren puntelementen (solitaire bomen, kapelletje)
kunnen als “marker” fungeren voor de nieuwe KLE’s of bosentiteiten binnen het erfgoedlandschap.
Landschapselementen die verloren gaan buiten de voormalige ankerplaats worden niet gecompenseerd.
Niettemin is mildering van deze effecten evenzeer wenselijk, met name t.a.v. de elementen met waardefactor
2 of 3. Er wordt voorgesteld om deze te vervangen met een “milderingsfactor” 1, resp. 1,5.
Deze milderende maatregelen dienen in de mate van het mogelijke uitgevoerd te worden in de directe
omgeving van het tracé, als onderdeel van de uitvoering het Landschapsplan. Dit is wellicht niet mogelijk in
het deel van de Schavaarthelling tussen Schavaart en Fiertelmeers, waar talrijke punt- en lijnvormige landschapselementen verloren gaan, en lokale alternatieve locaties beperkt zijn. Er wordt daarom voorgesteld om
deze effecten, net als de wettelijke landschapscompensaties, binnen het erfgoedlandschap te milderen.
Aangezien de totale lengte van de door VLM en OE geselecteerde locaties beduidend groter is dan hetgeen
wettelijk moet gecompenseerd worden, moet dit in principe zeker mogelijk zijn.
De landschapselementen die in het Erfgoedlandschap worden aangeplant ter compensatie of mildering van
het verlies binnen het bouwterrein dragen bij aan het verhogen van de landschapsecologische waarde van het
Erfgoedlandschap, al wordt dit effect “slechts” als beperkt positief beoordeeld omdat de landschappelijke
waarde van het Erfgoedlandschap reeds hoog tot zeer hoog is in de huidige situatie.
Landschapselementen die slechts tijdelijk verloren gaan tijdens de aanlegfase, moeten maximaal hersteld
worden in het kader van de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. landschapsplan), Het betreft in het
bijzonder de vlakvormige elementen (akkerpercelen) boven de tunnel t.h.v. de Zandstraat.
De keuzes die in het ontwerp-landschapsplan bij het referentieontwerp qua landschappelijke inpassing
genomen worden, kunnen ondersteund worden, met uitzondering van volgende punten, die ook gelden voor
het i.k.v. de DBFM-opdracht op te maken definitief landschapsplan:
•

Beperking van de ruimtelijke impact van de verkeersinfrastructuur boven de tunnel

•

Groenaanplant rond de zuidelijke tunnelmond (t.h.v. herberg de la Cruche)

•

Lineair groen (o.a. op talud nieuwe weg) i.p.v. grootschalige bebossing in de Molenbeekvallei

Een hoogkwalitatief architecturaal ontwerp van het Schavaartviaduct dat zich rekenschap geeft van de hoge
actuele landschappelijke waarde van het gebied, is van groot belang.
De eventuele herverkaveling van landbouwpercelen binnen het Erfgoedlandschap mag niet gepaard gaan met
de aantasting van bestaande KLE’s, holle wegen of andere landschappelijk waardevolle elementen.
Indien een definitief wegontwerp en landschapsplan wordt opgesteld dat uitgaat van dezelfde principes als
het ontwerp-landschapsplan bij het referentieontwerp, aan de twee bovenstaande voorwaarden voldoet, kan
gesteld worden dat er geen betekenisvolle indirecte aantasting zal zijn van het erfgoedlandschap. Dit wordt in
principe gegarandeerd door het ontwerphandboek dat bij het DBFM-bestek wordt gevoegd. Dit ontwerp-
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handboek legt de inpassingsprincipes en kwaliteitseisen vast waaraan het uiteindelijke ontwerp zal moeten
voldoen. Deze principes en eisen omvatten zowel specificaties voor de wegenis zelf, als voor het onderliggend
netwerk en voor de integratie in het landschap.
Binnen het bouwterrein verdwijnen een aantal waardevolle landschapselementen, die zullen gecompenseerd
worden binnen het Erfgoedlandschap. Voor deze aan te planten kleine landschapselementen legt de VLM
volgende randvoorwaarden op:
•

Duurzaam beheer én op lange termijn (bv. openbaar domein)

•

Kwalitatief, streekeigen en standplaatsgeschikt plantmateriaal

Voor lineaire landschapselementen gelden volgende voorwaarden:
•

Behoud mogelijk op lange termijn >> openbaar karakter / aansluitend op openbaar domein

•

Goed bereikbaar i.f.v. beheer:

•

•

o

Eventueel met beheersweg ernaast

o

Indien aansluitend op eigendom ANB >> beheerder ANB

o

Indien langs waterlopen cat. 2 >> beheerder Provincie

o

Andere: beheerder gemeente

Een meerwaarde bieden voor andere functies om draagvlak te creëren
o

Langs wegen of wandelwegen

o

Oeverbeplanting waterlopen (2de categorie + grachten met verzwaard debiet door N60)

o

Beplanting taluds wachtbekkens

o

Herstellen holle wegen (taluds en/of taludschouder beplanten)

o

Ingebuisde grachten terug open leggen

o

Als erosiebestrijdende maatregel : voorkomen van erosie op akkers, afspoelende modderstromen opvangen langs straten

o

In functie van specifieke soorten >> geelgors

Hoogwaardige aanplant (haagbeuk, beuk, eik,…) i.f.v. uitbesteding beheer aan landbouwers (het is
gemakkelijker om een beheerder te vinden voor een knothaagbeuk dan voor een knotwilg)

Een deel van de landschapscompensatie zou b.v. kunnen gebruikt worden voor de inrichting van de omgeving
van kapel Wittentak aan de Kapellestraat (de parking is momenteel een laagkwalitatieve grintvlakte), maar
zonder het zicht op de kapel vanuit het centrum weg te nemen.
Graslanden en bossen die binnen het Erfgoedlandschap aangelegd worden in functie van de natuur- en boscompensatie (zie hoofdstuk fauna en flora) moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
•

Beheerbaar en duurzaam karakter: geen snippers, grotere aaneengesloten gehelen

•

Bij bebossing rekening houden met zichtassen

•

Groot deel mag spontane verbossing zijn

•

Indien compensatie op biologisch waardevolle percelen >> compensatiefactor x2

Om ruimte te creëren voor een voldoende brede groenbuffer tussen het wegtracé en de Sint-Hubertusvijver
wordt voorgesteld om het NW hoekje van de vijver te dempen.
Inzake archeologie is archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk langsheen alle tracégedeelten waar uitgraving plaatsvindt in functie van de realisatie van de weg zelf of van andere projectonderdelen (b.v. het uitgraven van bufferbekkens). Dit onderzoek is reeds lopend. De bureaustudie, aangevuld met een boring op de
Schavaarthelling, uitgevoerd najaar 2014, heeft uitgewezen dat:
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•

Over heel het tracé een proefsleuvenonderzoek moet uitgevoerd worden;

•

Dit proefsleuvenonderzoek in het centrale deel van het tracé (zuidelijke tunnelmond – Engelsenlaan)
en in de vallei van de Sint-Maartensbeek (meest zuidelijke werfzone) moet voorafgegaan worden
door een landschappelijk booronderzoek i.f.v. detectie van steentijdsites.

In geval hierbij relevante vondsten worden aangetroffen, moet een volledig archeologisch onderzoek worden
uitgevoerd, om ongedocumenteerde vernieling van waardevol archeologisch erfgoed te vermijden.

14.1.8 Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
14.1.8.1 Beoordeling van de effecten
De realisatie van de missing link N60 zal gepaard gaan met een aanzienlijke inname van landbouwgrond. De
impact hiervan op landbouw is het grootst aan het noordelijk en zuidelijk uiteinde van het tracé, waar heel
wat percelen met een gemiddelde tot hoge landbouwgevoeligheid geheel of gedeeltelijk worden ingenomen.
In het centrale deel van het tracé (van de tunnel onder de Zandstraat tot aan de Doorniksesteenweg) is de
impact op landbouw veel beperkter, omdat in deze zone de meeste ingenomen percelen een lagere landbouwgevoeligheid hebben of niet gebruikt worden voor professionele landbouw.
Ook de noodzakelijke natuur-, bos- en landschapscompensaties die zullen uitgevoerd worden binnen het Erfgoedlandschap hebben eveneens een impact op landbouw. De voorziene zones voor bos- en natuurcompensatie hebben vnl. een lage tot gemiddelde landbouwgevoeligheid. De impact van de landschapscompensaties
op landbouw wordt beperkt door deze allemaal uit te voeren als lineaire KLE’s (ook ter compensatie van
vlakvormige elementen die verloren gaan), die op de perceelsranden van de landbouwpercelen kunnen
ingeplant worden. Bovendien lopen de aangeduide stroken waar deze compensaties wenselijk geacht worden
(en die normaliter niet volledig benut zullen moeten worden om aan de compensatieplicht te voldoen) slechts
in beperkte mate door zones met een hoge landbouwwaardering.
Inzake bereikbaarheid van landbouwpercelen en barrièrewerking is het meest significant negatief effect te
verwachten in deelgebied 1, waar heel wat landbouwpercelen afgesneden worden van hun erfontsluiting via
de bestaande N60. Ter mildering wordt een nieuwe landbouwweg annex buurtweg voorzien door het doortrekken van De Klomp tot aan de Zeelstraat. De geplande doortrekking van de Kuitholstraat langs de nieuwe
N60, ter ontsluiting van de woningen aldaar, maakt ook de aanpalende landbouwpercelen bereikbaar.
De effecten van het project op de andere niet-woonfuncties (bedrijvigheid, kleinhandel en stedelijke voorzieningen) is doorgaans positief, omdat deze vlotter bereikbaar worden dankzij de nieuwe weg en de centrale
knoop. Dit geldt in het bijzonder voor het bedrijventerrein Pontstraat en zijn geplande westelijke uitbreiding.
Niettemin zullen i.f.v. het wegtracé enkele bedrijfsgebouwen moeten verwijderd worden.
Gezien haar breedte – minimaal 26 à 28m – en lengteprofiel – het overgrote deel van het tracé zal ofwel in
uitgraving ofwel in ophoging (talud/viaduct) aangelegd moeten worden – zal de nieuwe primaire weg N60 een
aanzienlijke impact hebben op de beeld- en belevingswaarde in haar omgeving. De uitgevoerde visibiliteitsanalyse en beeldsimulaties leiden tot de conclusie dat de visuele impact het grootst is en derhalve milderende
maatregelen noodzakelijk zijn langs het Schavaartviaduct (in het bijzonder in het centrale deel, dat door een
meer open gebied loopt) en langs het tracé op ophoging doorheen de Molenbeekvallei.
Uit het ontwerp-verlichtingsplan blijkt dat de verlichting van het tracé zal beperkt worden tot het strikte
minimum dat vereist is vanuit verkeersveiligheid, waarbij in de meest lichthindergevoelige zones (Kuithol,
Schavaarthelling, Molenbeekvallei) geen verlichting wordt voorzien. De effecten op vlak van lichthinder
worden als verwaarloosbaar tot maximaal beperkt negatief beoordeeld.
De realisatie van de nieuwe N60 gaat ten koste van de onteigening en verwijdering van 57 woningen langs het
tracé. Dit is een aanzienlijk maar onvermijdelijk effect, rekening houdend met het feit dat het gekozen tracé
reeds zoveel mogelijk woningen ontziet t.h.v. de kruising met de Fiertelmeers, Kapellestraat, Zonnestraat,
Engelsenlaan en Moortelstraat, en met de meer negatieve milieueffecten van alternatieve tracés (cfr. planMER).
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Inzake de effecten op leefbaarheid en woonkwaliteit kan gesteld worden dat het project positieve effecten
genereert in het centrum van Ronse (uiteraard vooral langs het tracé van de bestaande N60) en negatieve
effecten in de omgeving van het tracé van de nieuwe N60, behalve t.h.v. de tunnel onder de Zandstraat. De
milderende maatregelen die opgelegd worden vanuit de discipline geluid (geluidsschermen, geluidsarm
wegdek, woningisolatie,..., zie hoofdstuk geluid) zullen deze negatieve leefbaarheidseffecten aanzienlijk
reduceren, omdat vooral de hoogste immissiewaarden in de directe omgeving van het tracé erdoor verlaagd
worden.

14.1.8.2 Milderende maatregelen
Voor de verwerving van gronden, woningen en andere gebouwen geldt de gebruikelijke onteigeningswetgeving. De bemiddelaar grootschalige infrastructuurprojecten van de Vlaamse overheid zal daarbij ingeschakeld
worden.
T.a.v. de landbouw kunnen de effecten van onteigening t.g.v. de aanleg van de nieuwe N60 gemilderd worden
door:
•

Lokale grondenbank met vergoedingen

•

Projectmatig recht van voorkoop voor opbouw grondreserve i.f.v. uitruilen

•

Herverkaveling uit kracht van wet

•

Inrichtingswerken uit kracht van wet

•

Vrijwillige bedrijfsreconversie of -verplaatsing

De bovenstaande instrumenten worden opgenomen in de inrichtingsnota die door de VLM wordt opgesteld
i.k.v. Landinrichting, spoor 2 (zie bijlage 15).
Voor de concretisering van de milderende maatregelen t.a.v. de visuele en landschappelijke impact van het
tracé verwijzen we naar het hoofdstuk landschap en erfgoed. Hoewel dit niet het doel van de landschapscompensaties en andere milderende maatregelen m.b.t. KLE’s is, kunnen de voorziene nieuwe houtkanten en
bomenrijen in het erflandschap en daarbuiten bijdragen aan het milderen van de visuele impact van het
Schavaartviaduct. Los daarvan kan financiële steun verleend worden aan omwonenden van het viaduct die dit
wensen, om schermgroen aan te planten rond hun tuinen.
Voor de milderende maatregelen t.a.v. de effecten van de verkeersemissies op de geluids- en luchtkwaliteit in
de omgeving van het tracé verwijzen we naar het hoofdstuk geluid en trillingen. Vanuit het aspect beeld- en
belevingswaarde gaat t.a.v. het viaduct een duidelijke voorkeur uit naar geluidsreducerende maatregelen
zonder visuele/ruimtelijke impact (geluidsarme wegdektypes, isolatie van individuele woningen,…) in plaats
van geluidsschermen.

14.2 Overzichtstabel
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de effectscores en milderende maatregelen per
discipline.
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Tabel 14-1

Synthesetabel effectscores en milderende maatregelen

Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60
1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

Discipline mobiliteit
Functioneren wegennet

+2

Bereikbaarheid deelgebieden

+1

Multimodale bereikbaarheid

+1

Verkeersveiligheid

+2

Verkeersleefbaarheid

+2

Effecten in de aanlegfase

0

Aanpassing noordelijke knoop

Verbeteren veiligheid fietsers thv
centrale knoop

0/-1

Discipline geluid en trillingen
Effecten in de aanlegfase
Effecten van verkeersemissies

Trillingen

-1/-3
-1/+3
MM:
singuliere
woningen

0/+3
MM:
geen

-3/-1
MM:
scherm OF
AGTmengsels
op viaduct
+
singuliere
woningen

-3/+3
MM:
scherm OF
AGTmengsels
thv Kapellestraat +
individuele
woningen

nvt

-2/+1
MM:
scherm OF
AGTmengsels
thv Engelsenlaan +
individuele
woningen;
scherm thv
De Myttenaerestr
en Moortelstraat

-3/-1
MM:
singuliere
woningen

0
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0/+3
MM:
geen

-1

Goede praktijk: “stille” machines en
technieken, gepaste werfroutes,…

0

Standaard: geluidsarm wegdek (SMAD) en absorberende keerwanden
Vanuit geluid geen voorkeur tussen
schermen of AGT-mengsels maar om
praktische redenen (lage efficiëntie
schermen) en negatieve visuele
impact wordt maximaal gekozen voor
AGT-mengsels (viaduct + thv
Kapellestraat en Engelsenlaan); enkel
scherm thv De Myttenaerestraat en
Moortel-straat
Maatregelen aan individuele/
singuliere woningen

0
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Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60
1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

Discipline lucht
Effecten in de aanlegfase
Effecten van
verkeersemissies

0

-1/-2

NO2 jaar

-1/-2

-2/+2

-1

-2

-2

-1/-2

-1/-2

PM10 jaar

0/-1

-1/+1

0/-1

-1/-2

PM10 dag

-1

-1/+1

0

-2

PM2,5 jaar

0

-1/+1

0

-2

-2

0/-1

-1/+3

-1/-2

-1

-1

0/+2

-2

-1/-2

-1

-1/+3

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/+1

-2

-1

-2

0/-1

0

Afdekken/besproeiien losse grond,
gepaste werfroutes,…
Niet dwingend vanwege goede
absolute luchtkwaliteit
Positieve bijdrage maatregelen geluid

Discipline bodem en grondwater
Grondverzet
Bodemprofielwijziging

-1

Wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit

-1

Wijziging stabiliteit

-1/-2

-1/-2

+1/+2

0

0

Maximaal plaatselijk hergebruik van
grond; Vlarebo

Vlarebo
0
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0

Thv zijbeek Kuitholbeek: palenmatras (taludvariant), maximaal
ingegraven tracé
Spinessenberg: vernagelde keerwand
+ palenrij vóór de keerwand
Schavaartviaduct: funderingstechniek
naar keuze die stabiliteit verhoogt
aanlegfase: trillignsarme technieken;
bemaling/niet werken in (zeer) natte
periodes (monitoring grondwaterpeil
in gevoelige zones >> stilleggen
werken bij verzadigde ondergrond)

Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

-1

-1

0/-1
Fundering
viaduct
met zandpalen:
0/-3

0/-1

0

0/-1

0

Wijziging afwateringsstructuur

-1

0

-1

-1

-1

0

0/-1

Oppervlaktewaterkwantiteit

0

0

0

+1

-1

0

-1

Voldoende ruimte laten voor
waterlopen t.h.v. viaducten/taluds
Geen parallelle dijken aan Molenbeek

Structuurkwaliteit waterlopen

0

0

0/+1

0/-1

-1/-2

0

0

Waar mogelijk natuurlijker loop
creëren

0/-1

0/-1

-1

Wijziging grondwaterkwantiteit

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

0

Meting grondwaterstand t.h.v.
zuidelijke tunnelmond >> afstemming
definitief lengteprofiel
Schavaartviaduct: bij funderingstechniek met zandpalen >> plaatsing
kleimatten
Retourbemaling bij doorsnijden
hangwatertafel(s)

0

Geen vismigratieknelpunten creëren

Discipline oppervlaktewater

Oppervlaktewaterkwaliteit

0

0/-1
0

Capaciteit riolering en waterzuivering
Discipline fauna en flora
Biotoopverlies

Verstoring biotopen via wijziging
watersysteem

-1

-1

-2/-3

-1

0/-1
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Maximaal vrijwaren waardevolle
vegetatie
Nieuwe groenelementen in zone voor
landschappelijke integratie
Natuur- en boscompensatie binnen
habitatrichtlijngebied (artikel 8)

Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

Verstoring avifauna/vleermuizen

-1

-1/-2

-2

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Bodemverstoring

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

0

Rijplaten in zones buiten footprint
weg

-1/-2

-1/-2

-1/-2

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Monitoring grondwaterstand in en
rond habitatrichtlijngebied

Vernatting/verdroging
Eutrofiëring
Versnippering/barrièrewerking

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

0/-1
-1

-1

Rooien vóór broedseizoen avifauna
Vleermuizen: inventarisatie (voorzien
voorjaar 2015) >> indien aanwezig:
Niet werken tijdens/na zonsopgang
van voorjaar tot najaar
Niet heien oktober-maart thv
winterverblijven

0

-2/-3

0/-1

-1

0/-1

0/-1

+1/+2

Geleiderails en rasters langs de
sleufgedeelten (in het bijzonder
tussen Z tunnelmond en viaduct)

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Perceptieve kenmerken
Landschapsstructuur

0/-1

-1/+1

-1/-3

-1

-2

0/-1

0/-1

-1

-1/-3

-2/-3

-1

-1/-2

0/-1

-1/-2
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0

+1
+1

Cfr. ontwerp-landschapsplan en
inrichtingsplan VLM
Bos-, natuur- en landschapscompensaties in erfgoedlandschap
Groenbuffer rond Z tunnelmond en
aan NW hoek Sint-Hubertusvijver
Geen grootschalige bebossing in
Molenbeekvallei
Nieuwe KLE’s buiten erfgoedlandschap
Geen geluidsschermen op viaduct

Discipline / effectgroep

Bouwkundig erfgoed

Deelgebieden tracé “missing link” N60
1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

-1

-2

-2/-3

-2/-3

5
Molenbeek
-vallei

0

6
Woonkouter

0

7
Recr &
bedrzone

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

-1/-2

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

0

Verplaatsen kapelletje Schavaart
Landschappelijke inkleding kapel
Wittentak
Proefsleuvenonderzoek, plaatselijk
met voorafgaand booronderzoek >>
ev. volledig archeologisch onderzoek

Archeologie

0/-2

0

Effecten in de aanlegfase

0/-2

0/-1

Vrijwaring KLE aan westgrens
werfzone Zandstraat

Erftoegangswegen naar landbouwpercelen (Kuitholstraat, Zeelstraat)
Grondbank, ev. herverkaveling

Discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Effecten op landbouw

-2/-3

0/-1

0/-1

-1

-1

-1/-2

-2/-3

0

-1/-3

0

0/-1

0

-1/+1

0

0

+1/+2

+1/+2

0

Beeld- en belevingswaarde
(visuele impact)

0/-1

-1/+1

-1/-3

-1

-2

0/-1

0/-1

0

0/+1

Zie maatregelen landschap

Lichthinder

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

0/-1

0

0

0/-1

/

Directe impact op bewoning

-1

-2

-2/-3

-2

0

-1/-2

-1

0

0

Onteigeningswetgeving, bemiddelaar
grootschalige infrastructuurprojecten

Leefbaarheid en woonkwaliteit

0

0

-1/-2

-2

0

-1/-2

0/-1

+1/+2

0

Zie maatregelen geluid

Effecten op andere nietwoonfuncties

Effecten in de aanlegfase

0/-2
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Onteigeningswetgeving

Zie maatregelen mobiliteit, geluid en
lucht

14.3 Terugkoppeling naar milderende maatregelen in plan-MER
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de milderende maatregelen die werden opgelegd in
het plan-MER t.a.v. voorkeurstracé 23 of alle tracés (tabel 1-1 in deelrapport 15), met aanduiding hoe hiermee
is omgegaan in het referentieontwerp en/of het project-MER.

Tabel 14-2

Terugkoppeling naar milderende maatregelen in plan-MER

Milderende maatregel plan-MER

Verwerking in referentieontwerp en/of project-MER

Discipline mens – mobiliteit
Integreren kruipstrook in dwarsprofiel

Geïntegreerd in referentieontwerp

Monitoring evolutie verkeersintensiteiten op oost-west-as
door centrum Ronse (vermijden sluipverkeer)

Niet behouden (oost-west-as blijft belangrijke invalsweg
voor bestemmingsverkeer + ontsluiting naar centrale
knoop, waardoor aandeel sluipverkeer niet te onderscheiden is)

Voorzien bufferzone tussen bedrijventerrein Pontstraat en
N60

Geïntegreerd in referentieontwerp

Aandacht voor verkeersveiligheid en ADR-transporten

Geïntegreerd in referentieontwerp

Discipline geluid en trillingen
Geluidsarm wegdek (SMA-C)

In project-MER aangescherpt totSMA-D

Geluidsabsorberende sleufwanden en tunnelmonden

Overgenomen in project-MER (standaard doorgerekend in
geluidsmodel)

Geluidsreducerende maatregelen t.h.v. woningen in
meerdere zones

Verder uitgewerkt en verfijnd in project-MER o.b.v.
referentieontwerp

Vermijden van geluidshinder in werfzone t.h.v.
Engelsenlaan

Geen specifieke uitspraak hierover in project-MER;
geluidshinder moet maximaal vermeden worden in alle
werfzones

Discipline lucht
Wegprofiel en –inrichting en afstand tot woningen in
functie van minimaliseren luchteffecten

In de mate van het mogelijke geïntegreerd in
referentieontwerp

Beperking voertuigemissies

Niet behouden: maatregel waar initiatiefnemer geen vat
op heeft

Snelheidsverlaging

Niet behouden: snelheidsverlaging is geen optie voor een
primaire weg en verlaagt positief effect op doortocht

Captering emissies, tunnelventilatie,…

Niet behouden: beperkte tunnellengte vereist geen (niet
natuurlijke) tunnelventilatie; immissieniveaus niet
problematisch

Discipline bodem en grondwater
Beperken grondoverschotten en -transporten

Overgenomen in project-MER

Vermijden grondstockage en werfwegen op
compacteringsgevoelige bodems

Niet behouden: niet beoordeeld als aanzienlijk effect

Vermijden van risico-activiteiten in zones gevoelig voor
grondverschuivingen

Tracékeuze laat niet toe om deze zones volledig te
vermijden; keuze voor viaduct i.p.v. grondlichaam t.h.v.
Schavaarthelling in referentieontwerp; milderende
maatregelen in aanlegfase opgelegd in project-MER

Voorkomen van verspreiding van bodem- en grondwaterverontreinigingen door grondverzet en bemaling

Overgenomen in project-MER (toepassing Vlarebo)

Beperken verstoring hydrogeologie in aanleg- en
exploitatiefase

Referentieontwerp + DBFM-bestek: tunnelmonden moeten
boven permanente grondwatertafel liggen
Uitgravingen voorzien in gesloten bouwput met waar nodig
retourbemaling
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Discipline oppervlaktewater
Vermijden oppervlaktewaterverontreiniging door
afstromingswater van de weg

Gecontroleerde afvoer en lozing wegwater voorzien in
referentieontwerp

Voorzien van 10m brede infiltratiebermen

Waar mogelijk geïntegreerd in referentieontwerp, maar
geen of smallere bermen waar niet wenselijk i.f.v.
ruimtebeslag/landschappelijke inpassing, in samenspraak
met VMM

Compensatie inname overstromingsgebied, vermijden van
toename overstromingsrisico’s

Voldoende waterbuffering, rekening houdend met overstromingsgevoeligheid, geïntegreerd in referentieontwerp

Vermijden barrièrewerking weg t.h.v. Fonteinbeek en
Molenbeek

Geïntegreerd in referentieontwerp: viaduct/brug t.h.v.
kruising van Fonteinbeek en Molenbeek

Vermijden aantasting structuurkwaliteit waterlopen

Geïntegreerd in referentieontwerp: viaduct boven
Fonteinbeek en Molenbeek, verlegging Fonteinbeek met
meer natuurlijke loop

Discipline fauna en flora
Vermijden van direct biotoopverlies binnen SBZ-H

Bouwterrein ligt volledig buiten SBZ-H (noordelijke knoop
opgeschoven naar het zuiden)

Vermijden/compenseren van direct biotoopverlies buiten
SBZ-H

Verder uitgewerkt en verfijnd in project-MER o.b.v.
referentieontwerp

Minimaliseren van verstoring van fauna door geluid

Cfr. milderende maatregelen geluid; noordelijk deel tracé
maximaal ingegraven in referentieontwerp

Minimalisering van verstoring via wijziging grondwaterhuishouding

Cfr. milderende maatregelen bodem en grondwater

Minimalisering van verstoring via wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit

Bufferbekkens voorzien in referentieontwerp

Minimalisering van verstoring via wijziging in oppervlaktewaterkwaliteit

Gecontroleerde afvoer en lozing wegwater voorzien in
referentieontwerp

Minimalisering van verstoring via wijziging in structuurkwaliteit waterlopen

Geïntegreerd in referentieontwerp: viaduct boven
Fonteinbeek en Molenbeek, verlegging Fonteinbeek met
meer natuurlijke loop

Minimalisering van lichtverstoring

Voorzien in verlichtingsplan bij referentieontwerp (o.a.
geen verlichting op viaduct)

Minimaliseren van versnippering en barrièrewerking door
de nieuwe weg

Referentieontwerp: passage Schavaarthelling op viaduct,
nieuwe weg t.h.v. Kuitholbeekvallei zo dicht mogelijk bij
bestaande weg
Project-MER: rasters en geleiderails t.h.v. sleufgedeelten;
wildspiegels worden niet nodig geacht

Minimaliseren van versnippering en barrièrewerking
buiten het projectgebied

Ecoduct voorzien ten noorden van projectgebied (geen
deel uitmakend van project)

Discipline landschap, onroerend erfgoed en archeologie
Minimaliseren van effecten op landschappelijk erfgoed
(kenmerken van de ankerplaats)

Verankering van ankerplaats als erfgoedlandschap in GRUP
met uitsluiting van wegtracé en zone voor landschappelijke
inpassing; compensatie binnen erfgoedlandschap van
landschapselementen die verloren gaan binnen
bouwterrein

Minimaliseren van effecten op bouwkundig erfgoed

Referentieontwerp heeft geen directe impact op
beschermd monument Villa Madonna en vermijdt
maximaal impact op ander bouwkundig erfgoed (o.a.
kasteel De Malander, domein Sint-Hubert); inname Villa
Mon Rêve en enkele andere bouwkundig erfgoedelementen is onvermijdelijk

Minimaliseren van effecten op archeologisch erfgoed

Archeologisch (voor)onderzoek opgelegd in project-MER
(reeds opgestart)
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Landschapsvisuele inpassing van de weg

Keuze voor viaduct i.p.v. grondlichaam op Schavaarthelling; landschappelijke inpassing uitgewerkt in
landschapsplan bij referentieontwerp; beperkte
bijkomende voorwaarden opgelegd in project-MER

Discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Beperken van ruimtelijke versnippering t.g.v. de nieuwe
weg

Referentieontwerp: passage Schavaarthelling op viaduct;
nieuwe weg t.h.v. Kuitholbeekvallei zo dicht mogelijk bij
bestaande weg; zo laag mogelijk talud doorheen
Molenbeekvallei

Garanderen van een verzorgd contactvlak tussen
werklandschap (bedrijventerreinen) en infrastructuurlandschap

Referentieontwerp: bufferzone voorzien tussen N60 en
Pontstraat

Beperken van effecten op landbouw

Referentieontwerp vermijdt in grote mate zones met hoge
landbouwgevoeligheid
Opmaak door VLM inrichtingsplan voor het erfgoedlandschap, o.a. in samenspraak met landbouwers

14.4 Leemten in de kennis
Onderhavig project-MER heeft betrekking op het referentieontwerp van de “Missing Link” N60 Ronse. Het
definitief ontwerp, voortkomend uit de DBFM-opdracht, zal hier niet volledig mee overeenstemmen. Wel zal
het definitief ontwerp de grenzen van het vastgelegd bouwterrein moeten respecteren. In dit MER zijn de
milieueffecten die betrekking hebben op directe ruimte-inname beoordeeld vanuit de veronderstelling dat
het bouwterrein volledig zou ingenomen worden. De milieubeoordeling in dit project-MER kan bijgevolg als
een “worst case” beschouwd worden. in de mate dat bij de realisatie van het project andere technieken zouden worden gebruikt die thans niet zijn gekend of onderzocht, zal de aannemer moeten aantonen dat het
gebruik van deze technieken (eventueel mits mildering) niet leidt tot andere betekenisvolle effecten dan diegene die aangegeven zijn in dit MER.
Hoe dan ook zal er moeten voor gezorgd worden dat de negatieve milieueffecten van het definitief ontwerp,
eventueel na mildering, maximaal even groot zijn als beschreven in dit project-MER.
Per discipline zijn dit, naast de onzekerheden over de effectbeoordeling t.g.v. de mogelijke aanpassingen aan
het ontwerp, de belangrijkste andere leemten in de kennis:
•

Mobiliteit: de onzekerheidsfactor op de prognose van de toekomstige verkeersvraag, -spreiding en samenstelling (die ook gevolgen heeft op de resultaten van de geluids- en luchtmodellering)

•

Geluid: aantal en kenmerken geluidsbronnen tijdens de aanlegfase; evolutie in akoestische kenmerken van voertuigen en wegdekken,…

•

Lucht: onzekerheidsfactor in evolutie achtergrondwaarden en emissiekenmerken voertuigenpark

•

Bodem en grondwater: exacte hoogte grondwatertafel t.h.v. zuidelijke tunnelmond; effecten van de
eventuele grindkernen en zandpalen op de grondwatertafel t.h.v. het viaduct; mogelijke andere geotechnische oplossingen waarmee de stabiliteit kan gegarandeerd worden

•

Fauna en flora: exact voorkomen en aantallen van bepaalde soorten (vleermuizen, amfibieën,…) in de
omgeving van het tracé (terreinonderzoek voorzien voor- en najaar 2015)

•

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: aanwezigheid van archeologische relicten in het
projectgebied (Onroerend Erfgoed heeft o.b.v. de eind 2014 uitgevoerde bureaustudie proefsleuvenonderzoek, plaatselijk aangevuld met landschappelijk booronderzoek opgelegd)

•

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten: exacte inname van landbouwgronden voor natuur- en boscompensatie in het habitatrichtlijngebied
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15

Niet-technische samenvatting

15.1

Aanleiding voor het project en het project-MER
De N60 is een belangrijke weg van en naar de Vlaamse Ardennen, die van Gent tot Valenciennes loopt. In het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is de N60 geselecteerd als een primaire weg I en hij maakt bijgevolg
deel uit van het netwerk van autowegen op Vlaams niveau. Dit wegvak is in de loop der jaren stelselmatig
uitgebouwd tot een weg met 2x2 rijstroken met middenberm tussen De Pinte en Nukerke (Maarkedal).
Momenteel bevat de N60 echter een missing link ter hoogte van Ronse (tussen Nukerke en de grens met het
Waals gewest) en verloopt de verkeersstroom door het centrum van Ronse. Dit resulteert in een verstoorde
verkeersleefbaarheid in het centrum van Ronse als gevolg van een hoge verkeersdruk en het zware vrachtverkeer. De capaciteit van de huidige ontsluiting hypothekeert de verdere expansie van het stedelijk weefsel
en van toekomstige economische en residentiële ontwikkelingen. Door het doortrekken van de N60 worden
mogelijkheden gecreëerd om de doortocht her in te richten en de verkeersdrukte uit het centrum te weren,
met een duidelijke meerwaarde voor het functioneren van de stadskern van Ronse.
Het weggedeelte vanaf Nukerke dient dus nog als primaire weg I gerealiseerd te worden, dit in de vorm van
een rondweg ten westen van de stad Ronse. Het project heeft volgende doelstellingen:
-

het vervolledigen van de verbinding tussen de A14 (E17) en de A8 (E429) tot de grens met Wallonië,
ingericht als primaire I;

-

het verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid van het stadscentrum van Ronse en de verplaatsing
van het zwaar verkeer uit het centrum;

-

het verbeteren van de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Ronse in het algemeen en van de
bestaande en toekomstige bedrijventerreinen in het bijzonder.

Op het Gewestplan Oudenaarde (2/11/1977 en latere bestemmingswijzigingen) is een reservatiestrook voor
de rondweg N60 te Ronse vastgelegd. Dit betekent dat er voor de realisatie van de weg gelegen binnen deze
reservatiestrook strikt genomen geen noodzaak bestond om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.
Echter, op grond van de conclusies van het plan-MER werd uiteindelijk een tracé gekozen dat in bepaalde
zones afwijkt van de op het gewestplan gereserveerde strook, waardoor ruimtelijke bestemmingen dienen te
worden gewijzigd. Er was bijgevolg een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Missing Link N60
Ronse” noodzakelijk, dat op 4 juli 2014 definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering).
Het RUP bevat 9 bestemmingszones (zie figuur 15-1 en plan in bijlage):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel 1: zone voor wegeninfrastructuren
Artikel 2 (overdruk): zone voor landschappelijke en functionele inpassing
Artikel 3 (overdruk): zone voor waterbeheer
Artikel 4 (overdruk): erfgoedlandschap
Artikel 5 (overdruk): tijdelijke werfzone
Artikel 6: bestaande hoogspanningsleiding
Artikel 7: bestaande afzonderlijke leiding
Artikel 8 (overdruk): zone voor instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuur- en landschapswaarden
Artikel 9 (overdruk): op te heffen reservatiestrook

Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, opdrachtgever van het project-MER, gaf opdracht tot de
opmaak van het referentieontwerp, dat in dit MER wordt beoordeeld en als basis dienen voor de opmaak van
een DBFM-bestek (design, build, finance & maintain). De realisatie van de doortrekking van de N60 ter hoogte
van Ronse zal immers gebeuren via publiek-private samenwerking. Het uiteindelijk te realiseren ontwerp kan
dus – normaliter slechts in vrij beperkte mate – afwijken van het referentieontwerp, en dus ook de milieueffecten ervan. De effecten van het definitief ontwerp mogen – al dan niet na mildering – niet aanzienlijker
zijn dan degene beschreven in onderhavig project-MER.
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Figuur 15-1

GRUP “Missing Link N60 Ronse” (gedeelte t.h.v. geplande weginfrastructuur)
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15.2 Beschrijving van het project
15.2.1 Beschrijving van het referentieontwerp
De totale lengte van het tracé bedraagt ongeveer 6 km. De breedte van de weg bedraagt 26 à 28 m (opbouw:
2 vluchtstroken van 3,50 m, 2x2 rijstroken van 3,50 m, middenberm van 4 à 6 m) en met de taluds en langsgrachten erbij 50 à 60 m.
De taluds worden in basis voorzien met een helling 12/4. De rijrichtingen worden gescheiden; dit kan door
één of meerdere centrale veiligheidsstootband(en). Er wordt een middenberm voorzien zodat er nog enige
ruimtelijke speling en/of inpassing mogelijk is.
De tijdsduur van de werken wordt geschat in de orde van de grootte van 3 tot 4 jaar.
Het afgebakend bouwterrein komt grotendeels overeen met de zone voor weginfrastructuur van het GRUP,
maar reikt plaatselijk tot in de zone voor landschappelijke inpassing, of zelfs tot buiten de contouren van het
GRUP (dit laatste betreft enkel zones voor aanpassing van bestaande wegenis). Anderzijds wordt niet overal
de volledige zone voor weginfrastructuur benut. De zones voor waterbeheer en de werfzones binnen het
bouwterrein stemmen volledig overeen met de overeenkomstige GRUP-zones (waarbij de meest noordelijke
werfzone (figuur 15-1) niet gebruikt wordt).
Het tracé kan onderverdeeld worden in zeven deelgebieden.
Deelgebied 1 – Noordelijk plateau
Het nieuwe tracé zal zoveel mogelijk parallel met de huidige N60 worden ingeplant, zodat hij op het noordelijk
plateau kan blijven.
In de noordelijke knoop, ten zuiden van de Kuitholstraat, sluit de bestaande N60 aan op de nieuwe primaire
weg. Deze aansluiting wordt (voorlopig) ingericht als een gelijkvloers lichtengeregeld T-kruispunt, om onder
meer het bedrijventerrein Klein-Frankrijk te ontsluiten, in afwachting van de aanleg van de zuidelijke
ontsluitingsweg N48a. De bestaande N60 blijft ook na haar afkoppeling van de nieuwe N60 behouden als deel
van een te realiseren ventweg richting Nukerke.
De Kuitholstraat (lokale weg), Turkije en de Klomp (private weg) zullen niet rechtstreeks aangesloten worden
op het tracé. Er wordt parallel aan de nieuwe N60 een lokale weg aangelegd om de bestaande woningen aan
de westzijde van de oude N60 te kunnen ontsluiten.
Tussen het plateau waarop de N60 gelegen is en het lager gelegen brongebied dient een hoogteverschil
opgevangen te worden. Dit hoogteverschil zal trapsgewijs overbrugd worden, waarbij de nieuwe N60 lager
komt te liggen dan de lokale weg (huidig N60-tracé), al dan niet met een keermuur aan de opwaartse en/of de
54
afwaartse zijde . Hiermee wordt de nieuwe weg maximaal afgeschermd van de bewoning aan de oostzijde
van de bestaande N60, zowel op akoestisch als visueel vlak. De nodige infiltratiezones en –stroken worden
voorzien om het oppervlaktewater te laten infiltreren.
Deelgebied 2 – Zandige top
Aangezien het technisch gezien niet mogelijk is (te steile hellingsgraad) de N425 te overbruggen, zal de
heuveltop gedeeltelijk ondertunneld worden, zoals ook vastgelegd is in het GRUP. De tunnel strekt uit tot
voorbij de Zeelstraat in het N en tot voorbij de N425 (Zandstraat-Ommegangstraat) en de herberg A la Cruche
in het Z. Hierdoor kan het open zicht op het landschap vanaf de herberg maximaal behouden blijven.
Het huidig tracé van de N60 (Kruisstraat) wordt behouden op zijn oorspronkelijke niveau. Bovenop het tunneldak zullen de dwarse verbindingen (N425 Zandstraat-Ommegangstraat) hersteld worden en opnieuw verbonden worden met de oude N60 (Kruisstraat). Het referentieontwerp gaat uit van de omvorming van het kruispunt N60-N425 tot een rotonde met beplanting op het middeneiland.
54
Het referentieontwerp gaat uit van een keermuur aan de opwaartse zijde en een talud aan de afwaartse zijde, maar in het DBFMbestek wordt dit nog open gelaten.
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Figuur 15-2

Overzichtsplan tracé

Rood = zone voor weginfrastructuur; groen = zone voor landschappelijke en functionele inpassing
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Ten zuiden van de zuidelijke tunnelmond kruist het nieuwe tracé een bestaande voetweg op de Spinessenberg. Deze zal door middel van een beperkte omlegging behouden blijven. Zoals gezegd zal de erfontsluiting
van De Klomp niet meer rechtstreeks aangesloten worden op de nieuwe N60. Dit erf zal aangesloten worden
op de Zeelstraat.
De tunneldiepte is nog geen vast gegeven, maar in alle mogelijke uitvoeringsvarianten moet de uitgraving
boven de grondwatertafel blijven, zodat er geen verstoring kan optreden van het grondwaterlichaam onder
de heuveltop, dat de bron vormt voor heel het hydrografisch systeem ten noorden en zuiden ervan.
Anderzijds moet bovenop de tunnel voldoende gronddekking mogelijk zijn.
Deelgebied 3 – Schavaarthelling
Het nieuwe N60-tracé kruist de Schavaart op maaiveld, waardoor verschillende woningen zullen moeten
verdwijnen en lokale wegen zullen doorsneden worden. De Schavaartas, waar de nieuwe N60 op maaiveld
ligt, wordt geknipt. De natuurlijke helling van de Schavaart kan niet gevolgd worden, waardoor de N60 op
hoogte komt te liggen vanaf de Schavaart voorbij Fiertelmeers. Er is een hellingspercentage van maximaal 6 %
noodzakelijk om het hoogteverschil tot aan de lager gelegen Kapellestraat te kunnen overbruggen. De nieuwe
N60 zal in de opwaartse richting dan ook met een kruipstrook dienen uitgevoerd te worden.
Het tracé ter hoogte van de Fonteinbeekvallei zal uitgevoerd worden met een ca. 600m lang viaduct. Het
viaduct wordt hierbij doorgetrokken voorbij de Fiertelmeers. Hierdoor blijft een groot deel van de structuurkwaliteit van de Fonteinbeek en de vallei bewaard. Het nabijgelegen beschermd monument Villa Madonna
met tuin wordt niet aangetast. Alle oost-west-relaties blijven behouden. De maximale hoogte van het viaduct
is ca. 17,5m boven maaiveld en komt voor t.h.v. de kruising van de Fonteinbeek.
De lokale verbindingsweg Fiertelmeers zal behouden blijven teneinde de verbinding tussen het woongebied
ten westen van Fiertelmeers en de stadskern ten oosten van de N60 te vrijwaren. De verbinding wordt
mogelijk gemaakt door middel van een ongelijkvloerse kruising waarbij de Fiertelmeers onder het nieuwe
tracé door gaat.
Het Schavaartviaduct wordt ingeplant op een helling die gevoelig is voor afschuivingen. Daarom moet bijzondere aandacht besteed worden aan het aspect stabiliteit, waarbij meerdere technische oplossingen mogelijk
zijn:
•

Een oplossing waarbij het afschuivingsrisico zelf sterk wordt verminderd, d.m.v. grindkernen en zandpalen, in combinatie met kleimatten om de impact op de lokale waterhuishouding te beperken.

•

Een oplossing waarbij het afschuivingsrisico niet wordt weggenomen, maar waarbij de pijlers van het
viaduct dusdanig worden verankerd dat het viaduct bestand is tegen een (beperkte) afschuiving van
de helling waarin ze gefundeerd is. Opties zijn hierbij buispalen of diepwanden.

Uit de DBFM-wedstrijd kunnen mogelijkerwijs nog andere geotechnische oplossingen voortkomen. De hier
besproken oplossingen kunnen als de meest uiteenlopende beschouwd worden qua milieu-impact.
Deelgebied 4 – Toegang Ronse
Het nieuwe tracé zal verdiept worden uitgevoerd, zodat de functionele relatie tussen de Zonnestraat en de
Kapellestraat enerzijds en de binnenstad anderzijds kan worden behouden. De bestaande verbindingen zullen
zoveel mogelijk hun huidige verloop behouden.
Het tracé grenst aan de westkant van het domein ‘St. Hubert’ met vijver. Villa ‘Mon Rêve’ aan de Kapellestraat, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, dient evenwel gesloopt te worden, teneinde
het qua erfgoedwaarde belangrijker geachte domein ‘St. Hubert’ met vijver zoveel mogelijk te vrijwaren.
Ter hoogte van de Kapellestraat zal het tracé uitgevoerd worden met een keermuur. Deze keermuur heeft een
smal profiel, waardoor inname van bebouwing geminimaliseerd wordt.
De centrale knoop zal ter hoogte van de Zonnestraat worden voorzien om toegang tot de stad te verlenen. Dit
knooppunt wordt ingericht als een compact Hollands complex met lichtengeregelde kruispunten. De op- en
afritten liggen parallel aan de N60. De fietsers steken het complex over met de lichtenregeling mee.
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Deelgebied 5 – Molenbeekvallei
In dit deelgebied wordt de N60 zo dicht mogelijk bij maaiveld gelegd. Zo wordt de ruimtelijk afgebakende
landschapskamer zo weinig mogelijk opgedeeld in twee kamers en wordt het open en natuurlijk karakter van
de Molenbeek geconsolideerd. Om het behoud van de Molenbeek te kunnen garanderen zal het wegprofiel
van de N60 t.h.v. de beek weliswaar iets hoger gelegen zijn dan de beekvallei.
De stad Ronse wenst de Molenbeek in te richten als groen lint doorheen de stad, gekoppeld aan recreatieve
voorzieningen. Het tracé bestaat uit een passage voor de Molenbeek met doorlopende oevers en een
voldoende brede doorgang i.f.v. leidingen en onderhoud, die ook als recreatieve onderdoorgang gebruikt zal
kunnen worden.
Deelgebied 6 – Woonkouter
In functie van het bestaande en het mogelijk toekomstige woonweefsel, wordt de N60 in deze zone onder het
maaiveld gebracht. Hierbij zullen de Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg (N48) het verdiepte N60 tracé (Ubak) overbruggen. Aangezien de Moortelstraat, ten zuiden van de Doorniksesteenweg, een landelijke woonstraat met een lokaal karakter is en geen belangrijke verbindings-functie heeft, wordt deze geknipt.
Verder zal de verdwenen voetgangersverbinding op de grens met de Molenbeekvallei opnieuw aangelegd
worden. Deze zorgt voor een alternatieve verbinding van de Florealwijk met het centrum. Het tracé zal aan de
oostzijde langs de woningen van de G. De Myttenaerestraat lopen. Ten oosten van deze straat voorziet de
stad Ronse nieuwe woonontwikkelingen.
In het referentieontwerp wordt voorzien dat de Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg de sleuf van de
nieuwe N60 zullen overbruggen met een brug met brede fiets- en voetpaden (kwalitatieve langzaamverkeersverbinding). Afhankelijk van de resultaten van de effecten inzake geluid en lucht t.h.v. de nabije bewoning (in
het bijzonder van de G. De Myttenaerestraat) zal de noodzaak van bijkomende maatregelen (absorbtie,
gedeeltelijke overkraging of overkapping,…) verder onderzocht moeten worden door de indieners op het
DBFM-bestek.
Deelgebied 7 – Recreatie- en bedrijvenzone
De N60 wordt in dit gebied gelijkvloers ingericht, met een aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg van
bedrijventerrein Pontstraat-West (lichtengeregeld kruispunt). De lokale weg Biest wordt doorgeknipt voor
autoverkeer. Het langzaam verkeer wordt omgeleid via het kruispunt Pontstraat-West. De jaarlijkse Fiertelommegang zal eveneens van deze route kunnen gebruik maken.
Tot slot wordt de nieuwe N60 aangesloten op de bestaande steenweg t.h.v. de geplande aansluiting van de
zuidelijke omleidingsweg N48a. Dit kruispunt wordt ingericht als een lichtengeregeld kruispunt, waarbij de
nieuwe N60 richting zuiden de voorrangsweg is. De wenselijkheid en mogelijkheid tot optimalisering van dit
kruispunt wordt onderzocht in het project-MER.
Op lange termijn, na aanleg van de N48a, kan de nieuwe N60 verder zuidwaarts doorgetrokken worden,
conform de reservatiestrook van het gewestplan, om aan te sluiten op de nieuw aan te leggen N60 op Waals
grondgebied. Deze toekomstige aansluiting vormt evenwel niet het voorwerp van onderhavig project-MER.
Landschapsplan
Naast het tracéontwerp maakt ook het landschapsplan integraal deel uit van het referentieontwerp. Het
landschapsplan heeft uitdrukkelijk NIET tot doel om de nieuwe N60, en in het bijzonder het Schavaartviaduct ,
te “camoufleren” d.m.v. “schaamgroen”, maar om de weg zo goed mogelijk te integreren in het landschap en
waar mogelijk aan te wenden om de bestaande waardevolle landschapskenmerken nog te versterken.

15.2.2 Inrichting van het erfgoedlandschap en natuur- en boscompensatie
Het GRUP “Missing link N60 Ronse” (artikel 4) verankert eveneens een deel van de ankerplaats A40056
“Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg” als erfgoedlandschap. Het gebied voor weginfrastructuur
(art. 1) en de zone voor landschappelijke en functionele inpassing (art. 2) zijn niet gelegen binnen het erfgoed-
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landschap. Er is bijgevolg geen directe impact op het erfgoedlandschap. Binnen het erfgoedlandschap worden
een aantal zones aangeduid als zone voor instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuur- en landschapswaarden (artikel 8). Deze zone vallen eveneens binnen de contour van het habitatrichtlijngebied.
De delen van de zones voor wegeninfrastructuur en landschappelijke en functionele inpassing gelegen binnen
de aangeduide ankerplaats zijn dus niet herbestemd tot erfgoedlandschap. Hierdoor is van rechtswege de
aanduiding als ankerplaats vervallen. Het GRUP voorziet op dit punt in een groot aantal milderende maatregelen. Bijkomend voorziet het inrichtingsplan, dat werd opgemaakt door de VLM, in de compensatie van alle
landschapselementen die verloren gaan binnen het gebied dat voorheen was aangeduid als ankerplaats maar
niet werd herbestemd tot erfgoedlandschap. Deze compensatie gebeurt zo mogelijk binnen het erfgoedlandschap en, indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, binnen een straal van 1 km errond.

Figuur 15-3
Situering erfgoedlandschap (rood), aangemelde ankerplaats (paars), zones art.8 (blauw) en
habitatrichtlijngebied (groen)

De wettelijk verplichte bos- en natuurcompensaties t.a.v. het project, opgelegd conform het Bosdecreet en
het Decreet Natuurbehoud, zullen in de zones van artikel 8 uitgevoerd worden. De compensaties van de
landschapselementen die verloren gaan binnen de voormalige ankerplaats worden binnen het erfgoedlandschap uitgevoerd. De bos-, natuur- en landschapscompensaties maken inherent deel uit van onderhavig
project, en worden mee in het project-MER beoordeeld in de relevante disciplines.
De VLM heeft een inrichtingsplan opgemaakt waarin werd onderzocht hoe het verdwijnen van waardevolle
landschapselementen en verboden te wijzigen vegetaties binnen het gebied voor wegeninfrastructuur kan
worden gecompenseerd binnen het erfgoedlandschap op een wijze die tevens een meerwaarde betekent voor
het erfgoedlandschap. Dit inrichtingsplan heeft op heden (februari 2015) nog geen officieel statuut. De
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principes, cijfers en ontwerpschetsen uit het plan worden in dit project-MER wel als referentie gebruikt voor
het inschatten van de milieueffecten van de ingrepen binnen het erfgoedlandschap.
Het compensatievoorstel in het inrichtingsplan betreft 15,8 ha boscompensatie, 1,5 ha natuurcompensatie en
9,3 km landschapscompensatie (geschikte locaties voor nieuwe lineaire landschapselementen), waarvan 6,7
km binnen het erfgoedlandschap en 2,5 km binnen 1 km daarbuiten (ingeval de lengte binnen erfgoedlandschap niet zou volstaan voor de compensatiebehoefte van het uiteindelijk project). De vlakvormige landschapselementen die verloren gaan, zullen daarbij gecompenseerd worden als lineaire elementen (a rato van
1 ha vlak = 1 km lijn van 10m breed). Hierbij dient benadrukt te worden dat deze cijfers uitgaan van de “worst
case” situatie dat alle natuur- en landschapselementen binnen het afgebakend bouwterrein effectief zouden
ingenomen worden.

15.2.3 Andere projectonderdelen
Flankerende maatregele voor landbouw
Er zal een grondenbank worden opgericht, waarbij landbouwgronden worden aangekocht om deze nadien in
te zetten voor de getroffen landbouwers, onder de vorm van grondruil, eventueel met herverkaveling (samenvoegen van percelen).
Nieuwe buurtwegen
Naast trage wegen en lokale erfontsluitingen die voorzien worden binnen het bouwterrein, zullen 5 stukjes
buurtweg gerealiseerd worden buiten het bouwterrein, i.f.v. voetgangers- en/of fietsverbinding, ontsluiting
van de landbouwpercelen en een woning aan De Klomp, en onderhoud van het bufferbekken ten zuiden van
de Zonnestraat.

15.3 Mens – mobiliteit
15.3.1 Referentietoestand
De huidige verkeersstructuur van Ronse wordt gekenmerkt door zes radiale assen: N60-noord, N48-oost, N57,
N60-zuid, N48-west en N36. Deze assen worden in het centrum onderling verbonden door een soort ringstructuur, waarvan de huidige N60 de westelijke helft vormt.
Ronse ligt aan het uiteinde (kopstation) van een spoorlijn naar Oudenaarde en Gent (enkel stoptreinen). Vanaf
het trein/busstation, gelegen aan de zuidrand van het centrum, vertrekken buslijnen van De Lijn en TEC in alle
richtingen. Ook de fietsstructuur vertoont een radiaal karakter, aangevuld met een hoofdfietsroute op de kam
van de Vlaamse Ardennen langs de N425 (Zandstraat-Ommegangstraat).
De actueel drukste invalswegen van Ronse (met 4500 à 8000 pae/weekdag in 2008) zijn de N60-noord en –
zuid, de N48-oost en de N36. Het verkeer op de N60 bestaat tijdens de spitsuren voor 35-37% (noord) tot 6568% (zuid) uit doorgaand verkeer. De verzadigingsgraden op het kruispunt N60-N425 loopt tijdens de avondspits op tot 96% op de armen Zandstraat en N60-noord.
In het referentiescenario 2020 – dat de basis zal vormen voor de effectbeoordeling, ook voor lucht en geluid –
wordt op basis van de doorrekeningen in het provinciaal verkeersmodel een vrij sterke groei van het verkeer
verwacht, enerzijds t.g.v. de autonome groei van de bevolking, anderzijds t.g.v. geplande ruimtelijke ontwikkelingen, o.a. bedrijventerrein Pontstraat-West. Het personen-verkeer zou t.o.v. 2008 toenemen met 18%
tijdens beide spitsen, het vrachtverkeer zelfs met 58% tijdens de ochtenspits en met 17% tijdens de avondspits.
Hierdoor verhoogt uiteraard de belasting van de bestaande wegen en kruispunten. Op het tijdens de avondspits actueel reeds zwaar belaste kruispunt N60-N425 zouden de verzadigingsgraden oplopen tot ver boven
de 100%. De verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de doortocht van de N60 door Ronse komen nog meer
onder druk te staan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de geplande omleidingsweg noodzakelijk is om de
verwachte verkeerstoename op een verantwoorde manier te kunnen opvangen.
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15.3.2 Beoordeling van de effecten
De effecten inzake mobiliteit worden als volgt beoordeeld:
•

Functioneren van het wegennet (effectscore +2):
o

Het doorgaand noord-zuid-verkeer rijdt significant vlotter doorheen Ronse dankzij de realisatie van de nieuwe N60

o

Het doorgaand noord-zuid-verkeer verplaatst zich volledig naar de nieuwe N60, waardoor
het aandeel doorgaand verkeer op het bestaand wegennet sterk wordt gereduceerd.

o

De kruispunten op het bestaand wegennet functioneren beter. Die op de nieuwe N60 geven
mogelijks aanleiding tot beperkte filevorming, het meest op de noordelijke knoop, waardoor
milderende maatregelen aangewezen zijn (zie verder).

•

Bereikbaarheid van de deelgebieden (effectscore +1): De deelgebieden zijn over het algemeen beter
bereikbaar, maar op bepaalde trajecten is er een beperkte toename van de trajecttijden omwille van
de knooppunten met de nieuwe N60.

•

Multimodale mobiliteit (effectscore +1):

•

•

o

De vlottere doorstroming op het bestaand wegennet komt ook de doorstroming van de
buslijnen in het studiegebied ten goede.

o

Voor de verschillende fietsassen verbetert de situatie omdat de personen- en vrachtwagenintensiteiten op de fietsroutes aanzienlijk dalen. Voor enkele fietsroutes zijn er weliswaar
beperkte omrijbewegingen nodig t.o.v. de referentietoestand.

Verkeersveiligheid (effectscore +2):
o

Bij het ontwerp van de nieuwe infrastructuur worden de Vlaamse richtlijnen qua wegenveiligheid gevolgd, met bovendien specifieke bijkomende maatregelen voor het Schavaartviaduct en de tunnel onder de Zandstraat.

o

De verkeersdruk op het bestaand wegennet in het algemeen en het aantal vrachtwagens in
het bijzonder neemt af, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

o

De veiligheid van de fietsers kan op de centrale knoop nog sterk verbeterd worden door het
voorzien van verkeerslichten voor fietsers en het optimaliseren van de layout van de afslagstroken.

Verkeersleefbaarheid (effectscore +2): De verkeersleefbaarheid neemt toe door de afname van de
verkeersdruk op het bestaand wegennet. De oversteekbaarheid van de belangrijkste assen neemt
toe.

Mits een goede organisatie van de werken – cfr. het faseringsvoorstel dat opgesteld werd in functie van de
Minder Hinder strategie – worden de effecten tijdens de aanlegfase op vlak van doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en –leefbaarheid globaal als niet significant tot beperkt negatief (0/-1) beoordeeld.
Enkel de tijdelijke onderbreking van de Doorniksesteenweg (fase 3) en de Zonnestraat (fase 4) wordt als matig
negatief (-2) beoordeeld voor de doorstroming van het openbaar vervoer (grote omrijfactor).

15.3.3 Milderende maatregelen
Het project N60 resulteert op vlak van mobiliteit overal tot betere scores in de verschillende effectgroepen.
Enkel op bepaalde deelaspecten, bijvoorbeeld de extra vertraging op de Zonnestraat waar met het project
door het oost-west verkeer een extra kruispunt dient te worden gepasseerd, leidt dit tot een minder vlot
functio-neren. De verschillen zijn echter zeer beperkt zodat geen milderende maatregelen op dit vlak nodig
zijn.
Wel wordt vastgesteld dat een aantal van de nieuwe knooppunten van N60 met het bestaande wegennet
aanleiding geven tot lichte congestievorming op een aantal richtingen. Vooral op de noordelijke knoop is de
kans groot dat er congestie ontstaat tijdens de avondspits. Daarom wordt op de zijtak (aantakking bestaande
N60) een extra voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer voorzien, zodat de rechtsaf samen kan verlopen
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met de linksaf komende van het noorden (N60). De linksaf van de zijtak verloopt samen met de fietsoversteek,
en krijgt een korte groenfase omdat amper verkeer deze beweging maakt, maar kan worden verlengd indien
een fietser zich aanmeldt. Door deze maatregel dalen de verzadigingsgraden tot onder de kritische drempel
van 80%.
De veiligheid van de fietsers kan op de centrale knoop nog sterk verbeterd worden door het voorzien van
verkeerslichten voor fietsers en het optimaliseren van de layout van de afslagstroken.

15.4 Geluid en trillingen
15.4.1 Referentietoestand
De strategische geluidsbelastingskaarten voor wegverkeer (voor de wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar) zijn door de Vlaamse regering goedgekeurd. Ook een deel van het bestaande tracé N60 is
mee doorgerekend. Volgens deze geluidsbelastingskaarten van LNE zou het Lden-niveau t.h.v. meetpunt 1
(kruispunt N60-N425) 70 à 74 dB(A) bedragen en het Lnight-niveau 55 à 59 dB(A). Lden voldoet daarmee niet
aan de gedifferentieerde referentiewaarden voor bestaande primaire wegen (70 dB(A)), Lnight wel (60 dB(A)).
In het kader van het project-MER werden continue geluidsmetingen uitgevoerd in 2 vaste meetpunten (t.h.v.
kruispunten N60-N425 en N60-N36), aangevuld met kortstondige ambulante metingen in 4 meetpunten verspreid over het tracé van de nieuwe N60 (t.h.v. Rijksweg, Fiertelmeers, Engelsenlaan en Biest). In MP1 liggen
de gemeten LA95-waarden ruim boven de milieukwaliteitsnormen voor woongebied uit Vlarem II; in MP2 is
dit enkel voor de dagperiode het geval. De gemiddelde geluidsdrukniveaus voor de beoordelingsperiode van
de avond en de nacht voldoen aan de milieukwaliteitsdoelstellingen voor woongebied op minder dan 500 m
van dienstverleningsgebied uit het Vlarem II. In ambulant meetpunt Rijksweg wordt de LA95-norm ruim overschreden, terwijl in de andere drie meetpunten wordt voldaan aan de Vlaremnorm (enkel metingen overdag).
In MP1 wordt de gedifferentieerde referentiewaarde voor Lden overschreden maar die voor Lnight gerespecteerd (bevestiging van de resultaten van de geluidsbelastingskaarten). In MP2 worden beide referentiewaarden gerespecteerd.
De referentietoestand 2020 werd doorgerekend in een geluidsmodel op basis van de verkeerscijfers vanuit
het verkeersmodel. Aanvullend aan de resulterende geluidscontourkaarten werd het Lden- en Lnight-niveau
berekend in ruim 20 evaluatiepunten langsheen het tracé van de geplande nieuwe N60. In meerdere punten,
gelegen op korte afstand van de bestaande N60 of dwarsende wegen, worden de referentiewaarden voor
Lden en (vooral) Lnight overschreden.
Opvallend is dat de voor 2020 berekende Lden en vooral de Lnight veel (5 tot 17 dB(A)) hoger liggen dan de
gemeten waarden in MP1 en MP2. Deze grote verschillen zijn vermoedelijk te verklaren door het verschil
tussen de actuele verkeerspassages in 2014 en de gemodelleerde verkeerscijfers voor 2020, in het bijzonder
de verkeerscijfers tijdens de nacht.

15.4.2 Beoordeling van de effecten
Het project genereert een positief effect op de geluidskwaliteit langs het grootste deel van de doortocht van
de bestaande N60 doorheen Ronse-centrum (tussenscore 0 tot +3).
Maar anderzijds zijn er aanzienlijk negatieve effecten langs het grootste deel van het tracé van de nieuwe N60
(tussenscore van -1 tot -3), vooral als gevolg van de gunstige geluidstoestand in de referentiesituatie langs
grote delen van het tracé (relatief stil open ruimte-gebied), waardoor de bijdrage van de nieuwe weg zeer snel
meer dan 6 dB(A) bedraagt, en milderende maatregelen dienen uitgewerkt te worden.
Er zijn echter ook zones langs het tracé waar zich t.g.v. het project positieve geluidseffecten voordoen: in de
zone boven de tunnel, in het noordelijk tracégedeelte waar de oude en de nieuwe N60 naast elkaar gelegen
zijn en plaatselijk t.h.v. kruisingen met bestaande wegen. Dit is het gevolg van de verkeersafname op de
bestaande wegen, waarvan het positief geluidseffect groter dan het negatief effect van de nieuwe weg zelf.
Ook in de aanlegfase komen te milderen negatieve geluidseffecten voor.
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15.4.3 Milderende maatregelen
Aanlegfase
•

een goede communicatie met de omwonenden

•

opmaak van een integraal “Minder Hinder”- plan opgemaakt en oprichting van een werkgroep
‘minder hinder’.

•

opleggen van verplichte routes voor het vrachtverkeer van en naar de werf; vermijden van
verkeersonveilige situaties,

•

maximaal beladen van de vrachtwagens om het aantal ritten te minimaliseren of aanpassen van de
grootte van de vrachtwagen aan het te volgen tracé,

•

vermijden van impacten (bijvoorbeeld bij het dichtklappen van de laadklep bij het lossen van
materialen),

•

maximaal gebruik maken van aanwezige objecten om afschermingen te krijgen,

•

tijdelijke werfinrichtingen (bouwketen) maximaal verwijderen van woningen (zodat zo weinig
mogelijk reflecties optreden),

•

meer dan één machine tegelijk gebruiken (hierdoor wordt de werktijd verkort en het geluidsniveau
wordt niet veel hoger),

•

gebruik maken van geluidsarme machines, in het bijzonder voor grondverzetmachines; machines
(dieselmotoren, generatoren, pompen, compressoren) zonder omkapseling worden bij voorkeur niet
ingezet op een "stille" werf.

Exploitatiefase
Algemene maatregelen
•

Aan de bron (wegemissies): “stillere” wegverharding (b.v. SMA-D i.p.v. SMA-C), stillere voertuigen
en/of stillere banden

•

Via de overbrengingsweg: geluidsschermen, overkragingen of overkappingen

•

Aan de ontvangerzijde: gevelisolatie, bouwontwerp

Maatregelen voor singuliere woningen
Het is zo dat er een zekere “overlap” van een akoestisch scherm moet zijn ter hoogte van singuliere woningen
om voldoende afscherming te garanderen. In die zin kan het uitwerken van een individuele effectmaatregel
per woning (woningisolatie) een betere optie zijn voor alleenstaande/niet geclusterde woningen, weliswaar
enkel voor het binnencomfort. Een woning wordt als een singuliere woning beschouwd als deze niet behoort
tot een wooncluster (groep van minstens 5 woningen, met kortste onderlinge afstand van max. 50m).
Geluidsschermen langs de nieuwe N60
Geluidsafschermende maatregelen langs de nieuwe N60 zelf worden opgelegd in de zones waar zich t.h.v.
woonclusters een aanzienlijke geluidstoename voordoet t.g.v. het project (meer dan +3 dB(A), tussenscores -2
of -3), in combinatie met een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarden geldig voor nieuwe
primaire wegen (60 dB(A) Lden of 50 dB(A) Lnight). Bij wijze van oefening worden in dit MER de effecten
doorgerekend van geluidsschermen in deze zones:
Deelgebied 3 – Schavaarthelling: Het gebruik van een AGT-mengsel (Asfaltmengsel voor Geluidsarme
Toplagen) zorgt voor een daling van 3 dB(A) bij een klasse I mengsel en voor een daling van 6 dB(A)
voor een klasse II mengsel. Door het gebruik van een dergelijk mengsel op het viaduct zal er ter
hoogte van één singuliere woning een aanzienlijk negatief effect blijven worden. Een individuele
maatregel is aangewezen. Een geluidsscherm van 2m (+ borstwering van 1,2m) aan de buitenzijde
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van het (dubbel) viaduct zorgt voor een geluidsdaling met 4,5 à 7 dB(A) in de omgeving. Er blijft een
relevante geluidsoverdracht via de ruimte tussen de twee viaductgedeelten. Indien ook aan de
binnenzijde van het viaduct geluidsschermen van 2m geplaatst worden, zakt het geluidsniveau nog
eens met 2 à 3 dB(A).
•

Deelgebied 4 – Toegang Ronse: Geluidsschermen van 2 à 4m langs weerszijden van de sleuf onder de
Kapellestraat leveren een geluidsreductie op van 2 à 4 dB(A) t.h.v. de immissiepunten, maar hiermee
kan niet voldaan worden aan de gedifferentieerde referentiewaarden (noch met nog hogere
schermen). Het lijkt om die reden logischer om voor dit kruispunt een combinatie van AGT-mengsel
en en individuele maatregelen ter hoogte van de woningen zelf voor te stellen. Concreet zou dit
betekenen dat er in totaal een 12-tal woningen in aanmerking komen voor individuele maatregelen.
T.h.v. de sleuf onder de Zonnestraat was de tussenscore +2 (t.g.v. de verkeersafname op deze weg
zelf) en worden vanuit het significantiekader geen milderende maatregelen opgelegd.
Deelgebied 6 – Woonkouter: Geluidsschermen van 4m langs weerszijden van de sleuf onder de
Engelsenlaan en de Doorniksesteenweg leveren een geluidsreductie t.h.v. de immissiepunten op van
3 tot 9 dB(A) (dit laatste t.h.v. de woningen van de De Myttenaerestraat), maar hiermee kan t.h.v. de
Engelsenlaan niet voldaan worden aan de gedifferentieerde referentiewaarden. Het lijkt om die
reden logischer om voor dit kruispunt een combinatie van AGT-mensel en individuele maatregelen
ter hoogte van de woningen zelf voor te stellen. Concreet zou dit betekenen dat er in totaal een 4-tal
woningen in aanmerking komen voor individuele maatregelen. Ter hoogte van de woningen in de De
Myttenaerestraat en de Moortelstraat is een geluidsscherm wel zinvol, en volstaat daarbij een
hoogte van 2 m.

•

Deelgebieden 5 – Molenbeekvallei en 7 – Recreatie- en bedrijvenzone: geen geluidsschermen wegens
geen blootgestelde woonclusters.

Inzake de keuze tussen de milderende maatregelen wordt vanuit de discipline geluid geen voorkeur uitgesproken tussen geluidsschermen of AGT-mengsels of een combinatie van beide. Deze keuze kan wel bepaald
worden vanuit praktische overwegingen (kostprijs vs. efficiëntie) en/of visuele/landschappelijke impact. Ongeacht welke (combinatie van) geluidsreducerende maatregelen gekozen wordt, dient t.g.v. alle woningen waar
het project aanzienlijk negatieve geluidseffecten genereert, voldaan te worden aan de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe primaire wegen (60 dB(A) Lden en 50 dB(A) Lnight), desgevallend via individuele maatregelen aan de woningen zelf.

15.5 Lucht
15.5.1 Referentietoestand
Volgens de geëxtrapoleerde immissiewaarden voor NO2 en PM10 wordt het studiegebied gekenmerkt door
een (naar Vlaamse normen) zeer goede luchtkwaliteit (alle waarden liggen ruim onder de Vlaremnormen). Op
basis van doorrekening van de te verwachten verkeerscijfers in de referentietoestand 2020 (afkomstig uit het
verkeersmodel) in het luchtmodel IFDM Traffic zal dit ook in 2020 het geval zijn voor het buitengebied van
Ronse langsheen het tracé van de nieuwe N60.
Langsheen de doortocht van de N60 doorheen de stadskern van Ronse komen, volgens doorrekeningen in het
model CAR Vlaanderen, in de referentietoestand 2020 veel hogere immissiewaarden voor, en zou de jaarnorm
voor NO2 t.h.v. de gevels overschreden worden in het deel van de Kruisstraat ten noorden van Broeke en het
deel van de Zonnestraat tussen Kruisstraat en C. Snoecklaan. Voor PM10 worden geen normoverschrijdingen
verwacht, maar wel voor PM2,5 (toekomstige norm, geldig vanaf 2020). Deze hoge immissiewaarden in verhouding tot de lage achtergrondconcentraties zijn het gevolg van het zgn. “street canyon”-effect.

15.5.2 Beoordeling van de effecten
De realisatie van de missing link N60 en de daarmee gepaard gaande verkeersverschuivingen zorgen enerzijds
voor beperkt tot belangrijk negatieve luchteffecten langsheen het tracé van de nieuwe N60 – het meest
uitgesproken voor de parameters NO2 jaargemiddelde en aantal overschrijdingen van de dagnorm voor PM10
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– en anderzijds voor sterk positieve luchteffecten langs de bestaande doortocht van de N60 door de stadskern van Ronse.
Het positief effect van de sterke vermindering van het totaal verkeersvolume in de stadskern wordt in een
aantal wegsegmenten afgezwakt of tenietgedaan door het verschuiven van de vrachtverkeersroute van/naar
bedrijventerrein Klein Frankrijk (gelegen langs de N48 ten oosten van de stadskern) richting nieuwe centrale
knoop t.h.v. de Zonnestraat (N36). Maar dit komt omdat het geldend vrachtverbod voor doorgaand verkeer in
Ronse-centrum niet volledig kon ingevoerd worden in het verkeersmodel. Door dit vrachtverbod zal er overal
in de stadskern een positief effect zijn op de luchtkwaliteit.
Ondanks de immissietoenames t.g.v. het project blijven alle immissiewaarden buiten de stadskern ver onder
de milieukwaliteitsnormen (en ook ruim onder 80% van die normen, behalve voor PM2,5). Binnen de stadskern zorgt de verkeers-afname ervoor dat de bestaande overschrijdingen van de NO2-jaarnorm in enkele
“street canyons” in de geplande toestand niet meer voorkomen.

15.5.3 Milderende maatregelen
Vanwege de goede absolute luchtkwaliteit, ook na realisatie van het project, worden dwingende milderende
maatregelen t.a.v. lucht niet nodig geacht worden. De zones met aanzienlijk negatieve luchteffecten t.g.v. de
nieuwe N60 komen quasi volledig overeen met de zones met aanzienlijk negatieve geluidseffecten. De milderende maatregelen inzake geluid (geluidsschermen, woningisolatie,…, zie hoofdstuk geluid) zullen ook een
positieve bijdrage leveren – zij het in iets beperktere mate – aan de lokale luchtkwaliteit.
In functie van het beperken van stofhinder tijdens de werken wordt aangeraden om grondhopen in de
werfzones en vrachtwagens met losse grond af te dekken of te besproeien. Grondtransporten moeten in de
mate van het mogelijke dichtbebouwde wegen vermijden.

15.6 Bodem en grondwater
15.6.1 Referentietoestand
De bodems in het studiegebied zijn zandlemig tot lemig, droog in de topzones en vochtig tot nat in de beekvalleien. Het stadscentrum van Ronse is gekarteerd als “kunstmatige bodem”. Het gebied wordt gekenmerkt
door een meestal dun quartair dek (1 à 2m), behalve t.h.v. de Molenbeek (5 à 10m).
Daaronder bevinden zich Tertiaire lagen met een afwisseling van zanden en kleien. Het verschil in resistentie
tussen de zand- en klei-lagen heeft het reliëf bepaald. In het zuidelijk, vlakker en lager gelegen gedeelte van
het studiegebied (30 à 40m TAW) ligt het quartair dek op de Formatie van Kortrijk (leem tot zware klei). In het
noordelijk gedeelte hebben de resistente glauconiethoudende zanden van de Formatie van Diest ontstaan
gegeven aan de zgn. getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen (ca. 120m TAW t.h.v. het tracé. Dwars op de
O-W gerichte hoofdkam staat een N-Z gerichte secundaire heuvelkam, waarop de huidige N60 is gelegen.
De zuidelijke, resp. westelijke hellingen van de twee heuvelkammen wordt gekenmerkt door steile hellingen
met hoog risico op afschuivingen. De meest afschuivingsgevoelige zones langs het tracé zijn Schavaarthelling/
Spinessenberg (oostflank Fonteinbeekvallei) en de oostflank van de Kuilholbeekvallei.
Er zijn een aantal gekende bodemverontreinigingen t.h.v. het zuidelijke deel van het tracé (westrand stedelijk
gebied Ronse). Er zijn 5 vergunde grondwaterwinningen in de nabijheid van het tracé.
Het grondwater is zeer kwetsbaar t.h.v. de Zandstraat en ten noorden daarvan, en weinig kwetsbaar langs de
rest van het tracé. Het projectgebied is infiltratiegevoelig en weinig grondwaterstromingsgevoelig, m.u.v. de
beekvalleien. Heel het studiegebied is vanwege het sterk reliëf (zeer) erosiegevoelig.
De complexe geologie zorgt voor een sterke variatie in grondwaterpeilen. In de topzone van de heuvelkam
(Zandstraat) ligt de permanente grondwatertafel zeer diep (20 m-mv). Op de Schavaarthelling zakt dit naar 1-2
m-mv, in de Molenbeekvallei tot minder dan 1 m-mv. De diepte van de grondwatertafel wordt vnl. bepaald
door de diepte van de ondoorlatende kleilaag van de Formatie van Kortrijk. Boven de permanente grondwatertafel komen plaatselijk hangwatertafels voor. Waar de grondwatertafel onder de heuvelkammen de
topografie snijdt, komen kwel- en bronzones voor.
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15.6.2 Beoordeling van de effecten
Tijdens de aanlegfase kan verdichting van de bodem optreden in de werk- en werfzones door berijding en
belasting met grondmassa’s. Het project gaat gepaard met een aanzienlijk grondverzet, benaderend geschat
op 290.000 à 360.000 m³.
De realisatie van de weg gaat gepaard met profielvernietiging van de bodem. In het studiegebied komen geen
zeldzame bodemprofielen of waardevolle bodemtypes (b.v. veenbodems) voor. De bodem is niet tot matig
gevoelig voor profielvernietiging.
De wettelijke bepalingen (Vlarebo,…) dienen gerespecteerd te worden om nieuwe bodemverontreinigingen
(lekken van oliën,…) en verspreiding van bestaande bodemverontreinigingen te vermijden. Een aandachtspunt
hierbij is OVAM-dossiernummer 1040, waar momenteel een bodemsaneringsproject lopende is.
Het tracé doorsnijdt drie zones die volgens de gevoeligheidskaart (zeer) gevoelig zijn voor grondverschuivingen: de zone van de zijbeek van de Kuitholbeek t.h.v. de noordelijke knoop, de zone rond de zuidelijke
tunnelmond (Spinessenberg) en heel de Schavaarthelling. De grootste risicozone is de Schavaarthelling, waar
het viaduct wordt voorzien. Voor de fundering van het viaduct werden volgende concepten besproken:
•

grindkernen + zandpalen rondom paalfundering

•

enkel fundering met diepwanden

•

beschermingsconstructie voorzien rondom paalfundering in de vorm van buispalen.

Elk van deze concepten zorgt voor een verhoging van de stabiliteit t.o.v. de huidige situatie (beperkt tot matig
positief effect).
De techniek met grindkernen en zandpalen neemt de oorzaak van de grondverschuivingen weg door de verzadigingsgraad van de ondergrond te verlagen, maar kan negatieve neveneffecten hebben op de hoogte van de
grondwatertafel: via de doorlatende zandpalen kan grondwater wegsijpelen uit de bovenste grondwatertafel
naar een onderliggende aquifer. Om de lokale grondwaterstand op peil te houden, en de voeding van de
Fonteinbeek te garanderen, worden daarom boven de zandpalen kleimatten voorzien op een diepte van ca.
1,5m. Hierdoor beperkt de grondwaterdaling zich tot de grondlaag onder de kleimatten (Formatie van
Kortrijk, Lid van Saint-Maur), en zal er geen significant effect zijn op het grondwaterpeil in de gebieden ten
oosten en westen van het bouwterrein, waaronder het habitatrichtlijngebied. Deze gebieden liggen immers
veel hoger dan de beekvallei waar de zandpalen zich bevinden (resp. top Schavaarthelling en Hotond-berg) en
worden door meerdere ondoorlatende kleilagen gescheiden van het Lid van Saint-Maur.
Naast het potentieel effect van de fundering van het Schavaartviaduct m.b.v. zandpalen, kan uit de uitgevoerde grondwatermodellering voor het noordelijk deel van het projectgebied afgeleid worden dat de
grondwaterdalingen t.g.v. het project zelf zeer beperkt blijven. In een zone van ca. 200m rond de tunnel onder
de Zandstraat is een verlaging van 0,25-0,75m te verwachten.
Belangrijk is hierbij aan te stippen dat het model er – op basis van de beschikbare grondwaterpeilmetingen –
vanuit gaat dat de tunnel in zijn geheel boven de grondwatertafel gelegen is, waardoor de effecten van de
nochtans diepe insnijding voor de bouw van de tunnel zeer beperkt blijven. Elders in het gemodelleerd gebied
beperkt de grondwaterdaling zich tot enkele cm. Er zal geen significante invloed zijn op de Sint-Hubertusvijver.
Gezien de beperkte invloed op de grondwaterstand, zijn ook de door het model berekende kwelfluxdalingen
zeer beperkt.
De uitgraving van de tunnel reikt dus niet tot op de permanente grondwatertafel, maar doorsnijdt mogelijks
wel één of meerdere daarboven gelegen hangwatertafels. Vanwege de beperkte omvang van dergelijke
hangwatertafels (gekoppeld aan b.v. kleilenzen in een zandig substraat) en hun geïsoleerd karakter, zijn de
effecten per definitie lokaal van aard.
In het zuidelijk (niet gemodelleerd) deel van het projectgebied komen uitgravingen tot ca. 8m voor bij de
onderdoorgangen van de Zonnestraat, Engelsenlaan en Doorniksesteenweg, waarbij bemaling nodig zal zijn.
De invloedssfeer van deze bemalingen blijft echter beperkt tot enkele meters, vanwege de lage doorlaatbaarheid van de ondergrond (quartair zandleem op tertaire klei). Aangezien de sleuven onder de Zonnestraat en
de Engelsenlaan/Doorniksesteenweg ongeveer loodrecht op de Molenbeek staan, kan verondersteld worden
dat ze slechts in beperkte mate een barrière vormen voor de grondwaterstroming richting Molenbeek.
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De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op bodem- en grondwater (minder erosie, vasthouden grondwater in wortelsysteem,…). Grondruil van landbouwpercelen en aanleg van (onverharde/beperkt verharde) buurtwegen – hebben geen significante effecten op oppervlaktewater.

15.6.3 Milderende maatregelen
De tijdelijke stockage van gronden dient beperkt te blijven tot gronden i.f.v. de grondbalans binnen het
project kunnen worden verwerkt. Overschotgronden moeten onmiddellijk worden afgevoerd.
Het doorsnijden van gronden die gevoelig zijn voor grondverschuiving is altijd negatief. Het effect bij het
toepassen van onderstaande maatregelen kan gemilderd worden tot een beperkt negatief effect (-1):
•

•

55

Gebiedsspecifieke stabiliteitsmaatregelen :
o

Zone zijbeek Kuitholbeek: bv. palenmatras onder ophoging (taludvariant); tracé zoveel
mogelijk in uitgraving voorzien (talud- + keerwandvariant);

o

Spinessenberg: vernagelde keerwand + palenrij vóór de keerwand

Maatregelen om grondverschuivingsrisico’s tijdens de aanlegfase te beperken, o.a.:
o

Trillingsarme technieken gebruiken

o

Geen werken uitvoeren in zeer natte periodes als de ondergrond verzadigd is en gemakkelijk
kan beginnen glijden

o

Bemaling van de zone van de werken

Om significante effecten op het grondwaterpeil in de (ruime) omgeving te vermijden, moet de tunnel t.h.v. de
Zandstraat in zijn geheel boven de permanente grondwatertafel (ca. 80m TAW) gelegen zijn. Peilbuismetingen
moeten uitwijzen op welke hoogte de grondwatertafel zich precies bevindt t.h.v. de zuidelijke tunnelmond,
het meest kritische punt, en, indien het waterpeil hoger blijkt te liggen dan voorzien, moet het lengteprofiel
van het uiteindelijk wegontwerp (DBFM-opdracht) hierop afgestemd worden (maar het tracé moet nog steeds
56
ingepast worden binnen het afgebakend bouwterrein) .
Indien bij de uitvoering van de werken een hangwatertafel wordt doorsneden, dient retourbemaling toegepast te worden om de effecten hiervan maximaal te beperken.

15.7 Oppervlaktewater
15.7.1 Referentietoestand
Het projectgebied ligt in het Boven-Scheldebekkens, deelbekkens “Scheldeheuvels” (noord) en “Molenbeek
Ronse” (zuid), gescheiden door de kam van de Vlaamse Ardennen. De voor het project relevante waterlopen
zijn de Kuitholbeek (noord) en de Molenbeek, Fonteinbeek, Kouterzeelbeek en Sint-Martensbeek (zuid).
Alle beekvalleien zijn mogelijk overstromingsgevoelig; delen van de Molenbeek- en Fonteinbeekvallei zijn
effectief overstromingsgevoelig volgens de Watertoetskaart.
Enkel op de Molenbeek bevindt zich een VMM-meetpunt. Deze beek wordt op fysico-chemisch vlak als matig
verontreinigd beschouwd. De biologische waterkwaliteit is matig, en de waterbodem is sterk verontreinigd.
55

Het betreft hier drie typeconcepten. Wellicht zijn er nog andere geotechnische oplossingen mogelijk waarmee de stabiliteit kan
gegarandeerd worden.

56

De milieueffecten ingevolge fysieke terreininname blijven daardoor zoals beoordeeld in dit project-MER. Een eventuele aanpassing van
het lengteprofiel ten zuiden van de tunnel kan wel enige invloed hebben op de visueel-landschappelijke impact van de nieuwe weg en
derhalve op haar landschappelijke inpassing (cfr. Landschapsplan).
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De structuurkwaliteit van de Molenbeek wordt als zwak tot waardevol aangeduid, die van de Kuitholbeek en
de Sint-Martensbeek als matig, en die van de Fonteinbeek als matig tot goed.
Het grootste deel van het studiegebied behoort tot het zuiveringsgebied van de RWZI van Ronse, het noordelijk deel tot het zuiveringsgebied van de RWZI van Kluisbergen.

15.7.2 Beoordeling van de effecten
Het project impliceert een verhoging van verharde oppervlakte. Dit zorgt voor een versnelde hemelwaterafvoer, waardoor buffering noodzakelijk is. Het project heeft een effect op drie deelstroomgebieden, nl. de
Molenbeek Ronse – Fonteinbeek, Molenbeek – Kuitholbeek en Sint-Martensbeek. Deze dienen aldus in te
staan voor de afvoer van oppervlaktewater afkomstig van de N60. Aangezien de deelsystemen van de
Fonteinbeek en Molenbeek overstromingsgevoelig zijn (beperkt negatief effect), is waterberging en vertraagde afvoer dan ook noodzakelijk om de valleigebieden te beschermen.
Het afstromende hemelwater worden via infiltratiebermen, infiltratiegrachten en buffers naar de bestaande
waterlopen afgevoerd. Daarbij wordt het principe van eerst infiltreren, daarna bufferen en pas daarna
afvoeren gevolgd. De dimensionering van de bufferbekkens werd berekend volgens de normen uit de Code
van Goede Praktijk van het ontwerp van rioleringssystemen. Er worden vijf bufferbekkens voorzien.
Het project voorziet ca. 210.330 m² verharde oppervlakte, 94.350 m² oppervlakte van wegtaluds en 63.007 m²
oppervlakte berm. Dit komt neer op 367.687 m² oppervlakte waarvoor (infiltratie) en buffering dient voorzien
te worden. De provincie Oost-Vlaanderen stelt een bergingscapaciteit van 330 m³/ha voorop. Met deze totale
oppervlakte zou 12.134 m³ buffering voorzien dienen te worden. De voorziene buffers zullen minimaal aan de
berekende buffering voldoen en bij voorkeur meer. Om te kunnen voldoen aan het maximaal lozingsdebiet
van 10 l/s.ha worden debietsremmers op de buffers geplaatst.
De aanleg van de verharding en het sterke reliëf hebben een impact die ertoe leidt om een extra zonering
voor waterbeheer te voorzien ter hoogte van de Molenbeek, bovenop alle maatregelen die zijn voorzien
(bufferbekkens in de noordelijke en zuidelijke aansluitingszone, brede infiltratiebermen, …). Buffering in
valleigebied wordt als matig negatief beoordeeld. De buffering ter hoogte van de Molenbeek wordt overgedimensioneerd omwille van de ligging in valleigebied. Dankzij deze overdimensionering worden geen
bijkomende overstromingsrisico’s verwacht. De impact kan hierdoor genuanceerd worden tot een beperkt
negatief effect.
De weg neemt een deel effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van de Molenbeek in, waardoor
compensatievolume zal voorzien worden.
Inzake barrièrewerking in afstromingsgebied doorsnijdt het tracé het deelstroomgebied van de Fonteinbeek
(in bovenlopen en t.h.v. de Fonteinbeek), maar de Fonteinbeek wordt op viaduct gekruist en de Kouterzeelbeek wordt ingebuisd onder het tracé. De weg gaat in ophoging (talud + brug) door de Molenbeekvallei, en
het wegwater wordt via inbuizing naar de buffer ten noorden van de Molenbeek geleid. Het hemelwater dat
op de taluds terechtkomt, wordt via een afvoergracht geleid naar de Molenbeek. De barrière-effecten worden
als maximaal beperkt negatief beoordeeld.
Inzake de waterkwantiteit in de Sint-Hubertusvijver blijven de Fonteinbeek (gedeeltelijk) en Kouterzeelbeek
aangesloten op deze vijver. Het overstort van de Sint-Hubertusvijver is verbonden met de Fonteinbeek. Het
overstort van Aquafin zal niet meer verbonden zijn met de Fonteinbeek, maar zal afgeleid worden naar de
buffer ten zuiden van Fiertelmeers. Daarnaast wordt ook een bypass van de Fonteinbeek voorzien. Het
waterpeil in de Sint-Hubertusvijver wordt gegarandeerd – benevens normale seizoensschommelingen – door
de permanente voeding vanuit de Kouterzeelbeek.
Rekening houdend met de voorziene voorzorgsmaatregelen – infiltratiebermen, bermgrachten en waar nodig
KWS-afscheiders – zal bij calamiteiten de waterkwaliteit van de waterlopen niet of slechts in kleine mate
beïnvloed worden.
Het afgevoerde oppervlaktewater wordt niet naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Al het afstromingswater wordt ofwel geïnfiltreerd, ofwel gebufferd, ofwel naar de waterloop afgeleid. Een overschrijding van de
waterzuiveringsinfrastructuur is dan ook niet mogelijk.
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In het studiegebied hebben de meeste waterlopen, die door het tracé doorkruist worden, een matig tot goede
structuurkwaliteit, waardoor de effecten op dit vlak beperkt zijn. Het verleggen van de Fonteinbeek t.h.v. het
Schavaartviaduct wordt aangegrepen om de structuurkwaliteit van deze waterloop plaatselijk te verbeteren. .
De Molenbeek zal voorzien worden van oever- en bodembescherming t.h.v. de doorkruising van het tracé en
de bufferbekkens ten noorden en ten zuiden van de waterloop. Afhankelijk van het verstevigingsmateriaal
wordt een beperk tot matig negatief effect verwacht. Indien de Kouterzeelbeek d.m.v. een inbuizing dient
omgelegd te worden, wordt dit als een beperkt negatief effect beschouwd.
Eén van de vijf in het GRUP aangeduide werfzones ligt gedeeltelijk in overstromingsgevoelig gebied.
De aanplant van nieuwe vegetatie i.k.v. de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. Landschapsplan) en
de bos-, natuur- en landschapscompensaties binnen het erfgoedlandschap/habitatrichtlijngebied hebben een
positief effect op oppervlaktewater (minder afspoeling, vasthouden hemelwater,…). Grondruil van landbouwpercelen en aanleg van (onverharde/beperkt verharde) buurtwegen – hebben geen significante effecten
op oppervlaktewater.

15.7.3 Milderende maatregelen
De voorziene buffers dienen minimaal aan de berekende buffering te voldoen en bij voorkeur meer.
De bypass en omlegging van de Fonteinbeek mogen geen knelpunten creëren voor vismigratie, noch in de
aanlegfase noch in de exploitatiefase.
Regelmatig onderhoud van de bermen is noodzakelijk om een goede infiltratie en het tegenhouden van
verontreinigingen te kunnen garanderen.
Verder wordt aanbevolen om, indien passend binnen de landschapvisie, struikgewas te voorzien. Zowel
struikgewas als geluidsschermen voorkomen verwaaiing van spatwater naar de randzones van de weg waardoor verontreinigingen tegengehouden worden en deze zich aldus niet verder kunnen verspreiden.
Bij de omlegging van de Fonteinbeek zijn volgende randvoorwaarden en aanbevelingen:
•

Beek niet draineren

•

Bijkomende erosie moet zoveel mogelijk worden vermeden

•

Er dient zoveel mogelijk ruimte gegeven te worden voor verdere ontwikkeling van de beek

•

Bij de aanleg is het wenselijk om een variatie in breedtes aan te leggen en een variatie in structuur te
voorzien (variatie in bodemdiepte, aanleg van stroomdeflectoren, …)

•

Bij de inrichting wordt het aangeraden om de buitenbochten eerder steil aan te leggen en de
binnenbochten eerder zwak. Houtkant zal aan de buitenbochten noodzakelijk zijn ter versteviging.

Het is wenselijk om parallelle dijken met de Molenbeek zoveel mogelijk te vermijden en in te zetten op
langere dwarsdijken. Ook worden de dijken bij voorkeur zo ver mogelijk van de beek gehouden.

15.8 Fauna en flora
15.8.1 Referentietoestand
De hellingen van de Vlaamse Ardennen worden gekenmerkt door een gemiddelde hoge biologische waardering. In het bijzonder de (essen)bronbossen rond bronzones en –beken zijn zeer waardevol en kwetsbaar.
Binnen het studiegebied zijn de Fonteinbeekvallei en de Schavaarthelling het meest waardevol. De beboste
kam van de Vlaamse Ardennen (Hotondberg,…) is aangeduid als faunistisch waardevol. Het zuidelijk deel van
het studiegebied is minder waardevol, m.u.v. de Molenbeekvallei (soortenrijke graslanden).
Het noordelijk deel van het tracé ligt op korte afstand van het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen”, deelgebied 36 “Bossengordel van Hotond tot Koppenberg met
Scherpenberg, Ingelbos, Hoogberg, Kuithol, Kabernol, Elenebos, Kortekeer, Koppenbergbos, Rotelenberg en
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Onderbos”. Dit HRL valt in het studiegebied grotendeels samen met het VEN-gebied “De Vlaamse Ardennen
van Kuisberg tot Koppenberg”. Het bouwterrein ligt volledig buiten HRL- of VEN-gebied.
In het studiegebied werden talrijke vogel- en zoogdiersoorten waargenomen. De belangrijkste waargenomen
57
amfibieënsoorten zijn de hazelworm, vinpootsalamander en vuursalamander . Fiertelmeers is een belangrijke
oversteekplaats voor padden.
Uit de beschikbare ecosysteemkwetsbaarheidskaarten kan het volgende afgeleid worden:
•

De vallei van de Kuitholbeek is het meest kwetsbaar voor eutrofiëring.

•

Vanwege het hoog actueel geluidsniveau rond de bestaande N60 en andere verkeersassen en in het
stedelijk gebied van Ronse is het projectgebied weinig kwetsbaar voor geluidsverstoring, behalve de
Schavaarthelling/Fiertelmeers.

•

De vegetaties in de bronzones en –beken zijn gevoelig voor verdroging, met name in de valleien van
de Kuitholbeek en de Fonteinbeek. Ook binnen het Habitatrichtlijngebied komen een aantal kwetsbare zones voor.

15.8.2 Beoordeling van de effecten
Door uitvoering van het project zullen een aantal waardevolle tot zeer waardevolle biotopen verloren gaan
binnen het bouwterrein.
Door een goede ecologische inrichting van het bouwterrein buiten de footprint van de weg (cfr. landschapsplan) zullen de mogelijke effecten beperkt blijven. Dit geldt vooral ter hoogte van de zone van de Schavaarthelling, aangezien deze zone een geschikt leefgebied vormt voor een aantal soorten of als migratieroute
wordt gebruikt. Gezien de weg hier als een viaduct wordt aangelegd, blijft migratie onder de weg mogelijk,
waardoor versnippering en barrière-effecten beperkt blijven.
De broedende avifauna in de omgeving kan tijdens de aanlegfase rustverstoring ondervinden omwille van de
geluidsproductie tijdens de werken. In de exploitatiefase zal er ten opzichte van de referentiesituatie er een
grotere zone kwetsbaar gebied onderhevig zijn aan een geluidsverstoring van 45 dB(A) of meer. De geluidstoename ter hoogte van Schavaart en Spinnessenberg ten opzichte van de referentiesituatie betekent een
mogelijke afname aan leefgebied van avifauna. Algemeen worden de effecten voor avifauna van geluidsverstoring door uitvoering van het project als matig negatief beschouwd.
Indien de aanlegwerken tijdens en na zonsondergang zouden plaatsvinden in het voorjaar, kunnen negatieve
effecten optreden op eventueel voorkomende vleermuizen. Omwille van de geluidstoename zijn effecten op
vleermuizen ook in de exploitatiefase niet volledig uit te sluiten.
Zowel in de aanlegfase als in de exploitatiefase kunnen slachtoffers van amfibiëen vallen ter hoogte van de
nieuwe weg, in het bijzonder t.h.v. het Schavaartviaduct en Fiertelmeers in het bijzonder.
Door uitvoering van het project zullen in de omgeving van de Fonteinbeek een aantal percelen ingenomen
58
worden die momenteel geschikt zijn als leefgebied voor amfibieën (o.a. vuursalamander ) en reptielen (matig
tot sterk negatief effect).
Indien ervoor gekozen wordt om het viaduct te funderen m.b.v. grindkernen en zandpalen is een wijziging van
de grondwaterstand niet uit te sluiten. Daarom zullen kleimatten aangelegd worden bovenop de zandpalen en
wordt bovenop dit kleidek terug een grondlaag van ca. 1,5m aangebracht. Hierdoor zal de grondwaterstandswijziging zeer lokaal blijven, en zeker buiten het (veel hoger gelegen) habitatrichtlijngebied blijven.
De kleimatten impliceren dan wel dat een grotere oppervlakte waardevolle vegetaties zal moeten ingenomen
worden dan bij de andere funderingstechnieken, aangezien niet enkel vegetatie dient gerooid te worden ter
hoogte van de zandpalen en grindkernen zelf, maar over een grotere aaneengesloten oppervlakte. Vanuit
Fauna en Flora gaat de voorkeur daarom uit naar de uitvoering via alternatieve oplossingen die de grond57

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat kamsalamander zou voorkomen in het projectgebied.

58

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat kamsalamander zou voorkomen in het projectgebied.
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waterstand en de voorkomende waardevolle elementen zo weinig mogelijk aantasten (buispalen of diepwanden). De zone met kleimatten bevindt zich volledig binnen het bouwterrein, zodat de keuze van de
funderingstechniek geen invloed heeft op de “worst case” effectbeoordeling in dit project-MER noch op de
gehanteerde cijfers inzake natuur- en boscompensaties.

15.8.2.1 Milderende maatregelen
Gezien het bouwterrein ruimer is dan de footprint van de weg, dient er bij het definitieve ontwerp zo veel
mogelijk gestreefd worden naar het vrijwaren van de waardevolle vegetatie. Voor de verloren gaande
waardevolle natuurelementen of bospercelen werd een compensatieplan opgemaakt, voorlopig uitgaand van
de “worst case” situatie dat alle waardevolle vegetatie binnen het bouwterrein zal verloren gaan. Indien ditin
het definitief ontwerp niet het geval blijkt te zijn, verlaagt de compensatieplicht t.o.v. de aannames in dit
project-MER. De compensaties zullen uitgevoerd worden binnen art. 8 van het RUP, binnen het SBZ en in
aansluiting met bestaande bosstructuren (cfr. inrichtingsplan VLM).
Verlies van (potentieel) habitat voor amfibieën (o.a. vuursalamander) of verlies aan / verstoring van migratieroutes dient gemilderd te worden door bij de landschappelijke inpassing van het project in de omgeving van
Fiertelmeers nieuwe geschikte elementen aan te planten, waardoor het leefgebied in zekere mate terug
hersteld wordt.
Om schade aan broedgevallen van avifauna tijdens de werken zo veel mogelijk te vermijden, wordt opgelegd
om opgaande vegetatie te verwijderen vóór het broedseizoen. Geluidsverstoring tijdens de exploitatiefase kan
gemilderd worden via de milderende maatregelen (geluidsschermen, geluidsarm wegdek) die voorzien
worden t.a.v. bewoning (zie discipline geluid). Deze maatregelen zullen ook voor een afname van het geluid
zorgen ter hoogte van de waardevolle gebieden voor fauna en flora.
De werkzones (die niet onder de footprint van de weg vallen) kunnen ter hoogte van de natte vegetatietypes
het best beschermd te worden met rijplaten om bodemverstoring te vermijden.
Tijdens de werken dient de impact op de grondwaterstand zo minimaal mogelijk te zijn. Er zullen bijgevolg
technieken moeten toegepast worden die de waterhuishouding, vegetatie en waardevolle elementen zo
weinig mogelijk aantasten en bestaande elementen kunnen behouden. Verder wordt verwezen naar de milderende maatregelen van de discipline bodem en grondwater (in het bijzonder moet de aanleg van de tunnel te
gebeuren boven de grondwaterstand). Daarnaast moet het grondwaterpeil gedurende meerdere jaren na voltooiing van de werken gemonitord worden in en nabij het habitatrichtlijngebied.
Om verstoring van vleermuizen te vermijden tijdens de aanlegfase dient werken tijdens en na zonsondergang
van het voorjaar tot het najaar maximaal vermeden te worden. Indien dit toch niet vermijdbaar zou zijn, dient
de werfzone enkel plaatselijk verlicht te worden, en dient gebruik gemaakt te worden van neerwaartse
verlichting. Er mag niet geheid worden in de periode van eind oktober tot eind maart om verstoring ter
hoogte van mogelijke winterverblijven van vleermuizen te vermijden.
Bijkomend onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen kunnen genomen worden om de impact
voor vleermuizen tijdens de werken zo minimaal mogelijk te houden (juiste periode aangeven wanneer welke
bomen mogen gekapt worden binnen de bouwcontour); dit hangt nl. af van de morfologie van de boom (soort
boom, jonge of oudere boom, boom met of zonder holtes,…), de soort vleermuizen enz.. Dit onderzoek zal
uitgevoerd worden in het voorjaar van 2015, m.a.w. vóór de aanvang van de werken. Afhankelijk van de
resultaten van dit onderzoek kunnen specifieke voorwaarden opgelegd worden in de vergunning, b.v. timing
van rooien van bomen,…
Om het aantal slachtoffers met wilde zoogdieren (herten, everzwijnen,…) te beperken wordt voorgesteld om
rasters en geleiderails te plaatsen langs de sleufgedeelten van het tracé. Dit geldt in het bijzonder voor de
zone tussen de zuidelijke tunnelmond en het viaduct (onder het viaduct is een veilige passage mogelijk).
Om slachtoffers van amfibiëen ter hoogte van de nieuwe weg zoveel mogelijk te vermijden dienen onderaan
het talud in de zone ten zuiden van Fiertelmeers de nodige maatregelen genomen te worden, b.v. het
aanbrengen van een geleidingswand van minstens 50 cm. Tijdens de aanlegfase geldt deze maatregel voor
heel de zone van het Schavaartviaduct. Ingeval van geluidsschermen op het viaduct zijn doorzichte schermen
af te raden wegens het risico dat vogels zich ertegen te pletter vliegen. Dit kan evenwel voorkomen worden
door stickers op de wanden te kleven.
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De kruising met de Molenbeek dient zodanig uitgewerkt te worden dat er geen (vis)migratieknelpunten ontstaan. Om negatieve effecten inzake barrièrewerking in de omgeving te beperken dient deze kruising zelfs
dusdanig uitgewerkt te worden dat migratie zowel voor vissen, amfibieën en reptielen en vleermuizen
mogelijk is.
De flankerende maatregelen voor de landbouw (grondruil, herverkaveling,…) mogen niet gepaard gaan met
verlies van biologisch waardevolle elementen. Grondruil binnen Natura 2000-gebied moet vermeden worden.
Bij de aanleg van de 5 buurtwegen dient het rooien van opgaande vegetatie vermeden te worden.

15.9 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
15.9.1 Referentietoestand
De geplande weg bevindt zich net ten westen van de historisch gegroeide industriële stadskern van Ronse, die
steeds vrij compact gebleven is. De belangrijkste invalswegen (N60, N36, N48,…) zijn reeds op de Ferrariskaart
de
(ca. 1775) te onderscheiden. In de 19 eeuw kwam hier spoorinfrastructuur bij, waarvan de zuidwestelijke tak
(richting Kortrijk) intussen opnieuw verdwenen is.
Het studiegebied is gelegen in het traditioneel landschap “Vlaamse Ardennen”. Van noord naar zuid kunnen
een vijftal landschappelijke eenheden onderscheiden worden: lichtglooiend open fieldlandschap (Kuithol/
Turkije) – heuvelachtig bosrijk landschap (kam en zuidhelling van de Vlaamse Ardennen) – stedelijk landschap
(westrand stedelijk gebied van Ronse) – overgangsgebied (Molenbeekvallei en omgeving) – lichtglooiend open
fieldlandschap (Sint-Martensbeek en omgeving).
De twee noordelijke eenheden hebben ook hoge landschap-pelijke waarde. Deze werden in de Landschapsatlas dan ook aangeduid als Relictzone en Ankerplaats (“Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg”).
Het deel van de Ankerplaats t.h.v. de geplande weg werd in het GRUP “Missing Link N60” juridisch verankerd
als Erfgoedlandschap, waarbij t.h.v. het tracé zelf en haar directe omgeving de Ankerplaats wordt opgeheven.
In de directe omgeving van het tracé bevinden zich de beschermde monumenten “Villa Madonna” en “Kasseiweg Oude Kruisberg”. Er bevindt zich ook heel wat niet beschermd doch waardevol bouwkundig erfgoed in
het studiegebied, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (IOE). De belangrijkste daarvan
zijn “Kasteel De Malander”, “Domein Sint-Hubert” (met vijver) en “Villa Mon Rêve”.
Tot op heden zijn weinig archeologische relicten gekend in de omgeving van Ronse, maar er kan aangenomen
worden dat de onverstoorde zones op de tertiaire getuigenheuvels en in de beekvalleien een grote archeologische potentie hebben.

15.9.2 Beoordeling van de effecten
Gezien haar breedte – minimaal 26 à 28m – en lengteprofiel – het overgrote deel van het tracé zal ofwel in
uitgraving ofwel in ophoging (talud/viaduct) aangelegd moeten worden – zal de nieuwe primaire weg N60 een
aanzienlijke impact hebben op de landschappelijke structuren en perceptieve kenmerken van haar omgeving.
De visibiliteitsanalyse uitgevoerd in het hoofstuk mens – ruimtelijke en sociale aspecten leidde tot de conclusie dat t.a.v. de visuele impact van het project milderende maatregelen – vnl. onder de vorm van opgaande
begroeiing – worden opgelegd langs het Schavaartviaduct (in het bijzonder in het centraal deel, dat door een
meer open gebied loopt) en langs het tracé op ophoging doorheen de Molenbeekvallei. Inzake visuele impact
wordt een viaduct met geluidsschermen beduidend negatiever beoordeeld dan een viaduct zonder geluidsschermen. De voorkeur gaat duidelijk uit naar geluidswerende maatregelen zonder visuele impact (geluidsarme wegdektypes, isolatie van individuele woningen; zie discipline geluid).
De aanleg van het tracé zal tevens gepaard gaan met het verlies van punt-, lijn- en vlakvormige kleine landschapschapselementen (bomen, bomenrijen, hagen, bosjes, waardevolle graslanden,…). Deze innames bevinden zich binnen het bouwterrein, waardoor er geen directe aantasting is van het erfgoedlandschap, maar een
deel ervan valt wel binnen de voormalige ankerplaats. Voorts valt de inname van beboste en ecologisch
waardevolle percelen onder het Bosdecreet, resp. het Natuurdecreet (zie discipline fauna en flora). De inname
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van KLE’s t.h.v. het Schavaartviaduct is iets groter bij de funderingstechniek met grindkernen, zandpalen en
kleimatten, dan bij de andere technieken (diepwanden, buispalen).
De wettelijk verlichte compensaties volgens het Bosdecreet en het Natuurdecreet, de compensaties inzake
landschap en heel wat van de andere milderende maatregelen zijn reeds voorzien in resp. het inrichtingsplan
van de VLM voor het Erfgoedlandschap en in het ontwerp-Landschapsplan bij het referentieontwerp (zie
verder).
Doorsnijding van landschapsstructuren en barrièrewerking worden in de mate van het mogelijke beperkt
door het tracé in het noorden zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande N60 en in het centraal en
zuidelijk deel bij het stedelijk weefsel, door de tunnel onder de heuvelkam en door het tracé maximaal op
viaduct aan te leggen op de Schavaarthelling en t.h.v. de Molenbeek.
Voorts heeft het project ook aanzienlijke effecten op het bouwkundig erfgoed. Een aantal gebouwen die
opgenomen zijn in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed (IOE), moeten worden verwijderd om de bouw
van de nieuwe N60 volgens het referentieontwerp mogelijk te maken. Alhoewel de meeste van deze erfgoedelementen een niet-uniek karakter hebben, in slechte staat verkeren en/of aanzienlijke verbouwingen hebben
ondergaan, betekent hun inname een duidelijke aantasting van het bouwkundig erfgoed van de gemeenten
Ronse en Maarkedal, en worden de effecten als beperkt tot sterk negatief beoordeeld. Het tracé werd dusdanig gekozen dat er geen direct effect is op de bebouwde percelen van Villa Madonna (beschermd monument) en Kasteel De Malander, en de visuele impact wordt beperkt door het hoogteverschil en de dichte
begroeiing tussen beide gebouwen en het wegtracé. Het viaduct heeft geen negatieve impact op het risico op
grondverschuivingen t.h.v. Villa Madonna en kasteel De Malander; ingeval gekozen wordt voor de techniek
met zandpalen en grindkernen is er zelfs een verlaging van het grondverschuivingsrisico t.h.v. dit bouwkundig
erfgoed te verwachten (zie discipline bodem en grondwater).
De meest negatieve beoordeling inzake bouwkundig erfgoed wordt toegekend aan de verwijdering van villa
Mon Rêve (Kapellestraat), maar dit bleek technisch noodzakelijk te zijn om anderzijds Domein Sint-Hubert met
vijver te kunnen vrij-waren, en de erfgoedwaarde van Domein Sint-Hubert, wordt gezien zijn omvang en uniek
karakter, hoger geacht dan die van villa Mon Rêve.
Door de geringe afstand tussen het wegtracé en de NW hoek van de Sint-Hubertusvijver dreigt de aanwezige
groenbuffer onvoldoende breed en dicht te zijn om een goede visuele afscherming te bieden.
De schadebeperkende, milderende, herstellende en compenserende maatregelen aangegeven in de zorgplichtnota bij het GRUP Missing Link N60 (mei 2014) werden maximaal doorvertaald in het referentieontwerp,
het ontwerp-landschapsplan en het inrichtingsplan voor het Erfgoedlandschap met de bos-, natuur- en
landschapscompensaties.

15.9.3 Milderende maatregelen
Maatregelen om de visuele impact van het tracé te milderen worden voorzien door een kwaliteitsvol
architecturaal ontwerp en een goede landschappelijke inpassing van het tracé – cfr. het landschapsplan – op
te leggen in het DBFM-bestek. De visuele afscherming van het viaduct mag niet ten koste gaan van belangrijke
bestaande vista’s op en doorzichten doorheen het landschap.
De landschapselementen die verloren gaan binnen de voormalige ankerplaats zullen gecompenseerd worden
binnen het erfgoedlandschap. Niet alleen de lijnvormige maar ook de vlakvormige elementen die verloren
gaan, zullen gecompenseerd worden als nieuwe lijnelementen (houtkanten en bomenrijen), a rato van 1 km
houtkant/bomenrij van 10m breed per ha oppervlakte die verloren gaat binnen het bouwterrein. Deze
compensaties zullen uitgevoerd worden op locaties die daarvoor geschikt bevonden worden door VLM en
Onroerend Erfgoed en rekening houdend met een compensatiefactor i.f.v. hun erfgoedwaarde (0, 1, 2 of 3;
cfr. de nota “landschapsherstel en –compensatie” van afdeling Onroerend Erfgoed-.
Landschappelijke entiteiten die verloren gaan en vallen onder het Bosdecreet of het Natuurdecreet, zullen wel
vlakvormig gecompenseerd worden (als nieuwe bosaanplant, resp. ecologisch ingericht grasland), en dit
binnen de zones van artikel 8 van het “GRUP Missing Link N60”, die zowel binnen het erfgoedlandschap als
binnen hab itatrichtlijngebied gelegen zijn. Te compenseren puntelementen (solitaire bomen, kapelletje)
kunnen als “marker” fungeren voor de nieuwe KLE’s of bosentiteiten binnen het erfgoedlandschap.
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Landschapselementen die verloren gaan buiten de voormalige ankerplaats worden niet gecompenseerd.
Niettemin is mildering van deze effecten evenzeer wenselijk, met name t.a.v. de elementen met waardefactor
2 of 3. Er wordt voorgesteld om deze te vervangen met een “milderingsfactor” 1, resp. 1,5.
Deze milderende maatregelen dienen in de mate van het mogelijke uitgevoerd te worden in de directe
omgeving van het tracé, als onderdeel van de uitvoering van het Landschapsplan. Dit is wellicht niet mogelijk
in het deel van de Schavaarthelling tussen Schavaart en Fiertelmeers, waar talrijke punt- en lijnvormige landschapselementen verloren gaan, en lokale alternatieve locaties beperkt zijn. Er wordt daarom voorgesteld om
deze effecten binnen het erfgoedlandschap te milderen onder de vorm van nieuwe lijnelementen, net als bij
de voorziene landschapscompensaties. Aangezien de totale lengte van de door VLM en OE geselecteerde
locaties beduidend groter is dan hetgeen moet gecompenseerd worden, moet dit in principe zeker mogelijk
zijn.
De landschapselementen die in het Erfgoedlandschap worden aangeplant ter compensatie of mildering van
het verlies binnen het bouwterrein dragen bij aan het verhogen van de landschapsecologische waarde van het
Erfgoedlandschap, al wordt dit effect “slechts” als beperkt positief beoordeeld omdat de landschappelijke
waarde van het Erfgoedlandschap reeds hoog tot zeer hoog is in de huidige situatie.
Landschapselementen die slechts tijdelijk verloren gaan tijdens de aanlegfase, moeten maximaal hersteld
worden in het kader van de landschappelijke inpassing van het tracé (cfr. landschapsplan), Het betreft in het
bijzonder de vlakvormige elementen (akkerpercelen) boven de tunnel t.h.v. de Zandstraat.
De keuzes die in het ontwerp-landschapsplan bij het referentieontwerp qua landschappelijke inpassing
genomen worden, kunnen ondersteund worden, met uitzondering van volgende punten, die ook gelden voor
het i.k.v. de DBFM-opdracht op te maken definitief landschapsplan:
•

Beperking van de ruimtelijke impact van de verkeersinfrastructuur boven de tunnel

•

Groenaanplant rond de zuidelijke tunnelmond (t.h.v. herberg de la Cruche)

•

Lineair groen (o.a. op talud nieuwe weg) i.p.v. grootschalige bebossing in de Molenbeekvallei

Een hoogkwalitatief architecturaal ontwerp van het Schavaartviaduct dat zich rekenschap geeft van de hoge
actuele landschappelijke waarde van het gebied, is van groot belang.
De eventuele herverkaveling van landbouwpercelen binnen het Erfgoedlandschap mag niet gepaard gaan met
de aantasting van bestaande KLE’s, holle wegen of andere landschappelijk waardevolle elementen.
Indien een definitief wegontwerp en landschapsplan wordt opgesteld dat uitgaat van dezelfde principes als
het ontwerp-landschapsplan bij het referentieontwerp, aan de twee bovenstaande voorwaarden voldoet, kan
gesteld worden dat er geen betekenisvolle indirecte aantasting zal zijn van het erfgoedlandschap. Dit wordt in
principe gegarandeerd door het ontwerphandboek dat bij het DBFM-bestek wordt gevoegd. Dit ontwerphandboek legt de inpassingsprincipes en kwaliteitseisen vast waaraan het uiteindelijke ontwerp zal moeten
voldoen. Deze principes en eisen omvatten zowel specificaties voor de wegenis zelf, als voor het onderliggend
netwerk en voor de integratie in het landschap.
Voor de aan te planten kleine landschapselementen in het Erfgoedlandschap i.f.v. het direct verlies binnen
het bouwterrein, legt de VLM volgende randvoorwaarden op:
•

Duurzaam beheer én op lange termijn (bv. openbaar domein)

•

Kwalitatief, streekeigen en standplaatsgeschikt plantmateriaal

Voor lineaire landschapselementen gelden volgende voorwaarden:
•

Behoud mogelijk op lange termijn >> openbaar karakter / aansluitend op openbaar domein

•

Goed bereikbaar i.f.v. beheer:
o

Eventueel met beheersweg ernaast

o

Indien aansluitend op eigendom ANB >> beheerder ANB

o

Indien langs waterlopen cat. 2 >> beheerder Provincie

o

Andere: beheerder gemeente
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•

•

Een meerwaarde bieden voor andere functies om draagvlak te creëren
o

Langs wegen of wandelwegen

o

Oeverbeplanting waterlopen (2de categorie + grachten met verzwaard debiet door N60)

o

Beplanting taluds wachtbekkens

o

Herstellen holle wegen (taluds en/of taludschouder beplanten)

o

Ingebuisde grachten terug open leggen

o

Als erosiebestrijdende maatregel : voorkomen van erosie op akkers, afspoelende modderstromen opvangen langs straten

o

In functie van specifieke soorten >> geelgors

Hoogwaardige aanplant (haagbeuk, beuk, eik,…) i.f.v. uitbesteding beheer aan landbouwers (het is
gemakkelijker om een beheerder te vinden voor een knothaagbeuk dan voor een knotwilg)

Een deel van de landschapscompensatie zou b.v. kunnen gebruikt worden voor de inrichting van de omgeving
van kapel Wittentak aan de Kapellestraat (de parking is momenteel een laagkwalitatieve grintvlakte), maar
zonder het zicht op de kapel vanuit het centrum weg te nemen.
Graslanden en bossen die binnen het Erfgoedlandschap aangelegd worden in functie van de natuur- en boscompensatie (zie hoofdstuk fauna en flora) moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
•

Beheerbaar en duurzaam karakter: geen snippers, grotere aaneengesloten gehelen

•

Bij bebossing rekening houden met zichtassen

•

Groot deel mag spontane verbossing zijn

•

Indien compensatie op biologisch waardevolle percelen >> compensatiefactor x2

Om ruimte te creëren voor een voldoende brede groenbuffer tussen het wegtracé en de Sint-Hubertusvijver
wordt voorgesteld om het NW hoekje van de vijver te dempen.
Inzake archeologie is archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk langsheen alle tracégedeelten waar uitgraving plaatsvindt in functie van de realisatie van de weg zelf of van andere projectonderdelen (b.v. het uitgraven van bufferbekkens). Dit onderzoek is reeds lopend. De bureaustudie, aangevuld met een boring op de
Schavaarthelling, uitgevoerd najaar 2014, heeft uitgewezen dat:
•

Over heel het tracé een proefsleuvenonderzoek moet uitgevoerd worden;

•

Dit proefsleuvenonderzoek in het centrale deel van het tracé (zuidelijke tunnelmond – Engelsenlaan)
en in de vallei van de Sint-Maartensbeek (meest zuidelijke werfzone) moet voorafgegaan worden
door een landschappelijk booronderzoek i.f.v. detectie van steentijdsites.

In geval hierbij relevante vondsten worden aangetroffen, moet een volledig archeologisch onderzoek worden
uitgevoerd, om ongedocumenteerde vernieling van waardevol archeologisch erfgoed te vermijden.

15.10 Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
15.10.1 Referentietoestand
Het studiegebied bestaat van noord naar zuid achtereenvolgens uit: het open landbouwgebied met verspreide bewoning van Kuithol/Turkije; de steile en sterk begroeide oostflank van de Fonteinbeekvallei (Schavaarthelling); de rafelige westrand van de stadskern van Ronse; de open Molenbeekvallei; het ZW deel van het
stedelijk gebied, met een aantal woonwijken en –linten en een recreatie- en bedrijvenzone; het open landbouwgebied rond de Sint-Martensbeek.
De belangrijkste ruimtelijke functie in het studiegebied is landbouw. Volgens het door VLM opgestelde LER
(Landbouweffectenrapport) komen zones met hoge “landbouwgevoeligheid” voor ten westen van de Scha-
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vaarthelling, in de Kuitholbeekvallei, in Turkije en ten zuiden van de Doorniksesteenweg. In de zone rond het
tracé van de Schavaarthelling tot aan de N36 komt vrijwel geen professionele landbouw voor.
Het grootste deel van het studiegebied heeft een hoge beeld- en belevingswaarde, dankzij haar heuvelachtig
karakter en talrijke kleine landschapselementen. Het meest aantrekkelijk zijn de Schavaarthelling en de omgeving van Fiertelmeers.
Ronse wordt gekenmerkt door een compact maar dicht bebouwde stadskern, die sterk contrasteert met de
zeer landelijk gebleven randzones. Er bevinden zich geen kwetsbare functies (scholen, zorginstellingen,…) in
de directe omgeving van het tracé. Er liggen wel meer dan 50 woningen binnen het afgebakend bouwterrein.
De luchtkwaliteit in het studiegebied is goed tot zeer goed, behalve in de “street canyon” van de N60 doorheen het stadscentrum. De geluidskwaliteit hangt af van de afstand tot bestaande verkeersassen, en is minder
goed langs het grootste deel van het geplande tracé, m.u.v. de Schaarthelling en Fiertelmeers.

15.10.2 Beoordeling van de effecten
De realisatie van de missing link N60 zal gepaard gaan met een aanzienlijke inname van landbouwgrond. De
impact hiervan op landbouw is het grootst aan het noordelijk en zuidelijk uiteinde van het tracé, waar heel
wat percelen met een gemiddelde tot hoge landbouwgevoeligheid geheel of gedeeltelijk worden ingenomen.
In het centrale deel van het tracé (van de tunnel onder de Zandstraat tot aan de Doorniksesteenweg) is de
impact op landbouw veel beperkter, omdat in deze zone de meeste ingenomen percelen een lagere landbouwgevoeligheid hebben of niet gebruikt worden voor professionele landbouw.
Ook de noodzakelijke natuur-, bos- en landschapscompensaties die zullen uitgevoerd worden binnen het Erfgoedlandschap hebben eveneens een impact op landbouw. De voorziene zones voor bos- en natuurcompensatie hebben vnl. een lage tot gemiddelde landbouwgevoeligheid. De impact van de landschapscompensaties
op landbouw wordt beperkt door deze allemaal uit te voeren als lineaire KLE’s (ook ter compensatie van
vlakvormige elementen die verloren gaan), die op de perceelsranden van de landbouwpercelen kunnen
ingeplant worden. Bovendien lopen de aangeduide stroken waar deze compensaties wenselijk geacht worden
(en die normaliter niet volledig benut zullen moeten worden om aan de compensatieplicht te voldoen) slechts
in beperkte mate door zones met een hoge landbouwwaardering.
Inzake bereikbaarheid van landbouwpercelen en barrièrewerking is het meest significant negatief effect te
verwachten in deelgebied 1, waar heel wat landbouwpercelen afgesneden worden van hun erfontsluiting via
de bestaande N60. Ter mildering wordt een nieuwe landbouwweg annex buurtweg voorzien door het doortrekken van De Klomp tot aan de Zeelstraat. De geplande doortrekking van de Kuitholstraat langs de nieuwe
N60, ter ontsluiting van de woningen aldaar, maakt ook de aanpalende landbouwpercelen bereikbaar.
De effecten van het project op de andere niet-woonfuncties (bedrijvigheid, kleinhandel en stedelijke voorzieningen) is doorgaans positief, omdat deze vlotter bereikbaar worden dankzij de nieuwe weg en de centrale
knoop. Dit geldt in het bijzonder voor het bedrijventerrein Pontstraat en zijn geplande westelijke uitbreiding.
Niettemin zullen i.f.v. het wegtracé enkele bedrijfsgebouwen moeten verwijderd worden.
Gezien haar breedte – minimaal 26 à 28m – en lengteprofiel – het overgrote deel van het tracé zal ofwel in
uitgraving ofwel in ophoging (talud/viaduct) aangelegd moeten worden – zal de nieuwe primaire weg N60 een
aanzienlijke impact hebben op de beeld- en belevingswaarde in haar omgeving. De uitgevoerde visibiliteitsanalyse en beeldsimulaties leiden tot de conclusie dat de visuele impact het grootst is en derhalve milderende
maatregelen noodzakelijk zijn langs het Schavaartviaduct (in het bijzonder in het centrale deel, dat door een
meer open gebied loopt) en langs het tracé op ophoging doorheen de Molenbeekvallei.
Uit het ontwerp-verlichtingsplan blijkt dat de verlichting van het tracé zal beperkt worden tot het strikte
minimum dat vereist is vanuit verkeersveiligheid, waarbij in de meest lichthindergevoelige zones (Kuithol,
Schavaarthelling, Molenbeekvallei) geen verlichting wordt voorzien. De effecten op vlak van lichthinder
worden als verwaarloosbaar tot maximaal beperkt negatief beoordeeld.
De realisatie van de nieuwe N60 gaat ten koste van de onteigening en verwijdering van 57 woningen langs het
tracé. Dit is een aanzienlijk maar onvermijdelijk effect, rekening houdend met het feit dat het gekozen tracé
reeds zoveel mogelijk woningen ontziet t.h.v. de kruising met de Fiertelmeers, Kapellestraat, Zonnestraat,
Engelsenlaan en Moortelstraat, en met de meer negatieve milieueffecten van alternatieve tracés (cfr. planMER).
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Inzake de effecten op leefbaarheid en woonkwaliteit kan gesteld worden dat het project positieve effecten
genereert in het centrum van Ronse (uiteraard vooral langs het tracé van de bestaande N60) en negatieve
effecten in de omgeving van het tracé van de nieuwe N60, behalve t.h.v. de tunnel onder de Zandstraat. De
milderende maatregelen die opgelegd worden vanuit de discipline geluid (geluidsschermen, geluidsarm
wegdek, woningisolatie,..., zie hoofdstuk geluid) zullen deze negatieve leefbaarheidseffecten aanzienlijk
reduceren, omdat vooral de hoogste immissiewaarden in de directe omgeving van het tracé erdoor verlaagd
worden.

15.10.3 Milderende maatregelen
Voor de verwerving van gronden, woningen en andere gebouwen geldt de gebruikelijke onteigeningswetgeving. De bemiddelaar grootschalige infrastructuurprojecten van de Vlaamse overheid zal daarbij ingeschakeld
worden.
T.a.v. de landbouw kunnen de effecten van onteigening t.g.v. de aanleg van de nieuwe N60 gemilderd worden
door:
•

Lokale grondenbank met vergoedingen

•

Projectmatig recht van voorkoop voor opbouw grondreserve i.f.v. uitruilen

•

Herverkaveling uit kracht van wet

•

Inrichtingswerken uit kracht van wet

•

Vrijwillige bedrijfsreconversie of -verplaatsing

De bovenstaande instrumenten worden opgenomen in de inrichtingsnota die door de VLM wordt opgesteld
i.k.v. Landinrichting, spoor 2 (zie bijlage 15).
Voor de concretisering van de milderende maatregelen t.a.v. de visuele en landschappelijke impact van het
tracé verwijzen we naar het hoofdstuk landschap en erfgoed. Hoewel dit niet het doel van de landschapscompensaties en andere milderende maatregelen m.b.t. KLE’s is, kunnen de voorziene nieuwe houtkanten en
bomenrijen in het erflandschap en daarbuiten bijdragen aan het milderen van de visuele impact van het
Schavaartviaduct. Los daarvan kan financiële steun verleend worden aan omwonenden van het viaduct die dit
wensen, om schermgroen aan te planten rond hun tuinen.
Voor de milderende maatregelen t.a.v. de effecten van de verkeersemissies op de geluids- en luchtkwaliteit in
de omgeving van het tracé verwijzen we naar het hoofdstuk geluid en trillingen. Vanuit het aspect beeld- en
belevingswaarde gaat t.a.v. het viaduct een duidelijke voorkeur uit naar geluidsreducerende maatregelen
zonder visuele/ruimtelijke impact (geluidsarme wegdektypes, isolatie van individuele woningen,…) in plaats
van geluidsschermen.

15.11 Overzicht effectbeoordeling en milderende maatregelen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de effectscores en milderende maatregelen per
discipline.
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Tabel 15-1

Synthesetabel effectscores en milderende maatregelen

Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60
1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

Discipline mobiliteit
Functioneren wegennet

+2

Bereikbaarheid deelgebieden

+1

Multimodale bereikbaarheid

+1

Verkeersveiligheid

+2

Verkeersleefbaarheid

+2

Effecten in de aanlegfase

0

Aanpassing noordelijke knoop

Verbeteren veiligheid fietsers thv
centrale knoop

0/-1

Discipline geluid en trillingen
Effecten in de aanlegfase
Effecten van verkeersemissies

Trillingen

-1/-3
-1/+3
MM:
singuliere
woningen

0/+3
MM:
geen

-3/-1
MM:
scherm OF
AGTmengsels
op viaduct
+
singuliere
woningen

-3/+3
MM:
scherm OF
AGTmengsels
thv Kapellestraat +
individuele
woningen

nvt

-2/+1
MM:
scherm OF
AGTmengsels
thv Engelsenlaan +
individuele
woningen;
scherm thv
De Myttenaerestr
en Moortelstraat

-3/-1
MM:
singuliere
woningen

0
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0/+3
MM:
geen

-1

Goede praktijk: “stille” machines en
technieken, gepaste werfroutes,…

0

Standaard: geluidsarm wegdek (SMAD) en absorberende keerwanden
Vanuit geluid geen voorkeur tussen
schermen of AGT-mengsels maar om
praktische redenen (lage efficiëntie
schermen) en negatieve visuele
impact wordt maximaal gekozen voor
AGT-mengsels (viaduct + thv
Kapellestraat en Engelsenlaan); enkel
scherm thv De Myttenaerestraat en
Moortel-straat
Maatregelen aan individuele/
singuliere woningen

0
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Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60
1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

Discipline lucht
Effecten in de aanlegfase
Effecten van
verkeersemissies

0

-1/-2

NO2 jaar

-1/-2

-2/+2

-1

-2

-2

-1/-2

-1/-2

PM10 jaar

0/-1

-1/+1

0/-1

-1/-2

PM10 dag

-1

-1/+1

0

-2

PM2,5 jaar

0

-1/+1

0

-2

-2

0/-1

-1/+3

-1/-2

-1

-1

0/+2

-2

-1/-2

-1

-1/+3

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/+1

-2

-1

-2

0/-1

0

Afdekken/besproeiien losse grond,
gepaste werfroutes,…
Niet dwingend vanwege goede
absolute luchtkwaliteit
Positieve bijdrage maatregelen geluid

Discipline bodem en grondwater
Grondverzet
Bodemprofielwijziging

-1

Wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit

-1

Wijziging stabiliteit

-1/-2

-1/-2

+1/+2

0

0

Maximaal plaatselijk hergebruik van
grond; Vlarebo

Vlarebo
0
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0

Thv zijbeek Kuitholbeek: palenmatras (taludvariant), maximaal
ingegraven tracé
Spinessenberg: vernagelde keerwand
+ palenrij vóór de keerwand
Schavaartviaduct: funderingstechniek
naar keuze die stabiliteit verhoogt
aanlegfase: trillignsarme technieken;
bemaling/niet werken in (zeer) natte
periodes (monitoring grondwaterpeil
in gevoelige zones >> stilleggen
werken bij verzadigde ondergrond)

Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

-1

-1

0/-1
Fundering
viaduct
met zandpalen:
0/-3

0/-1

0

0/-1

0

Wijziging afwateringsstructuur

-1

0

-1

-1

-1

0

0/-1

Oppervlaktewaterkwantiteit

0

0

0

+1

-1

0

-1

Voldoende ruimte laten voor
waterlopen t.h.v. viaducten/taluds
Geen parallelle dijken aan Molenbeek

Structuurkwaliteit waterlopen

0

0

0/+1

0/-1

-1/-2

0

0

Waar mogelijk natuurlijker loop
creëren

0/-1

0/-1

-1

Wijziging grondwaterkwantiteit

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

0

Meting grondwaterstand t.h.v.
zuidelijke tunnelmond >> afstemming
definitief lengteprofiel
Schavaartviaduct: bij funderingstechniek met zandpalen >> plaatsing
kleimatten
Retourbemaling bij doorsnijden
hangwatertafel(s)

0

Geen vismigratieknelpunten creëren

Discipline oppervlaktewater

Oppervlaktewaterkwaliteit

0

0/-1
0

Capaciteit riolering en waterzuivering
Discipline fauna en flora
Biotoopverlies

Verstoring biotopen via wijziging
watersysteem

-1

-1

-2/-3

-1

0/-1
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Maximaal vrijwaren waardevolle
vegetatie
Nieuwe groenelementen in zone voor
landschappelijke integratie
Natuur- en boscompensatie binnen
habitatrichtlijngebied (artikel 8)

Discipline / effectgroep

Deelgebieden tracé “missing link” N60

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

Verstoring avifauna/vleermuizen

-1

-1/-2

-2

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Bodemverstoring

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

0

Rijplaten in zones buiten footprint
weg

-1/-2

-1/-2

-1/-2

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Monitoring grondwaterstand in en
rond habitatrichtlijngebied

Vernatting/verdroging
Eutrofiëring
Versnippering/barrièrewerking

5
Molenbeek
-vallei

6
Woonkouter

7
Recr &
bedrzone

0/-1
-1

-1

Rooien vóór broedseizoen avifauna
Vleermuizen: inventarisatie (voorzien
voorjaar 2015) >> indien aanwezig:
Niet werken tijdens/na zonsopgang
van voorjaar tot najaar
Niet heien oktober-maart thv
winterverblijven

0

-2/-3

0/-1

-1

0/-1

0/-1

+1/+2

Geleiderails en rasters langs de
sleufgedeelten (in het bijzonder
tussen Z tunnelmond en viaduct)

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Perceptieve kenmerken
Landschapsstructuur

0/-1

-1/+1

-1/-3

-1

-2

0/-1

0/-1

-1

-1/-3

-2/-3

-1

-1/-2

0/-1

-1/-2
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0

+1
+1

Cfr. ontwerp-landschapsplan en
inrichtingsplan VLM
Bos-, natuur- en landschapscompensaties in erfgoedlandschap
Groenbuffer rond Z tunnelmond en
aan NW hoek Sint-Hubertusvijver
Geen grootschalige bebossing in
Molenbeekvallei
Nieuwe KLE’s buiten erfgoedlandschap
Geen geluidsschermen op viaduct

Discipline / effectgroep

Bouwkundig erfgoed

Deelgebieden tracé “missing link” N60
1
noordelijk
plateau

2
zandige
top

3
Schavaart
-helling

4
toegang
Ronse

-1

-2

-2/-3

-2/-3

5
Molenbeek
-vallei

0

6
Woonkouter

0

7
Recr &
bedrzone

Effecten
in
centrum
Ronse
(doortocht
N60)

-1/-2

Inrichting
erfgoedlandschap
/ habitatrichtlijngebied

Milderende maatregelen

0

Verplaatsen kapelletje Schavaart
Landschappelijke inkleding kapel
Wittentak
Proefsleuvenonderzoek, plaatselijk
met voorafgaand booronderzoek >>
ev. volledig archeologisch onderzoek

Archeologie

0/-2

0

Effecten in de aanlegfase

0/-2

0/-1

Vrijwaring KLE aan westgrens
werfzone Zandstraat

Erftoegangswegen naar landbouwpercelen (Kuitholstraat, Zeelstraat)
Grondbank, ev. herverkaveling

Discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Effecten op landbouw

-2/-3

0/-1

0/-1

-1

-1

-1/-2

-2/-3

0

-1/-3

0

0/-1

0

-1/+1

0

0

+1/+2

+1/+2

0

Beeld- en belevingswaarde
(visuele impact)

0/-1

-1/+1

-1/-3

-1

-2

0/-1

0/-1

0

0/+1

Zie maatregelen landschap

Lichthinder

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

0/-1

0

0

0/-1

/

Directe impact op bewoning

-1

-2

-2/-3

-2

0

-1/-2

-1

0

0

Onteigeningswetgeving, bemiddelaar
grootschalige infrastructuurprojecten

Leefbaarheid en woonkwaliteit

0

0

-1/-2

-2

0

-1/-2

0/-1

+1/+2

0

Zie maatregelen geluid

Effecten op andere nietwoonfuncties

Effecten in de aanlegfase

0/-2
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Onteigeningswetgeving

Zie maatregelen mobiliteit, geluid en
lucht

16

Passende beoordeling, Natuurtoets en Soortenbesluit

16.1 Waarom een Passende Beoordeling ?
Naar vorm is de Passende Beoordeling een schriftelijk verslag dat, met redenen omkleed, argumenten
aanlevert waarom de kwaliteit en/of de integriteit van een Speciale Beschermingszone (SBZ) al dan niet
worden aangetast. Op basis van deze Passende Beoordeling kan vervolgens door de daartoe bevoegde
instantie (m.n. Agentschap voor Natuur en Bos) een gemotiveerde beslissing worden genomen over de
voorgenomen activiteit. Daartoe dienen een aantal stappen aan bod te komen binnen dit hoofdstuk Passende
Beoordeling. Naar opbouw en inhoud werd een volwaardige Passende Beoordeling uitgewerkt, conform de
Vlaamse m.e.r.-procedure zoals die wordt geformuleerd in het Vlaamse MER-richtlijnenboek Fauna en Flora.
In de nabije omgeving van het projectgebied is een Habitatrichtlijngebied gelegen, met name “Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen”. Dit impliceert dat een zgn. Passende Beoordeling dient
te worden opgesteld, indien er significant negatieve effecten op de natuur van een beschermd gebied
verwacht kunnen worden. In deze ‘Passende Beoordeling’ wordt het project getoetst aan de beheersvoorschriften van ‘NATURA 2000’-gebieden, meer bepaald aan de bepalingen van artikel 6 van de EU-habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en aan artikel 4 van de EU-vogelrichtlijn (Richtlijn 74/409/EEG), en aan artikel 36
ter van het Vlaamse Natuurdecreet van 2003 waarin de bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn
geïmplementeerd. Het is immers belangrijk te weten of de geplande werkzaamheden beantwoorden aan
genoemde beleidsaspecten.
In Vlaanderen is het gebruikelijk de Passende Beoordeling-paragrafen stapsgewijs te doorlopen in het MER, en
wanneer blijkt dat geen significant effect optreedt, wordt het Passende Beoordelings-hoofdstuk beëindigd
met vermelding van niet-significantie.

16.2 Algemeen kader van de Passende Beoordeling, Natuurtoets en
Soortenbesluit
16.2.1 Wettelijk kader
16.2.1.1 Europese regelgeving
De EU-Habitat- en Vogelrichtlijnen maken deel uit van de Europese regelgeving en zijn van kracht in alle
Europese lidstaten.
De Habitatrichtlijn kent een gebiedbeschermings- en een soortenbeschermingscomponent. Om de gebiedsbescherming van de Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving te verankeren, werd in Vlaanderen de regionale
natuurwetgeving aangepast. Op Vlaams niveau zijn alle principes uit de Habitatrichtlijn geïntegreerd in art.
36ter van het Natuurdecreet. Zowel de gebieds- als de soortencomponent zit in dit Natuurdecreet vervat.
Het doel van de Habitatrichtlijn (1992) is het behoud van de totale biologische diversiteit van natuurlijke en
halfnatuurlijke habitats en wilde flora en fauna (zonder de expliciete opname van vogels) op het grondgebied
van de Europese Unie. In dit kader zijn in Vlaanderen op 4 mei 2001 aan de Europese Commissie gebieden
aangemeld als Speciale Beschermingszones (Habitatrichtlijngebieden). Deze aangemelde gebieden genieten
intussen in Vlaanderen de status alsof zij zijn aangewezen als Speciale Beschermingszones. Voor de
definitieve aanwijzing van de Habitatrichtlijngebieden opteerde de Vlaamse regering ervoor om per gebied
een apart besluit goed te keuren waarin ook de instandhoudingsdoelstellingen per gebied worden
opgenomen.
Uit hoofde van de Europese regelgeving dienen ingrepen in of nabij een Speciale Beschermingszone getoetst
te worden op hun effecten op soorten en habitats op grond waarvan de beschermingszone is aangewezen.
Voor het verlenen van toestemming/vergunning voor de uitvoering van ingrepen is het al dan niet optreden
van significant negatieve effecten op aangemelde soorten en habitats van groot belang.
Inzake de gebiedsbescherming heeft de Europese Commissie een afwegingskader geformuleerd waaraan
voorgenomen activiteiten dienen te worden getoetst. Het voorkómen van kwaliteitsverslechtering/verstoring
met significante effecten geldt ook voor activiteiten buiten een SBZ: de natuurwaarden in een SBZ kunnen
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immers ook door activiteiten daarbuiten (in Nederland spreekt men van de ‘externe werking’) aangetast
worden.

16.2.1.2 Wetgevend kader op Vlaams niveau
Bosdecreet
Het Bosdecreet is sinds 13 juni 1990 de wettelijke basis voor het Vlaams bosbeleid en –beheer. Het Bosdecreet geldt zowel voor openbare bossen als bossen in prievébezit. De nadruk ligt op de bescherming en het
duurzaam gebruik van het bos. Het decreet erkent formeel de meervoudige functies die bossen vervullen.
Algemene natuurtoets
59

Artikel 16 van het Natuurdecreet vermeldt dat in geval van een vergunningsplichtige activiteit de bevoegde
overheid er zorg voor moet dragen dat er geen vermijdbare schade kan ontstaan door de vergunning te
weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of te
herstellen. De algemene natuurtoets gaat na of vermijdbare schade wordt veroorzaakt. Vermijdbare schade is
de schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld met
andere materialen, op een andere plaats,...).
VEN-gebieden
Het projectgebied ligt lokaal nabij (maar niet binnen) gebieden die deel uitmaken van het VEN-netwerk, met
name het VEN-gebied ”De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg”.
Maatregelenbesluit
60

Artikel 5 van het Maatregelenbesluit stelt:
§ 1. Onder de bepalingen van art. 25, § 3, 2° 4) en 5) van het decreet wordt onder meer begrepen:
1° het ontwateren of inbuizen van bron- en kwelzones;
2° het inbuizen van beken en rivieren, sloten, grachten en greppels;
3° het aanleggen van overstorten;
4° een goed te irrigeren.
Ont- en afwateringen en irrigaties, die reeds bestaan op het ogenblik van afbakening, kunnen behouden
blijven en onderhouden worden, in de mate dat ze in de speciale beschermingszones geen oorzaak zijn van de
in respectievelijk artikel 36ter, § 2, a) en b) van het decreet bedoelde verslechtering van de natuurkwaliteit en
het natuurlijk milieu of betekenisvolle verstoring van een soort of binnen het VEN geen onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken.
§ 2. Het is verboden om overstorten aan te leggen in de speciale beschermingszones aangeduid voor een
vissoort uit bijlage II van het decreet.
Artikel 6 van het Maatregelenbesluit stelt:
Volgende activiteiten zijn verboden in gebieden behorende tot een GEN of GENO:
1° het kunstmatig zaaien, aanplanten of op elke ander wijze introduceren van niet-inheemse planten, inclusief
bomen en struiken, uitgezonderd:
a) indien voorzien in een goedgekeurd beheersplan;
b) indien het cultuurgewassen op cultuurgronden betreft;

59

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en wijzigingen

60

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid (21/11/2003)
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c) indien het laanbeplantingen met populieren betreft;
d) indien het hoogstamboomgaarden betreft;
e) omwille van specifieke cultuurhistorische redenen.
2° bij het beheer van bossen in de zin van artikel 3, §§ 1 en 2 van het Bosdecreet af te wijken van de criteria
voor duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in uitvoering van artikel 41 van het Bosdecreet, uitgezonderd
indien voorzien in een goedgekeurd beheersplan conform het Bosdecreet;
3° het scheuren van permanent grasland;
4° strandvisserij te beoefenen met behulp van warrelnetten.
Artikel 7 van het Maatregelenbesluit stelt:
In elk gebied dat behoort tot de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of de ermee
vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of op de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, het VEN, het IVON en de speciale beschermingszones, is elke
administratieve overheid gehouden de habitats van bijlage 1 van het decreet en de historisch permanente
graslanden, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties en struwelen en kleine
landschapselementen, die voorkomen op gronden waarover zij enig recht van beheer uitoefenen, de instandhouding te realiseren. Deze verplichting geldt eveneens voor de terreinen in het VEN die de administratieve
overheid in eigendom heeft, maar waarvan ze het beheer heeft overgedragen na de inwerkingtreding van het
besluit of voor de terreinen in een speciale beschermingszone waarvan ze het beheer heeft overgedragen na
5 juni 1994.
Natuurdecreet
Artikel 18 van het Natuurdecreet stelt “De administratieve overheid voert, binnen haar bevoegdheden, in het
VEN, een beheer van de waterhuishouding gericht op de verwezenlijking van een duurzaam ecologisch
functioneren van een watersysteem dat bij de bestaande of beoogde natuur behoort. In het bijzonder worden
beoogd: het terugdringen van de risico's op verdroging, het herstel van verdroogde natuurgebieden en het
beheer van de waterlopen gericht op het behoud en herstel van de natuurwaarden, zonder dat dit
disproportionele gevolgen heeft voor de gebieden buiten het VEN.”
Artikel 25 §1 van het Natuurdecreet stelt “De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden,
de nodige maatregelen om in GEN, bij voorrang ten opzichte van de andere functies in het gebied, en in
GENO, rekening houdend met de overige functies in het gebied, de natuur en het natuurlijk milieu te
behouden, te herstellen en te ontwikkelen.
Naast de maatregelen vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 4 van dit hoofdstuk en hoofdstuk VI en onverminderd
hetgeen bepaald wordt in het eerste lid, hebben deze maatregelen betrekking op :
•

het bevorderen van een natuurgerichte bosbouw en het instellen van bosreservaten, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet;

•

het behouden, herstellen en/of op natuurelementen met een hoge natuurkwaliteit afstemmen van de
waterhuishouding, ondermeer de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de natuurlijke structuur van de
waterlopen en hun randzones, zonder dat dit disproportionele gevolgen heeft op de omliggende
gebieden;

•

het beschermen van de insijpelingsgebieden van het grondwater;

•

het behouden en herstellen van het microreliëf en de structuur van het landschap;

•

het recreatieve medegebruik;

•

het agrarisch medegebruik;

•

het beheer van de natuurwaarden gedurende of na afloop van de economische of andere activiteiten die
in het gebied plaatsvinden, rekening houdend met cultuurhistorische en landschappelijke waarden van
het gebied. “
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Artikel 26 bis van het Natuurdecreet stelt:
§1
De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
Als voor een activiteit een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, dient door de kennisgever
worden aangetoond dat de activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN
kan veroorzaken. Wanneer de kennisgever dit niet gedaan heeft, dient de betrokken overheid zelf te
onderzoeken of de activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan
veroorzaken. Wanneer dit het geval is, wordt dit door de overheid aan de kennisgever medegedeeld bij ter
post aangetekende brief binnen de eventuele wachttermijn voor het uitvoeren van de activiteit voorzien in de
wetgeving in het kader waarvan de kennisgeving of de melding gebeurt of bij gebreke daaraan binnen dertig
dagen na de kennisgeving of melding. De kennisgever mag pas starten met de uitvoering van de betrokken
activiteit wanneer voormelde termijn verstreken is zonder dat hij een voormeld bericht van de overheid heeft
ontvangen.
De Vlaamse regering kan bepalen hoe moet aangetoond worden dat een activiteit geen onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
§2
De in § 1 bedoelde overheid vraagt in de gevallen bedoeld in § 1 advies aan de dienst bevoegd voor het
natuurbehoud over de vraag of de betrokken activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur
in het VEN kan veroorzaken.
De Vlaamse regering kan de nadere regels vastleggen met betrekking tot de procedure die moet nageleefd
worden voor het vragen van het advies.
§3
In afwijking van § 1 kan een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN
kan veroorzaken, bij afwezigheid van een alternatief, toch worden toegelaten of uitgevoerd om dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. In dat geval
dienen alle schadebeperkende en compenserende maatregelen genomen te worden.
Degene die de aanvraag, de kennisgeving of de melding bedoeld in § 1 gedaan heeft en die respectievelijk een
weigering of een bericht zoals bedoeld in § 1, tweede lid van de betrokken overheid heeft ontvangen, richt tot
deze overheid een verzoek tot het toepassen van de in deze paragraaf bedoelde afwijkingsmogelijkheid.
De Vlaamse regering bepaalt de procedure voor deze aanvragen en voor het behandelen ervan.
De Vlaamse regering oordeelt over het bestaan van dwingende redenen van groot openbaar belang, met
inbegrip van redenen van sociale of economische aard.
Natuurreservaten
Artikel 35 van het natuurdecreet stelt:
§ 2.
Binnen de natuurreservaten is het verboden, behoudens ontheffing in het goedgekeurd beheersplan :
•

individuele of groepssporten te beoefenen;

•

gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor het beheer en de
bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood;

•

keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk;

•

de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook;

•

in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting,
afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren
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opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te
vernielen of te beschadigen;
•

planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of
vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen;

•

opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te verrichten, welk werk ook
uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net
zou kunnen wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te
plaatsen;

•

vuur te maken en afval te storten;

•

pesticiden te gebruiken;

•

meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg van extensieve
begrazing;

•

het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen;

•

het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, luchtballons en
andere luchtvaartuigen van om het even welke aard.

Deze maatregelen kunnen evenwel geen erfdienstbaarheden opleggen op de omliggende gebieden.
De Vlaamse regering kan om redenen van natuurbehoud bijkomende algemene maatregelen treffen voor
natuurreservaten.
De Vlaamse regering of haar gemachtigde kan in het belang van het natuurbehoud, de volksgezondheid of het
wetenschappelijk onderzoek, ter voorkoming van disproportionele schade ontheffing verlenen van de in dit
artikel bedoelde verbodsbepalingen.
De Vlaamse Regering kan bepalen dat het Agentschap ontheffing kan verlenen van de in deze paragraaf
opgesomde verbodsbepalingen, met het oog op het recreatief of educatief medegebruik en voor zover dit
medegebruik inpasbaar is in de doelstellingen van het natuurreservaat.
Artikel 36 van het natuurdecreet stelt:
§1
De Vlaamse regering stelt de voorwaarden vast waaronder de terreinen van private personen of van rechtspersonen andere dan het Vlaamse Gewest of de Staat erkend kunnen worden als natuurreservaat.
§2
In de agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden gelegen buiten de gebieden
afgebakend in uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen betreffende het natuurbehoud of
van akten betreffende het natuurbehoud, met inbegrip van Europese richtlijnen, vastgesteld op grond van
internationale verdragen, kunnen natuurreservaten erkend worden als ze aan de volgende criteria voldoen:
•

•

ofwel zijn het gronden die een actuele hoge natuurwaarde hebben en weinig geschikt zijn voor
normaal landbouwgebruik in de betrokken landbouwstreek en waarvan de erkenning de agrarische
structuur niet aantast;
ofwel zijn het gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde en lage landbouwwaarde
die in het kader van een goedgekeurd ruilverkavelingsplan of een goedgekeurd richtplan van een
landinrichtingsproject hiertoe zijn aangewezen en waarvan de erkenning de agrarische structuur niet
aantast.
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Soortenbesluit
61

Artikel 10 van het soortenbesluit stelt
§ 1. Ten aanzien van specimens van beschermde diersoorten zijn de volgende handelingen verboden :
1° het opzettelijk doden;
2° het opzettelijk vangen;
3° het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de
afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek.
Het is verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te
verzamelen.
§ 2. Ten aanzien van specimens van beschermde plantensoorten of andere soorten organismen zijn de
volgende handelingen verboden :
1° het opzettelijk plukken of verzamelen;
2° het opzettelijk afsnijden;
3° het opzettelijk ontwortelen;
4° het opzettelijk vernielen;
5° het verplanten.
Artikel 14 van het soortenbesluit stelt dat
§ 1. Het is verboden de nesten van beschermde vogelsoorten of de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van
andere beschermde diersoorten dan vogels opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen.
§ 2. Het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van
beschermde diersoorten wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor
deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de in § 1
beschreven negatieve gevolgen voor nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Ten aanzien van de diersoorten waarbij categorie 3 is aangekruist in bijlage 1 is evenwel ook het onopzettelijk
vernielen of beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de rustplaatsen verboden. § 3. Onder nesten
worden begrepen de bewoonde nesten, de nesten die in aanbouw zijn als voorbereiding op het komende
broedseizoen, alsook de nesten die in de regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden.
Artikel 20 van het soortenbesluit stelt dat
§ 1. Met betrekking tot de beschermde soorten kunnen er specifieke afwijkingen verleend worden van de
bepalingen in onderafdeling 1 tot en met 4 om een of meer van de volgende redenen :
1° in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2° in het kader van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale en
economische aard, en voor het milieu gunstige effecten;
3° in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
4° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren of aan andere
goederen in eigendom of gebruik;
5° ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;
6° voor doeleinden in verband met onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie, alsook voor de
daartoe benodigde kweek;

61

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (15/05/2009)
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7° om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt en vastgesteld aantal van bepaalde specimens te vangen, te plukken of in bezit
te hebben.
§ 2. Ten aanzien van de beschermde soorten, waarbij categorie 1 is aangekruist in bijlage 1, kunnen er
bovendien ook afwijkingen verleend worden om redenen van economische, sociale of culturele aard, of
vanwege regionale of lokale bijzonderheden.
§ 3. Ten aanzien van de vogelsoorten vermeld in bijlage 1, zijn de volgende mogelijkheden tot afwijking niet
van toepassing :
1° de mogelijkheid vermeld in § 1, 2°;
2° de mogelijkheid vermeld in § 1, 4°, wat de voorkoming aangaat van belangrijke schade aan andere
goederen dan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.
§ 4. Afwijkingen op grond van dit artikel kunnen alleen maar toegestaan worden als de volgende voorwaarden
zijn vervuld :
1° er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;
2° de afwijking mag geen afbreuk doen aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, op lokaal niveau of op Vlaams niveau.
Andere beschermingen
Naast bovenvermelde beschermingen zijn er in de wetgeving nog verschillende zaken opgenomen die hier van
toepassing kunnen zijn. De belangrijkste zijn:
De zorgplicht zoals vermeld in het Natuurbehoudsdecreet Art. 14 Hierbij is iedereen die een handeling
verricht of hiertoe de opdracht verleen, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, verplicht
om maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de
schade aan natuurelementen te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.
Artikel 8 van het Natuurdecreet stelt dat “De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter
aanvulling van de bestaande regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de
milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en om het standstill-beginsel toe
te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur”.
De wetgeving met betrekking tot de soortbescherming (verschillende wetgeving + Natuurdecreet Art. 51:
De Vlaamse regering neemt alle maatregelen die ze nuttig acht… om populaties van de overige soorten of
ondersoorten van organismen in stand te houden, te herstellen of te ontwikkelen).

16.2.2 Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen
62

In de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen dat het SBZ-H BE2300007 :
•

Een essentieel gebied is voor de habitattypes 9130,

•

Een essentieel of zeer belangrijk gebied is voor de habitattypes 6430, 91E0,

•

Een zeer belangrijk gebied is voor de habitattypes 6510 (n), 9120 en de soorten Rivierdonderpad,
Beekprik, Brandts vleermuis (n), watervleermuis (n), gewone grootoorvleermuis/grijze grootoorvleermuis
(n),

62

Daar waar (n) vermeld staat, betreft het een niet-aangemeld habitattype voor dit Habitatrichtlijngebied bij de eerste
vaststelling
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•

Een belangrijk gebied is voor de habitattypes 4030, 6230 (n), 6410 (n) en de soorten Bittervoorn (n)
Kamsalamander, meervleermuis, ingekorven vleermuis, franjestaart (n),

•

Aangemeld is voor het habitattype 9190 maar een overschakeling naar habitattype 9120 aanvaard wordt,

•

Verder te onderzoeken valt op de aanwezigheid van volgende habitattypes: 2310, 3150, 6210, 7220 (n),

•

Aangemeld is voor volgende habitattypes maar deze niet aanwezig zijn: 3140, 9110, 9160.

16.2.3 Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen
16.2.3.1 Analyse van de knelpunten voor het bereiken van een goede staat van instandhouding
Op 24 april 2014 keurde de Vlaamse Regering 34 besluiten goed, waaronder het Besluit tot aanwijzing van de
speciale beschermingszone BE2300007 en tot definitieve vaststelling van de bijhorende IHD’s en prioriteiten.
Het aanwijzingsbesluit is verschenen in het B.S. van 15/10/2014 en van kracht sedert 29/10/2014. In het
achterliggende rapport van dit besluit wordt in hoofdstuk 7 een overzicht gegeven van de sterktes, zwaktes,
bedreigingen en kansen van dit gebied. Hieronder wordt hiervan een overzicht gegeven.
•

•

•

•

De sterktes van het SBZ
o

Variatie in fysico-chemische en morfologische karakteristieken

o

Een aantal grotere, oude boscomplexen is nog aanwezig

o

Grote, relatief intacte valleigebieden

o

Intacte fysische structuurkenmerken

De zwaktes van het SBZ
o

Versnipperde deelgebieden met barrières tussen en in deelgebieden

o

Gevoeligheid voor successie, met verdwijnen van vegetaties

o

Versnipperd voorkomen van habitats en leefgebieden van soorten

o

Kwetsbaarheid van de vegetaties

De bedreigingen van het SBZ
o

Eutrofiëring door instroming, inspoeling of atmosferische depositie van nutriënten

o

Verzurende atmosferische depositie

o

Gewijzigde waterhuishouding / verdroging

o

Intensiteit van recreatie of jacht

o

Erosie

De kansen van het SBZ
o

Veel gronden kennen een natuurgericht beheer

o

Lokaal draagvlak

o

Gebiedsgerichte projecten

o

Integraal waterbeheer

Samenvatting van de analyse van de knelpunten voor habitats. De belangrijkste conclusies zijn:
•

Versnippering en een beperkte oppervlakte van de habitats resulteren in een grotere kwetsbaarheid
van de habitattypes tegen randeffecten enerzijds en een verminderde ecologische kwaliteit (aanwezigheid van habitattypische fauna en flora) anderzijds.
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•

Uitbreiding, aaneengeslotenheid en verbinding van de habitats tot robuuste kernen waarbij ook
overgangen een belangrijke rol spelen is noodzakelijk.

•

Verlies van beekstructuur en overstroming is een belangrijke oorzaak van de gedeeltelijke aangetaste
staat van het habitattype 3260 en enkele vochtafhankelijke (overstromingsgevoelige) habitattypes
zoals alluviaal bos 91E0.

•

Eutrofiëring van watergebonden habitats via oppervlakte- en grondwater (3150, 3260, 6410 en 91E0)
en vermesting van droge habitats (4030, 6230, 6510), d.w.z. de te hoge hoeveelheden nutriënten
resulteren in de afwezigheid of in te kleine aantallen typische fauna en florasoorten.

Samenvatting van de van de analyse van de knelpunten voor soorten van de habitatrichtlijn. De belangrijkste
conclusies zijn:
•

Onvoldoende structuurkwaliteit van de bossen, afwezigheid van insectenrijke ruigtes en bloemrijke
hooilanden en het ontbreken van landschappelijke verbindingen tussen de leef- en foerageergebieden zijn knelpunten voor de Europees beschermde vleermuizen;

•

habitatversnippering en plaatselijk de beperktheid aan optimaal habitat, vormen de grootste knelpunten voor Rivierdonderpad en Beekprik.

16.2.3.2 De instandhoudingsdoelstellingen
De voorkomende habitattypes werden opgesplitst in 3 grote landschaptypes: het boslandschap met zeer
plaatselijke heidekernen, het bocagelandschap met grasland- en moerasvegetaties en de waterlopen.
A. Het boslandschap met zeer plaatselijk heidekernen
Het boslandschap wordt in deze SBZ beschouwd als bestaande uit de habitattypes 9120, 9130, 91E0 en
6430_boszomen. Deze komen voor in samenhangende complexen met diverse overgangen tussen de diverse
types. Voor de habitattypes 9130, 91E0 en 6430 wordt de SBZ als essentieel beschouwd, voor het habitattype
9120 als zeer belangrijk. Er wordt gestreefd naar de realisatie van een robuust netwerk van enkele grote
boskernen die op lange termijn garanties bieden voor de instandhouding van leefbare populaties van de
typische soorten van deze kernen en hun boshabitats. Hierdoor kunnen knelpunten als sterke versnippering
en slecht gebufferde bossen die onderhevig zijn aan eutrofiëring / nutriëntenaanrijking gemilderd worden.
Concreet kunnen enkele grote categorieën op vlak van doelstellingen onderscheiden worden voor de bossen:
•

Kwaliteitsverbetering op vlak van structuur, oa. door het toepassen van een natuurgericht bosbeheer
en de ontwikkeling van gevarieerde bosranden en –zomen;

•

De realisatie van kwalitatief degelijke grote boshabitatkenmerken. Er wordt oa. één groot aaneengesloten boscomplex met een richtwaarde van 717 ha beoogd, met name bossengordel KluisbosHotond-Koppenberg. Daarnaast worden boskernen in een aantal deelgebieden beoogd, waarbij
eveneens grotere aaneengesloten bosmassieven tot doel worden gesteld.

•

Het degelijk bufferen van kleine boskernen en/of verbinden van kleinere boskernen

B. Bocagelandschap met grasland- en moerasvegetaties
Het grasland- en moeraslandschap wordt beschouwd als een samenhangend complex van bloemrijke hooilanden (6510), schralere graslandtypes (6410) en natte ruigtes (6430). Tevens worden eutrofe plassen (3150)
toegevoegd. Deze SBZ is in de G-IHD als essentieel voor het habitattype 6430, zeer belangrijk voor het
habitattype 6510 en belangrijk voor het habitattype 6410 aangeduid. Er is een kennislacune voor wat het
habitattype 3150 betreft.
Momenteel komen deze habitattypes sterk versnipperd voor. De aanwezigheid van minstens een aantal grote
complexen is noodzakelijk voor de instandhouding van habitattypische soorten gebonden aan deze bloemenrijke graslanden en moerassen, waarbij voor zowel insectenfauna als vogelsoorten een belangrijk leefgebied
gecreëerd wordt.
Binnen de deelgebieden dient in eerste instantie zorg besteed te worden aan de kwaliteitsverbetering van de
aanwezige grasland- en moerashabitats. De realisatie van een aantal grote grasland- en moeraskernen, die
2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 487 van 536

een leefbare populatie bevatten van de grotere oppervlaktebehoevende faunasoorten (o.a. Sprinkhaanzanger, Blauwborst, Rietgors,…), is een belangrijk streefdoel om een goede staat van instandhouding te
bereiken binnen dit SBZ voor deze habitats.
In een aantal deelgebieden worden beperktere uitbreidingen voorzien van de grasland- en moerashabitats.
Hierbij wordt enerzijds gestreefd om de aanwezige grasland- en moerashabitats beter te bufferen en/of te
verbinden (door beperktere uitbreidingen van habitattypes en/of behoud/ontwikkeling van RBB’s) en
anderzijds overgangen naar bosranden en –zomen verder te ontwikkelen. Door Deelgebied 36, die aan het
projectgebied grenst, wordt niet vernoemd in de specifieke doelstellingen voor het bockagelandschap.
C. Waterlopen
Waterlopen bestaan uit het habitattype 3260. Door een verdere ontwikkeling van dit type in bepaalde
gebieden kunnen ook hier lange termijngaranties gegarandeerd worden voor een stabiele populatie van
onder meer de bijlage- en habitattypische soorten als Bittervoorn, Bermpje, Rivierprik en als eerder (tijdelijke)
verblijfplaats voor Rivierdonderpad en Beekforel. Deelgebied 36 wordt niet vernoemd als belangrijk gebied
voor dit habitattype.
D. Soorten
Deelgebied 36 wordt nergens specifiek vermeld in de populatiedoelstellingen. Voor bepaalde soorten wordt
wel gesteld dat het doel is de huidige populatie uit te breiden, voornamelijk door uitbreiding van het areaal.
Hierbij moet vb. bij bepaalde vissoorten gestreefd worden naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit in
alle beken met potentie, met het verwijderen van barrières en vismigratieknelpunten. Ook voor de vleermuissoorten worden eerder algemene doelstellingen vooropgesteld.

16.2.3.3 De prioritaire doelstellingen
•

Kwaliteitsverbetering van aanwezige bos- en andere habitats

•

Omvorming van naaldhout, populierenbossen en (recente) loofhoutaanplanten nar boshabitattypes en
zeer plaatselijk heidekernen. Deelgebied 36 wordt specifiek genoemd voor de omvorming van
naaldbossen, populierenbossen en (recente, deels spontane) loofhoutaanplanten naar de nagestreefde
habitattypes 9120, 9130 en 91E0.

•

Bosuitbreidingen, onder meer om te komen tot een aaneengesloten bossengordel Kluisbos-HotondKoppenberg.

•

Realisatie van aaneengesloten moeras- en graslandcomplexen

•

Ecologisch beheer waterlopen

•

Herstel bockagelandschap

•

Behoud en inrichting Kezelfort

16.3 Habitatrichtlijngebied ““Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere ZuidVlaamse bossen”: aanwezigheid van de aangemelde habitats en soorten
Dit Habitatrichtlijngebied beslaat een oppervlakte van 5548 ha en strekt zich uit over het zuiden van de
provincie Oost-Vlaanderen. De speciale beschermingszone ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere ZuidVlaamse bossen‘ werd voornamelijk afgebakend omwille van de aanwezigheid van de vele oude bossen, zowel
alluviale als hellingsbossen, met Wilde hyacint.
In onderstaande paragraaf worden de aangemelde habitats en soorten in het kader van de habitatrichtlijn
besproken en wordt er aangegeven of ze al dan niet voorkomen binnen het Habitatrichtlijngebied in de
omgeving van het projectgebied. Prioritaire habitats worden in het vet besproken.
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16.3.1 Criteria van aanwijzing bij de eerste vaststelling (2001)
o

Habitats:
•

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten ontwikkelt op extreem voedselarme, zure zandbodems op landduinen zonder uitgesproken profielontwikkeling. (BWK:
delen van cg en cgb). Dit habitat komt niet voor in of in de buurt van het projectgebied.

•

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie
Oligotroof tot mesotroof, meestal onbeschaduwd, stilstaand of zwak stromend water met
veel opgeloste basen (pH > 6). Optimaal ontwikkeld in mesotrofe meren en plassen met
toevoer van niet verontreinigd grondwater. Ook in ondiepe terreindepressies met een
constant waterniveau (BWK: ae, kn, ao). Dit habitat komt niet voor in of in de buurt van het
projectgebied.

•

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition dit habitat ontwikkelt in ondiepe, stilstaande waters op voedselrijke bodem,
zoals meren, vijvers, sloten en vaarten. Er is geen overmatige eutrofiëring zodat de
algengroei beperkt blijft. (BWK: ae*, aev*, aev, aer*, en sommige ae). Dit habitat komt niet
voor in of in de buurt van het projectgebied.

•

4030 Droge heide (alle subtypen) Dit habitat ontwikkelt op droge, zure voedselarme
zandgronden met een goed ontwikkeld podzolprofiel, gekenmerkt door een donkere, sterk
humeuze A1-horizont met daaronder een askleurige, uitgeloogde A2-horizont, gevolgd door
een donker gekleurde, vaak verkitte inspoelingshorizont waarin ijzer, aluminium en/of
organische stof zijn geaccumuleerd, soms ook op iets voedselrijkere bodems zoals lemige
zanden. (BWK: cg, cgb, cv, en sg). Dit habitat komt beperkt voor binnen deelgebied 36 van
het SBZ op ruime afstand van het projectgebied.

•

6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia) Op zonnige,
onbemeste matig droge tot droge groeiplaatsen met een basische bodem. Tamelijk steile
hellingen waar het kalkgesteente aan of dichtbij de oppervlakte ligt. De vegetatie is niet
afhankelijk van het grondwater voor de vochtvoorziening. De bodem bestaat uit een
ondiepe laag met verweerd kalkgesteente en bevat matig tot veel humus (BWK: hk). Dit
habitat komt niet voor in of in de buurt van het projectgebied.

•

6430 Voedselrijke ruigten Boszomen op voedselrijke, humeuze en vochtige grond, in de
overgangszone tussen loofbos en lage grazige begroeiingen met een combinatie van
getemperd licht en beschutting. Voedselrijke zomen en ruigten komen over heel Vlaanderen
voor. Goed ontwikkelde vormen zijn echter zeldzaam (BWK: hf of hfb, hfc en hft).
Voedselrijke, natte ruigtes zijn niet zeldzaam in Vlaanderen. Goed ontwikkelde, soortenrijke
vormen zijn dat echter wel. Dit habitat komt binnen het SBZ-H niet voor in of in de buurt van
het projectgebied. Ten westen van het geplande tracé (ter hoogte van de weg Turkije) is een
perceel (met een beperkte oppervlakte) buiten het SBZ-H gelegen dat tot dit habitattype kan
gerekend worden.

•

9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum Dit bostype hoort thuis op sterk zure
lemige grindrijke bodems. Het ontwikkelt voornamelijk in zones met een koel en vochtig
subklimaat (BWK: fl). Dit habitat komt niet voor in of in de buurt van het projectgebied.

•

9120 Beukenbossen van het type met Ilex en Taxus-soorten, rijk aan epifyten Dit is het
natuurlijke bostype van de voedselrijkere, iets lemige zandgronden. Het komt voor op
voedselarme en zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems (BWK: qs, fs, qb).
Dit habitat kom binnen deelgebied 36 van het SBZ-H niet voor in de onmiddellijke omgeving
van het project-gebied. Ter hoogte van de weg Turkije is een perceel (met een beperkte
oppervlakte) gelegen binnen het projectgebied maar buiten het SBZ-H dat tot dit habitattype
kan gerekend worden. Ten oosten van het geplande tracé en buiten het projectgebied, langs
de Kruisstraat en Schavaart, is een groter perceel gelegen dat tot dit type behoort. Grotere
bosfragmenten van dit type zijn terug te vinden ter hoogte van Hotond.
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o

o

•

9130 Beukenbossen van het type Asperlulo-Fagetum Op neutrale matig voedselrijke
leembodems met goed ontwikkelde humuslaag worden deze types van bos aangetroffen. Bij
het Endymio-Carpinetum hebben deze bodems een ondiepe stuwwatertafel omdat de
ondergrond hier slecht doorlatend is (BWK: fm, qe, fe). Op meerdere plaatsen binnen en
buiten het SBZ-H worden bosfragmenten in de nabije omgeving van het projectgebied tot dit
habitattype gerekend. Ter hoogte van Spinnessenberg en de Vlameringenweg zijn
bomenrijen binnen het projectgebied gelegen die tot dit tot dit habitat gerekend worden.
Grotere bosfragmenten van dit type zijn terug te vinden ter hoogte van Hotond. Ter hoogte
van de Vlamingenweg is eveneens een relatief groot perceel gelegen in aansluiting met het
projectgebied (maar buiten het SBZ-H) die tot dit habitattype kan gerekend worden.

•

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum ontwikkelt op matig voedselrijke tot
voedselrijke, meestal droge leemgronden met een belangrijke zandfractie (BWK: qa, fa) Dit
habitat komt niet voor in of in de buurt van het projectgebied.

•

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten Dit habitattype
omvat de zuurminnende, oligotrofe Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarme, vaak
gepodsoliseerde of slecht doorlaatbare quartaire dekzandgronden met Zomereik, Ruwe en
Zachte berk, vaak gemengd met Wilde lijsterbes en Ratelpopulier.(BWK: qb).Goed
ontwikkelde oud-bos-sites van dit type zijn uiterst zeldzaam. Dit habitat komt niet voor in of
in de buurt van het projectgebied.

•

91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) Alle types
komen voor op zware bodems, algemeen rijk aan alluviale afzettingen. Ze worden
periodiek overstroomd door de jaarlijkse stijging van het waterniveau in rivier of moeras,
maar bij laagwaterniveau worden ze goed gedraineerd en doorlucht. Actueel zijn in
Vlaanderen slechts zeer weinig goed ontwikkelde voorbeelden van de verschillende
vormen terug te vinden. (BWK: va, vo, vm, vc, vf, vn, en sf). Een aantal percelen ter hoogte
van Fiertelmeers met beperkte oppervlakte die tot dit habitattype behoren zijn binnen het
projectgebied, maar buiten het SBZ-H gelegen. Binnen deelgebied 36 van dit SBZ (en dus
buiten het projectgebied) komen meerdere percelen voor dit tot dit habitattype kunnen
gerekend worden.

Soorten – vissen en rondbekken:
•

1163 Rivierdonderpad komt voor in beken en rivieren met helder, zuurstofrijk en koel
water. Het is een schemerings- en nacht actieve bodembewonende vis, die de voorkeur
geeft aan de forel zone. Er zijn geen gegevens bekend over het al dan niet voorkomen
van deze soort ter hoogte van het projectgebied. Volgens het s-IHD-rapport is het
actuele voorkomen van deze soort binnen het SBZ volledig ten oosten van het
projectgebied gelegen. De Molenbeek en Kuitholbeek zouden wel een potentieel habitat
voor deze soort kunnen zijn..

•

1096 Beekprik: De beekprik komt voor in heldere stromende rivieren boven zand- of
grindbodems. Er zijn geen gegevens bekend over het al dan niet voorkomen van deze
soort ter hoogte van het projectgebied. Volgens het plan-MER komt deze soort wel voor
in het SBZ-H, maar niet ter hoogte van het deelgebied dat grenst aan het projectgebied.
In de s-IHD’s staat dat de Kuitholbeek potenties voor het voorkomen van deze soort
aanwezig zijn.

Soorten – andere:
•

1166 Kamsalamander: De Kamsalamander is een bewoner van kleinschalige landschappen: gebieden met hagen, houtwallen, rietkragen, kleine vochtige bosjes, …, en is
daarenboven zeer honkvast. Er zijn geen gegevens bekend over het voorkomen van deze
soort ter hoogte van het projectgebied. Volgens het plan-MER komt deze soort wel voor
in het SBZ-H, maar niet ter hoogte van het deelgebied dat grenst aan het projectgebied.
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63

ANB meldt dat er met zekerheid geen kamsalamanders aanwezig zijn ter hoogte van
het projectgebied, de dichtstbijzijnde (waarschijnlijk uitgestorven populatie) zou het
Enamebos zijn.
•

1318 Meervleermuis: deze vleermuis heeft een voorkeur voor waterrijk laagland, in de
buurt van open stilstaand water en weilanden. Kraamkolonies zijn hoofdzakelijk te
vinden in gebouwen, als daken en zolders, maar ook soms individueel in holle bomen.
De Meervleermuis foerageert op grote afstand van de kolonie. Kanalen en rivieren
vormen de belangrijkste verbindingsroutes, maar ook bomenrijen en houtwallen
worden gebruikt. De dieren foerageren voornamelijk boven grote, open waterplassen,
rivieren en kanalen. Er zijn geen gegevens bekend over het voorkomen van deze soort
ter hoogte van het projectgebied.

•

1321 Ingekorven vleermuis: deze soort is gebonden aan bossen en landschappen met
een belangrijk aandeel houtige vegetatie als foerageergebied. De zomerverblijfplaatsen
bestaan uit oude bomen met holten en spleten. Er zijn geen gegevens bekend over het
voorkomen van deze soort ter hoogte van het projectgebied

16.3.2 Update criteria van aanwijzing in het kader van het instandhoudingsdoelstellingenproces
Artikel 8, §1, eerste lid 2° van het besluit dat de procedure regelt, stelt dat er bij de bepaling van de actuele
staat van instandhouding rekening moet worden gehouden met de aan de Europese Commissie aangemelde
gegevens bij de eerste vaststelling.
De aangemelde gegevens van habitats en soorten bij de eerste vaststelling van de Habitatrichtlijngebieden
had tot doel deze vaststelling en afbakening van gebieden te argumenteren. Het gaat hierbij om de gegevens
die, ten gevolge van de beslissing van de Vlaamse Regering op 4 mei 2001, werden aangemeld bij de Europese
Commissie als in aanmerking komend als speciale beschermingszone. De commissie wil dat deze gegevens bij
de definitieve aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone, in de praktijk dus op basis van het
Instandhoudingsdoelstellingenproces, worden geüpdatet.
Bij opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen werden volgende habitattypes, naast de aangemelde, ook
vastgesteld:

63

•

3260 Drijvende Ranunculus-vegetatie van submontane en planitaire rivieren: laagrivieren
en beken met goed ontwikkelde, ondergedoken of drijvende vegetaties van grote waterplanten, matig tot voedselrijk en helder stromend water (BWK – waterlopen werden niet
gekarteerd). Dit habitat komt niet voor in of in de buurt van het projectgebied.

•

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems Heischrale graslanden zijn
vegetaties op voedselarme, meestal zure lemige zandbodems waarin grassen domineren,
maar kruiden en dwergstruiken eveneens talrijk aanwezig zijn. (BWK: hn, hmo, ce). Dit
habitat komt beperkt voor in deelgebied 36 van het SBZ op ruime afstand van het
projectgebied.

•

6410 Graslanden met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem. Blauwgraslanden komen voor op zure vaak venige bodems met basenrijke kwel met een periodiek
sterk wisselende waterstand. In de winter mag het grondwater tot aan het maaiveld reiken
maar langdurige overstroming is nefast. In de zomer drogen de standplaatsen oppervlakkig
uit. Onder invloed van ijzerrijk kwelwater slaan de fosfaten uit het grondwater neer
waardoor ze onbereikbaar zijn voor de vegetatie. Het ondiepe grondwater bevat ook lage
concentraties nitraat, ammonium en fosfaat. Veldrusassociaties komen voor op venige
zandgronden met lateraal bewegend grondwater. In tegenstelling tot blauwgraslanden
betreft het vaak standplaatsen met ondiepe, basenarme kwel die 's winters meestal onder
water staan. Rompgemeenschappen met Blauwe knoop komen voor op licht zure tot

Mail van Xavier Coppens aan Thomas Maes (17/06/2014)
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neutrale en meestal lemige zandbodems (BWK: hm, hmo, Hc+Hm, hc). Dit habitat komt niet
voor in of in de buurt van het projectgebied.
•

6510 Laag gelegen schraal hooiland Matig vochtige tot droge, meestal kalkhoudende en
basische, min of meer voedselrijke gronden, meestal op klei-, lemig zanden leemgronden.
Glanshaverhooilanden zijn grondwateronafhankelijk en overstroming komt zelden voor.
Alleen de Kempense vloeiweiden worden elk jaar geïrrigeerd. Zuidgeëxposeerde graslanden
zijn vaak beter ontwikkeld. Een hooilandbeheer is noodzakelijk voor de instandhouding van
goed ontwikkelde types. Voor goed ontwikkelde hooilanden van het Grote vossestaartverbond zijn de overstromingsduur en de waterkwaliteit de meest essentiële milieufactoren.
De overstromingen gebeuren meestal niet als gevolg van rechtstreekse overstromingen met
beek- of rivierwater maar doordat het grondwater tot boven het maaiveld stijgt (BWK: hu,
hp*). Dit habitat komt niet voor in of in de buurt van het projectgebied.

•

7220 Kalkturfbronnen met tufsteenformatie Voedselarme tot voedselrijke bronnen en
bronbeken op steile hellingen in streken met kalkrijke bodem. Het water is helder,
zuurstofrijk en heeft een min of meer constante temperatuur. Neerslag van kalk leidt tot
actieve vorming van tufsteen (BWK: vc). Dit habitat komt niet voor in of in de buurt van het
projectgebied.

16.3.3 Aanwijzingscriteria volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014
Op 24 april 2014 keurde de Vlaamse Regering 34 besluiten goed, waaronder het Besluit tot aanwijzing van de
speciale beschermingszone BE2300007 en tot definitieve vaststelling van de bijhorende IHD’s en prioriteiten.
Art. 3 van dit besluit vermeldt de habitats van bijlage I van het Natuurdecreet en de soorten van bijlage II
waarvoor het gebied wordt aangewezen. Deze worden hieronder weergegeven. Voor de meeste habitats en
soorten werd hun voorkomen reeds besproken in de bovenstaande hoofdstukken.
•

3150 – Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

•

3260 – Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en
het Callitricho-Batrachion

•

4030 – droge Europese heide

•

6230 – soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane
gebieden in het binnenland van Europa)

•

6410 – Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)

•

6430 – Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

•

6510 – laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

•

9120 – Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei

•

9130 – Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

•

91E0- Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior

•

Bittervoorn - deze soort komt voor in ondiep, sterk begroeid water bij de oever, soms ook in
langzaam stromende tot stilstaande wateren of in zeer kleine poeltjes. Ze zijn afhankelijk van
Schildersmossels of Zwanenmossels voor hun voortplanting. Er zijn geen gegevens bekend over het al
dan niet voorkomen van deze soort ter hoogte van het projectgebied. Volgens het plan-MER komt
deze soort wel voor in het SBZ-H, maar niet ter hoogte van het deelgebied dat grenst aan het
projectgebied.

•

Rivierdonderpad

•

Beekprik

•

Zeggekorfslak - De soort houdt van zeer natte, eerder kalkrijke moerasbiotopen en heeft een
voorkeur voor o.a. hooilanden met veel grote zegges. Vooral Moeraszegge, Oeverzegge en Pluimzegge worden vaak als waardplant gebruikt, soorten die in hoofdzaak voorkomen op plaatsen met
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een hoge grondwaterstand, zoals in beekbegeleidende hooilanden of elzenbroekbossen met een
rijke ondergroei. De Zeggekorfslak is (net als haar waardplanten) gevoelig voor een dalende
grondwatertafel. Er zijn geen gegevens bekend over het al dan niet voorkomen van deze soort ter
hoogte van het projectgebied. Ook in het s-IHD-rapport staat deelgebied 36 niet vermeld bij het
actueel voorkomen of potentieel leefgebied van deze soort. Gerichte inventarisaties werden echter
niet uitgevoerd.
•

Kamsalamander

•

Ingekorven vleermuis

•

Brandt’s vleermuis / Gewone baardvleermuis

•

Laatvlieger

•

Meervleermuis

•

Franjestaart

•

Gewone grootoorvleermuis

•

Ruige / Gewone / Kleine dwergvleermuis

•

Watervleermuis

•

Rosse vleermuis

•

Bosvleermuis

Wat betreft Watervleermuis, Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart en
Bosvleermuis kan gesteld worden dat het allemaal soorten betreft die gebonden zijn aan waterpartijen en
moerassen als foerageergebied. Bovendien zijn de zomerverblijfplaatsen bij elk van deze soorten oude bomen
met holten en spleten. Uit de s-IHD’s blijkt dat er waarnemingen gekend zijn van Rosse Vleermuis ter hoogte
van het deelgebied 36 dat grenst aan het projectgebied. Potenties voor de aanwezigheid van zowel zomer- als
winterverblijven voor deze groep van vleermuizen is aanwezig in alle structuurrijke bossen waar oude bomen
aanwezig zijn en waar er nabijgelegen geschikt foerageergebied (open water, beken, moerassen, natte
valleien en voor Bosvleermuis ook oude bossen) aanwezig is. Hierdoor is er potentie voor de aanwezigheid
van deze soortengroep in nagenoeg alle deelgebieden van het SBZ-H en dus ook in het aangrenzende
deelgebied 36.
Wat betreft Brandt’s vleermuis / Gewone baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis / Grijze grootoorvleermuis en Ingekorven vleermuis kan gesteld worden dat het soorten betreft die gebonden zijn aan bossen
en landschappen met een belangrijk aandeel houtige vegetatie als foerageergebied. Bovendien zijn de
zomerverblijfplaatsen bij elk van deze soorten oude bomen met holten en spleten (de Gewone baardvleermuis en Gewone grootoorvleermuis maken ook gebruik van gebouwen voor kraamkolonies). In de sIHD’s wordt deelgebied 36 niet genoemd als een zekere vindplaats van één van deze soorten. Foeragerende
Gewone / Grijze grootoorvleermuizen zouden wel zijn vastgesteld in deelgebied 36. Het s-IHD-rapport
vermeldt bovendien dat kan aangenomen worden dat er leefgebied aanwezig is in vrijwel elk van de deelgebieden in deze SBZ. Bossen en landschappen met een belangrijk aandeel houtige vegetatie zijn vrijwel
overal aanwezig. Vooral de bossen’cluster’, bestaande uit deelgebieden 16 Kalkoven, 33 Feelbos, 34 Beiaardbos, 35 Heynsdaele, 36 Hotond Koppenberg en 38 Kluisbos is een potentieel zeer interessant gebied voor deze
soortengroep.
Gewone / kleine dwergvleermuis en Laatvlieger zijn twee eerder algemene soorten. Toch zijn er volgens het sIHD-rapport geen specifieke waarnemingen gekend ter hoogte van het aangrenzende deelgebied 36 van het
SBZ. Er kan wel aangenomen worden dat er voor deze soorten potenties aanwezig zijn in alle deelgebieden
van het SBZ.
Het s-IHD-rapport vermeldt verder dat volgende soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn als broedvogel
voorkomen in het SBZ: Wespendief, Zwarte specht, Middelste bonte specht en IJsvogel. Wespendief zou
actueel voorkomen in deelgebied 36 van het SBZ.
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Figuur 16-1

Voorkomende habitattypes (volgens de BWK 2014)
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16.4 Beoordelingscriteria
Ontwikkeling criteriaset
In de Passende Beoordeling dienen de effecten op aangemelde/aangewezen soorten en habitats te worden
onderzocht. Van bijzonder belang is hierbij te onderzoeken in hoeverre de gunstige staat van instandhouding
van de betreffende soorten of habitats wordt aangetast. Hierbij wordt het begrip ‘significantie’ gehanteerd als
te toetsen kader en daarnaast ook of de natuurlijke kenmerken van het gebied behouden blijven (zie de EUbrochure 'Beheer van Natura 2000-gebieden, criterium 4 voor habitats en de in dit rapport gehanteerde
criteria (bijlage 1)). De Habitat- en Vogelrichtlijnen geven echter geen specifieke criteria voor de beoordeling
van deze significantie.
Wat is significant ?
Het beoordelingskader van zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn is gebaseerd op het voorzorgsprincipe: 'nee,
tenzij...'. In de Vogel- en Habitatrichtlijn spelen de begrippen 'significant effect op de instandhoudingsdoelstelling' en 'aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied' een hoofdrol. Daarom dienen we de
term ‘significant’ nader te verduidelijken. Een significant effect kan in zijn algemeenheid als volgt worden
omschreven:
“veranderingen in abiotische situatie en de ruimtelijke structuur, die de natuurlijke dynamiek te boven gaan
en het leefmilieu van planten- en/of diersoorten zodanig beïnvloeden dat er letterlijk unieke situaties verloren
dreigen te gaan of ecologische processen blijvend worden verstoord, of het voortbestaan van populaties van
nationaal zeldzame soorten of voor dat systeem kenmerkende soorten op termijn niet meer op hetzelfde
niveau verzekerd is, dan wel de betekenis van een gebied voor soorten aanmerkelijk afneemt (naar EU 2000).”
Uitwerking criteriaset
Is er betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ ? Dat is de centrale vraag.
Hierbij wordt nagegaan of er een aantasting plaatsgrijpt die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de
natuurlijke kenmerken van de SBZ, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van
instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende SBZ is aangewezen of voor de staat
van instandhouding van de soort(en) vermeld in bijlage III van het Decreet Natuurbehoud (= soorten van de
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) die in de betreffende SBZ voorkomen.
•

De ‘natuurlijke kenmerken van een SBZ’ is het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met
hun ruimtelijke en ecologische kenmerken en processen, die nodig zijn voor de instandhouding van:

•

de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten waarvoor de betreffende SBZ is aangewezen (zijn
per gebied opgelijst in de wetenschappelijke rapporten van de aanwijzing van de SBZ-V en de SBZ-H)

•

de soorten vermeld in bijlage III

•

de coherentie van het Natura 2000-netwerk

De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en ‘staat van instandhouding van
een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het Decreet Natuurbehoud.

Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van habitats en
populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. De staat van
instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd wanneer:
• het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat
gebied stabiel zijn of toenemen;
• de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn bestaan en in de
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan;
• de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische soorten gunstig is.
De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer:
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• uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een levensvatbare
component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat vermoedelijk op lange termijn zal
blijven;
• het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt
te zullen worden;
• er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties
van die soort op lange termijn in stand te houden;
Staat van instandhouding van een habitat: de som van de invloeden die op de betrokken habitat en
de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering kunnen
bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van
invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten in het
Vlaamse Gewest;
Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken
soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de
grootte van de populaties van die soort in het Vlaamse Gewest;

Het betekenisvolle karakter van een aantasting moet worden vastgesteld in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied zelf, en in het licht van de bijdrage die het gebied levert aan de ecologische
samenhang van het Natura 2000-netwerk. Het is daarom niet mogelijk om per habitat of soort een overal
geldende kwantificering te doen van die significantie. Het belang van een vermindering van de oppervlakte
die door de habitats of de leefgebieden van soorten in kwestie in de SBZ ingenomen wordt, wordt (voor ieder
SBZ afzonderlijk) geëvalueerd in het licht van de totale oppervlakte van deze SBZ en van de integriteit van het
gebied.
De betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone wordt volgens
het Natuurdecreet als volgt gedefinieerd (art. 2 – 30°): een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen
heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de
betreffende speciale beschermingszone is aangewezen of voor de staat van instandhouding van de soort(en)
vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale beschermingszone.
Teneinde te bepalen of een aantasting betekenisvol is in het licht van de doelstellingen van de richtlijn, wordt
in deze Passende Beoordeling gebruik gemaakt van volgende factoren:
•

de omvang van het natuurlijk verspreidingsgebied van het habitat (hierbij wordt ook gekeken naar de
voor dat habitat typische soorten - zie habitatfiches)

•

de omvang van het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort (de voor die soort geschikte habitats - zie
soortenfiches)

•

de populatieomvang van de betrokken soort(en)

•

het bestaan van een voldoende groot habitat om de populaties van die soort op lange termijn in stand te
houden en

•

het belang van het netwerk hierin.

16.5 Effecten op de SBZ-H
De meest relevante prioriteit die opgenomen is in de s-IHD’s is dat de boskern in de omgeving van Hotond
dient uitgebreid te worden zodat er een groot aaneengesloten boscomplex Kluisbos-Hotond-Koppenberg
ontstaat. Het projectgebied is ten oosten van dit beoogde boscomplex gelegen, waardoor er geen aanzienlijke
effecten zullen zijn wat betreft direct (potentieel) habitatverlies. Er dient echter ook nagegaan te worden of er
effecten zijn op de percelen ten oosten van de huidige boskernen in Hotond, gezien bosuitbreiding van deze
kernen naar het oosten toe ook kan bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen. Uit de kaart met de IHDzoekzones blijkt namelijk dat nagenoeg het volledige deelgebied 36 van het SBZ wordt aangeduid als zoekzone
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voor habitat 9130. Verder zijn binnen deelgebied 36 ook zoekzones voor 91E0, 9120 en 4030 gelegen. Deze
mogelijke effecten zullen, waar relevant, meegenomen worden in onderstaande effectbespreking.

Figuur 16-2

Aanduiding van de IHD-zoekzones in de nabijheid van het projectgebied

16.5.1 Direct verlies aangemelde habitats
Binnen Habitatrichtlijngebied
Het bouwterrein (= het projectgebied) grenst aan deelgebied 36 van het SBZ-H maar overlapt er niet mee. Er
is dus geen rechtstreekse inname van Natura 2000 gebied door uitvoering van het project.
Door uitvoering van het project worden buiten het SBZ een aantal bospercelen en waardevolle natuurelementen ingenomen welke gecompenseerd dienen te worden. De compensatie hiervan zal gebeuren binnen
het SBZ, in aansluiting met de bestaande bosstructuren. Er zullen bijgevolg een aantal losstaande en hierdoor
minder waarde-volle elementen verdwijnen buiten het SBZ welke geclusterd gecompenseerd zullen worden in
aansluiting met bestaande bosstructuren binnen het SBZ. De oppervlaktes waarop de compensaties zullen
uitgevoerd worden komen achteraf in beheer van ANB waardoor er voldoende garanties zijn dat deze
kwalitatief zullen beheerd worden. Het aanleggen (en beheren) van nieuwe bospercelen in aansluiting met
bestaande bosstructuren zorgt ervoor dat de bestaande bosstructuren worden uitgebreid, zoals voorzien in de
IHD’s. De aanleg van waardevolle gras- en/of ruigtepercelen binnen het SBZ zorgt voor een toename van de
biologische waarde binnen het SBZ. Voor dit SBZ wordt een toename van deze habitats beoogd, echter voor
deelgebied 36 zijn geen bijkomende doelstellingen voor uitbreiding van dit habitattype vooropgesteld.
Ook de mogelijke locaties voor de landschapscompensaties situeren zich (deels) binnen het SBZ. Het betreft
hoofdzakelijk de aanleg van bomenrijen, houtkanten, grazige stroken langs perceelsranden, holle wegen,….
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In kader van het flankerend beleid voor landbouw zal er een grondenbank opgericht worden, waardoor
grondenruil en perceelsvergroting (met name het samenvoegen van percelen waarbij de kavel vergroot)
mogelijk wordt gemaakt. Percelenruil binnen Natura 2000-gebied dient vermeden te worden.
Buiten Habitatrichtlijngebied
Buiten het SBZ-H zijn er wel habitats van bijlage I van de Habitatrichtlijn gelegen binnen het projectgebied.
Door uitvoering van het project zullen deze (gedeeltelijk) verdwijnen. Daarnaast kunnen door directe biotoopinname potenties voor verdere uitbreiding van deze habitats worden gehypothekeerd. Het geplande tracé
loopt gedeeltelijk parallel aan de Fonteinbeek en kruist deze ook. Dit hypothekeert bijgevolg volledig de
potenties voor bronbosvegetaties (91E0) in deze zones. Echter, de s-IHD’s dienen in eerste instantie behaald
te worden binnen het SBZ-H.

16.5.2 Indirect verlies aangemelde habitats
16.5.2.1 Effecten naar aanleiding van een wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit
Tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase
Indien er tijdens de werken bemaling nodig is voor het aanleggen van bepaalde tracé-onderdelen, wordt er als
voorwaarde opgelegd dat de grondwaterstand zo min mogelijk wijzigt. Hierdoor zal er moeten gewerkt
worden met aangepaste technieken (zoals vb. retourbemaling of met waterdichte bouwkuipen). Het volume
aan bemalingswater dat in het oppervlaktewater kan terechtkomt zal bijgevolg beperkt zijn, waardoor er geen
significante effecten zullen zijn inzake oppervlaktewaterkwantiteit.
Permanente effecten tijdens de exploitatiefase
Door uitvoering van het project zal er een sterke verhoging van de verharde oppervlakte optreden binnen het
projectgebied. De aanleg van de weg zal bijgevolg een versnelde hemelwaterafvoer veroorzaken. Echter op
verschillende plaatsen zijn in het referentieontwerp bufferzones en infiltratiegrachten voorzien. Het
afstromende hemelwater en het eventuele drainagewater (insnijdingen van het wegprofiel) zal afgeleid
worden via bermgrachten naar bestaande waterlopen. Het afgevoerde water wordt in de langsgrachten
zoveel als mogelijk terug geïnfiltreerd. De doorlatendheidsfactor van de bodem is echter van nature relatief
beperkt.
De Kuitholbeek (en zijlopen) is de enige waterloop van belang voor het Habitatrichtlijngebied (potenties voor
Beekprik en Rivierdonderpad, belangrijke waterloop voor habitattype 91E0 – bron en alluviale bostypen) die
mogelijk extra water zal ontvangen. Het wegafstromingswater wordt, na infiltratie en buffering, afgevoerd
naar de langsgrachten van de bestaande N60 ten noorden van het projectgebied, waardoor er geen afvoer
naar de Kuitholbeek zal zijn.
Hierdoor kan besloten worden dat er geen significante effecten inzake oppervlaktewaterkwantiteit zullen
optreden binnen het Habitatrichtlijngebied. Er zal bijgevolg ook geen indirect biotoopverlies optreden naar
aanleiding van een gewijzigde oppervlaktewaterkwantiteit binnen het Habitatrichtlijngebied.

16.5.2.2 Effecten naar aanleiding van een wijziging in oppervlaktewaterkwaliteit
Tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase
Indien er tijdens de werken bemaling nodig is voor het aanleggen van bepaalde tracé-onderdelen, zullen er
technieken moeten toegepast worden (zoals vb. retourbemaling, waterdichte bouwkuip,…) die de
waterhuishouding, vegetatie en waardevolle elementen zo weinig mogelijk aantasten. Het volume aan
bemalings-water dat in het oppervlaktewater terechtkomt zal bijgevolg beperkt zijn, waardoor er geen
significante effecten zullen optreden wat betreft de waterkwaliteit van de waterlopen binnen het SBZ.
Tijdens de uitvoering van het project kan een oppervlaktewaterverontreiniging optreden t.g.v. calamiteiten
zoals het lekken van voertuigen of machines. Gezien de verwachte omvang van deze verontreiniging gering is
(er wordt immers gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften) en het een tijdelijk effect betreft worden geen
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significant negatieve effecten op de aangemelde fauna en flora verwacht naar aanleiding van een wijziging in
de oppervlaktewaterkwaliteit.

Permanente effecten tijdens de exploitatiefase
De Kuitholbeek (en zijloop) ten noordwesten van het projectgebied is een bronbeek en is door zijn geringe
(basisafvoer)debiet en kwelwaterkwaliteit als kwetsbaar te beschouwen, zeker in het stroomopwaartse deel.
Het hemelwater van de bestaande N60 (noordelijk deel) en een aantal verspreide huishoudelijke lozingen,
lozen momenteel reeds in de beek.
Het wegafstromingswater wordt, na infiltratie en buffering, afgevoerd naar de langsgrachten van de
bestaande N60 ten noorden van het projectgebied, waardoor er geen afvoer naar de Kuitholbeek zal zijn.
Door aanleg van de weg zullen er bijgevolg geen effecten zijn op de waterkwaliteit van de Kuitholbeek.
Toekomstige potenties voor de realisatie van de s-IHD’s worden niet gehypothekeerd.

16.5.2.3 Effecten naar aanleiding van een wijziging van het grondwater
64

In het s-IHD-rapport is opgenomen dat de vegetatietypes 6410, 6430, 9130 en 91E0 (grond)waterafhankelijk
zijn en bijgevolg kwetsbaar zijn voor verdroging.
Tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase
Een sterke daling van de grondwaterstand tijdens de aanlegfase (door vb. bemaling) dient vermeden te
worden. Dit kan door te werken met alternatieve oplossingen die de waterhuishouding, vegetatie en waardevolle elementen zo weinig mogelijk aantast en bestaande elementen zo veel mogelijk kan behouden. Er moet
voor gezorgd worden dat de tijdelijke daling van de grondwaterstand in de aanlegfase niet groter is dan deze
die berekend werd in de exploitatiefase (zie onder). De effecten van een bemaling zullen in dit geval beperkt
in omvang zijn, zodat er geen significant negatieve effecten zullen optreden wat betreft de grondwaterhuishouding en dus ook niet op eventueel grondwaterafhankelijke vegetaties binnen deelgebied 36 van het
SBZ tijdens de aanlegfase.
65

Aangezien de tunnel overal boven de grondwatertafel dient te blijven , blijft, zal de uitgraving van de tunnel
niet tot in de permanente grondwatertafel reiken. Mogelijks doorsnijdt de tunnel wel één of meerdere
hangwater-tafels (dit effect is evenwel niet modelleerbaar). Indien dit gebeurt tijdens de uitvoering van de
werken, dient retourbemaling toegepast te worden om deze hangwatertafel(s) minimaal te beïnvloeden. Eens
de hang-watertafels doorsneden zijn, kunnen deze niet meer hersteld worden. Maar gezien het feit dat de
eventuele hangwatertafels zich enkel in de topzones bevinden, boven de permanente grondwatertafels en
dus ook boven de bronniveaus, die van belang kunnen zijn voor de gevoelige vegetaties, zullen de ecologische
effecten van de eventuele doorsnijding van een hangwatertafel enkel lokaal zijn en niet reiken tot in het SBZ.
Er kan bijgevolg besloten worden dat, indien er hangwatertafels zouden doorsneden worden, er geen
significante effecten verwacht worden op vegetaties binnen het Habitatrichtlijngebied.
Gezien de strenge voorwaarden die opgelegd worden inzake grondwaterstandsdaling (de uitgraving ter
hoogte van de tunnel mag niet dieper zijn dan de grondwaterstand en de grondwaterstand mag niet meer
dalen dan degene die berekend werd tijdens de exploitatiefase), zullen de effecten van een mogelijke
bemaling bijgevolg beperkt in omvang zijn, zodat er geen significant negatief effect verwacht wordt op de
grondwater-huishouding en dus ook niet op eventueel grondwaterafhankelijke vegetaties binnen het SBZ in
de omgeving van het projectgebied tijdens de aanlegfase.
64

Algemeen wordt aangenomen dat bostypes van habitattype 9130 niet grondwaterafhankelijk zijn. Het Eiken-haagbeukenbos met wilde
hyacint (wat hier voorkomt) is echter wel gevoelig voor verdroging.
65

Er wordt momenteel uitgegaan dat de grondwatertafel zich in deze zone op 80 m TAW bevindt. Aan de hand van bijkmomende
metingen (die momenteel lopende zijn) zal de exacte grondwaterstand bepaald worden alvorens met de aanleg van het project gestart
wordt. Indien de effectieve grondwaterstand hoger blijkt te zijn dan 80m TAW, dient het lengteprofiel van de tunnel aangepast te worden
om boven de grondwatertafel te blijven.
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Variant viaduct Schavaart
Indien het viaduct wordt aangelegd door middel van zandpalen is een wijziging van de grondwaterstand niet
uit te sluiten. Deze wijziging kan in twee richtingen gaan. De grondwatertafel kan enerzijds (aanzienlijk)
zakken door het wegsijpelen van grondwater uit de bovenste aquifer naar een onderliggende aquifer
doorheen de doorlatende zandpalen. Maar indien deze onderliggende aquifer onder spanning staat, is ook de
tegengestelde beweging mogelijk, nl. het opstuwen van grondwater naar de bovenliggende aquifer via de
zandpalen.
Het tweede effect wordt niet problematisch geacht voor het SBZ, gezien de mogelijke effecten ervan zich niet
zullen uitstrekken tot in het SBZ. Het (aanzienlijk) verlagen van de grondwaterstand kan daarentegen wel
negatieve effecten hebben op de voeding van de Fonteinbeek en van het nabijgelegen bronniveau op de flank
van de Schavaarthelling (zie figuur 9-11) en op de verdrogingsgevoelige vegetaties rond het viaduct zelf. Om
dit effect tegen te gaan worden op een diepte van ca. 1,5m kleimatten aangebracht op de zandpalen,
waarmee het lokaal grondwaterpeil op kunstmatige wijze voldoende hoog kan gehouden worden en o.a. de
voeding van de Fonteinbeek gevrijwaard blijft. Het water onder de kleimat blijft echter via de zandpalen
draineren. Ter hoogte van het SBZ bevinden zich bovenop de tertaire laag Ko(3) (waarin de zandpalen worden
voorzien) nog andere tertaire lagen welke ondoorlatende lagen bevatten. Een mogelijke drainering in een
onderliggende tertiaire laag zal bijgevolg geen significant effect hebben op de vegetatie in het SBZ, gezien hier
andere (bovenliggende) tertiare lagen dagzomen die gescheiden worden van de tertiaire laag waarin de
zandpalen zich bevinden door ondoordringbare lagen. De watervoerende lagen onder de kleimatten bevinden
zich dermate diep dat ze nergens dagzomen. Een mogelijke beïnvloeding ter hoogte van een bronniveau van
deze lagen is bijgevolg niet aan de orde.
Permanente effecten tijdens de exploitatiefase
Toetsing tov de huidig voorkomende habitats
In het noorden ligt het geplande tracé tegen Habitatrichtlijngebied. Uit het plan-MER blijkt dat stijghoogtedalingen zich in het westen en noordwesten verder doorzetten tot in Habitatrichtlijngebied (zie Figuur 16-3).
Echter: de zone die binnen het SBZ beïnvloed wordt, is uitermate klein en er worden geen (momenteel
voorkomende) habitats aangetast die zeer gevoelig zijn voor verdroging. Er zijn beperkte stijghoogtedalingen
in de microvallei van de Kuitholbeek. Hier komen momenteel enkel voedselrijke graslanden en drogere
bostypes voor: beperkte stijghoogtedalingen (< 10 cm) zullen vegetatiekundig geen aanleiding geven tot
verdroging.
Toetsing tov de s-IHD’s
Het boslandschap wordt in deze SBZ beschouwd als bestaande uit de habitattypes 9120, 9130, 91E0 en
6430_boszomen. Voor elk van deze boscomplexen wordt aan de hand van de LSVI-tabellen nagegaan wat de
range van de stand van het grondwater is waarbinnen dit habitattype zich kan ontwikkelen. Vervolgens wordt
aan de hand van de huidige stand van het grondwater nagegaan of er momenteel potenties zijn ter hoogte
van de percelen waar een wijziging in de grondwatertafel voorspeld wordt om zich te ontwikkelen tot één van
deze habitats. Indien wel wordt in een tweede stap gekeken of deze potenties ook nog aanwezig zijn na de
voorspelde grondwaterstandswijziging door uitvoering van het project. In de LSVI-tabellen zijn onderstaande
bepalingen (waarden in cm) opgenomen inzake de grondwaterstand:

66

•

9120: grondwater zeer diep in de zomer en winter, kan een tijd van het jaar hoog staan tgv
opstuwend water;

•

9130: grondwater zeer diep wegzakkend in de zomer, kan een tijd van het jaar hoog staan tgv
66
opstuwend water ;

Volgens de LSVI-tabellen. Het s-IHD-rapport vermeldt echter dat het hier voorkomende subtype wel kwetsbaar is voor verdroging.
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•

91E0, subtype Berkenbroek, Elzen-Berkenbroekbos, Moerasvaren-Elzenbroek: grondwater boven
maaiveldniveau in de winterperiode en onder maaiveld in de zomerperiode; GHG (min/max) = -1/4;
GG (min/max) = -17/1; GLG (min/max) = -50/-7; amplitude waterstand (min/max) = 10/79;

•

91E0, subtype Gewoon Elzenbroek: grondwater meestal op maaiveldniveau in de winterperiode en
onder maaiveld in de zomerperiode; GHG (min/max) = 2/11; GG (min/max) = -9/0; GLG (min/max) = 30/-5; amplitude waterstand (min/max) = 10/60;

•

91E0, subtype Ruigt-Elzenbos, Ruigt-Elzenbroekbos, Moesdistel-Elzenbroek: grondwater onder
maaiveld, zowel winter- als zomerperiode; GHG (min/max) = -27/48; GG (min/max) = -50/10; GLG
(min/max) = -80/5; amplitude waterstand (min/max) = 0/40;

•

91E0, subtype Vogelkers-Essenbos: grondwater onder maaiveld inde winterperiode, dieper zakkend
in de zomerperiode; GHG gem= -9; GG gem = -15; GLG gem = -38; amplitude waterstand (min/max) =
10/90;

•

91E0, subtype Essenbronbos: permanent uittredend grondwater; GHG (min/max) = 0/12; GG
(min/max) = -10/12; GLG (min/max) = -51/7; amplitude waterstand (min/max) = 5/57;

•

6430_boszomen: GLG = 60cm of meer onder maaiveld.

Enkel ten noorden van de Zandstraat reiken de contouren van de grondwaterstandsdaling beperkt tot binnen
het SBZ (zie figuur 16-3). Uit het grondwatermodel (THV Arcadis-Technum) blijkt dat de meeste percelen die
een toekomstige grondwaterstandaling zullen kennen binnen het SBZ, momenteel net op de grens van de
kwelzone (van de Formatie van Tielt) gelegen zijn (zie ook onderstaande figuren (16-4 en 16-5)). Dit betekent
dat het grondwater hier gemiddeld vrij ondiep zal zijn. Uit het rapport van het grondwatermodel blijkt echter
ook dat de laag die zorgt voor de kwel in het noorden amplitudes kent van meer dan 1m. Potenties voor het
habitattype 91EO zijn bijgevolg momenteel aanwezig, echter de grote amplitude van het grondwater maakt
dit enigszins onzeker.
Door uitvoering van het project volgens het referentieontwerp worden grondwaterstandsdalingen verwacht.
Echter, de berekende grondwaterstandsverlagingen zijn heel beperkt (met name van 5 tot 10 cm en slechts
heel lokaal en voor een heel beperkte oppervlakte tot 25 cm). De kaart met mogelijke kwelverlaging uit het
plan-MER toont dan weer nauwelijks een effect bij uitvoering van het project volgens het referentieontwerp.
Hierdoor kan besloten worden dat de potenties voor ontwikkeling van het habitattype 91EO beperkt worden
beïnvloed.
Volgens de kaart met de IHD zoekzones, wordt de oostelijke zone van deelgebied 36 hoofdzakelijk aangeduid
als zoekzone voor habitattype 9130 en beperkt ook voor habitattype 9120. Volgens de LSVI-tabellen mag het
grondwater in de zomer zeer diep wegzakken ter hoogte van deze habitattypes. Echter, het s-IHD-rapport
vermeldt dat het hier voorkomend subtype van 9130 wel kwetsbaar is voor verdroging. Er worden pleksgewijs
grondwaterstandsdalingen van 5 tot 10 cm voorspeld ter hoogte van de oostelijke rand van deelgebied 36 van
het SBZ. Deze beperkte dalingen van het grondwater zullen normaal geen verminderde potentie veroorzaken
voor de ontwikkeling van habitattype 9130 op de oostelijke rand van deelgebied 36 van het beschouwde SBZ.
Ook voor habitattype 9120 zullen geen verminderde potenties optreden door uitvoering van het project.
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Figuur 16-3

Voorspelde grondwaterstandsdaling binnen SBZ door uitvoering van het project
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Figuur 16-4
Bestaande toestand kwelflux Laag 1: Formatie van Gent en bovenliggende lagen (waarden
in mm/dag tussen 0 en -40) (bron: THV Arcadis-Technum)

Figuur 16-5
Bestaande toestand kwelflux laag 3: Formatie van Tielt (waarden in mm/dag) (bron: THV
Arcadis-Technum)
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Figuur 16-6
Kwelfluxen in overlay met de kwetsbaarheid voor verdroging (bron: plan-MER, THV
Arcadis-Technum)
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16.5.3 Barrièrewerking
Het projectgebied is gelegen tussen verschillende deelgebieden van het SBZ-H. In de s-IHD’s is opgenomen dat
er vooral dient gestreefd te worden naar een groot aanééngesloten boscomplex ten westen van het projectgebied, met name van het Kluisbos tot aan Hotond. Het aanleggen van de geplande weg heeft bijgevolg geen
aanzienlijk effect op deze prioritaire doelstelling uit het s-IHD-rapport.
Het aanleggen van de geplande weg betekent wel een bijkomende (door de huidige N60 is reeds een
bestaand barrière-effect aanwezig) barrière tussen enerzijds de deelgebieden 34, 35 en 36 van het SBZ en
anderzijds de deelgebieden 2 en 3. Indien men in de toekomst ook deze gebieden wenst te verbinden, vb.
door in de tussenliggende zone een verdichting van het hagen- en houtkantennetwerk na te streven, zullen
bijkomende maatregelen nodig zijn doordat het barrière-effect vergroot zal zijn en verschillende waardevolle
habitats (buiten SBZ-gebied) vernietigd en versnipperd werden. Er zal bijgevolg niet enkel een bijkomende
barrière aanwezig zijn in het landschap, door het aanleggen van de nieuwe weg zullen bepaalde migratieroutes ook onderbroken worden.
Door het aanleggen van de nieuwe weg zullen bepaalde waardevolle (opgaande) elementen verdwijnen.
Hierdoor kunnen, zoals eerder aangehaald, bestaande migratieroutes voor fauna en flora onderbroken
worden. Binnen de zone vlak naast de weg dient in deze zone na realisatie van de weg opnieuw opgaande
vegetatie voorzien te worden. Bestaande migratieroutes zullen daarbij hersteld worden. In de zone met de
meeste KLE’s (en bijgevolg de hoogste kans op bestaande migratieroutes) wordt de nieuwe weg via een
viaduct aangelegd. Migratie onder de weg blijft hierdoor nog steeds mogelijk na uitvoering van de werken,
indien er voldoende nieuwe KLE’s aangeplant worden na realisatie van de weg.

16.5.4 Verstoring
16.5.4.1 Geluidsverstoring
De belangrijkste verstorende effecten van geluid vallen te verwachten bij diergroepen en diersoorten die
vertrouwen op auditieve signalen voor de onderlinge communicatie. Echter, (semi-) kwantitatief onderzoek en
methodologieën zijn momenteel enkel beschikbaar voor broedvogels. Relevantie naar andere diergroepen is
niet uitgesloten, maar door gebrek aan onderzoeksgegevens kunnen effecten door geluid voor andere
diergroepen dan vogels niet bepaald worden. Voor het effect op vleermuizen kan een ruwe effectbepaling
gedaan worden aan de hand van een Nederlands voorbeeld. Hierbij dient vermeld te worden dat door een
gebrek aan kennis over de exacte effecten van geluidsverstoring op vleermuizen een aantal aannames werden
gemaakt.
Tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase
Tijdens de werken is er verstoring mogelijk naar aanleiding van de verhoogde geluidsconcentraties. Hierdoor
is verstoring van fauna binnen het SBZ mogelijk. De duur van de werken wordt op 3 tot 4 jaar ingeschat
waardoor er ook werken tijdens het broedseizoen zullen plaatsvinden. Dit kan nadelige effecten met zich
meebrengen voor de verstoringsgevoelige broedende avifauna ter hoogte van het projectgebied.
Momenteel zijn geen gegevens bekend van winterverblijven van vleermuizen in de nabijheid van het
projectgebied. Indien deze voorkomen is het voorkomen van plotselinge luide geluiden en sterke trillingen
tijdens de aanlegfase (bv. heien, vrachtverkeer,…) in de periode eind oktober tot eind maart belangrijk bij het
beoordelen van mogelijke verstoringseffecten. Vertrekkende vanuit het voorzorgsprincipe wordt er daarom
gesteld dat er niet mag geheid worden in de periode van eind oktober tot eind maart.
Permanente effecten tijdens de exploitatiefase
Vogels
Reijnen en Foppen hebben een aantal studies gepubliceerd waarbij het effect van hetzij autoverkeer, hetzij
treinverkeer op bos-, weide- en heidevogels zijn beschreven. Uit het onderzoek bleek dat geluid boven een
bepaalde drempelwaarde leidt tot een afname in de draagkracht van een gebied voor vogels. De vastgelegde
drempelwaarden en de afname van de dichtheden als een functie van de geluidssterkte verschilt afhankelijk
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van de onderzochte soort. Voor een aantal soorten zijn dus drempelwaarden beschikbaar maar zeker niet van
alle soorten.
De drempelwaarde algemeen geldend voor bosvogels bedraagt 42 dB(A), voor weidevogels is de
drempelwaarde 47 dB(A). Conform het plan-MER hanteren we een gemiddelde drempelwaarde van 45 dB(A).
De 45 dB(A)-contour wordt berekend, als gemiddelde drempelwaarde voor geluidsverstoring voor avifauna en
dit zonder aanleg van geluidsbermen. Via overlay met de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring wordt
afgeleid of habitats kwetsbaar voor geluidsverstoring binnen deze contour zijn gelegen.
Het gebied rond de SBZ-H wordt aangeduid als zeer gevoelig voor verstoring. Er is echter actueel ook reeds
een effect als gevolg van de huidige N60. In de referentiesituatie wordt de waarde van 45 dB(A) in grote delen
van het SBZ overschreden. Met name de zones langs de Zandstraat vertonen duidelijk een verhoogd
geluidsklimaat. In de gemodelleerde toekomstige toestand wordt de waarde van 45 d(B)A in grotere delen
overschreden in vergelijking met de referentietoestand. Ter hoogte van de zones langs de Zandstraat wordt
echter een afname voorspeld, dit omdat de Zandstraat minder frequent zal gebruikt worden door
vrachtverkeer. Verder kan opgemerkt worden dat het model geen rekening houdt met grotere bosstructuren
die geluidsverstoring gedeeltelijk kunnen tegenhouden (met andere woorden, middenin het bos zal het
geluidsniveau wellicht beperkter zijn dan gemodelleerd). Ter hoogte van de zones binnen het SBZ waar
momenteel een geluidsklimaat van 45 d(B)A of minder voorkomt zijn bossen gelegen. Het uiteindelijke effect
zal daarom wellicht minder groot zal zijn dan gemodelleerd. Deze negatieve effecten kunnen gemilderd
worden door het nemen van milderende maatregelen (vb. geluidsarme asfalt en/of geluidsschermen). Vanuit
de discipline Mens worden ter hoogte van de kwetsbare zones voor fauna reeds maatregelen voorzien zodat
ter hoogte van de woningen in de omgeving van het projectgebied de referentiewaarden voor woningen
gehaald worden. Deze maatregelen zullen bijgevolg ook voor een afname van het gemodelleerde geuid
zorgen ter hoogte van de kwetsbare gebieden voor fauna.
Verder wordt opgemerkt dat alle keerwanden zullen uitgevoerd worden in absorberende materialen,
waardoor geen bijkomende significante effecten inzake geluidsverstoring binnen het SBZ te verwachten zijn
afkomstig van de keerwanden.
Vleermuizen
Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen effecten op foeragerende, baltsende en overwinterende
vleermuizen.
Effecten van geluid op de echolocatie: gegevens over eventuele effecten van luide geluiden die het gevolg zijn
van menselijke activiteiten (zoals verkeer), zijn niet voorhanden. Er zijn voorbeelden bekend van vleermuizen
die foerageren op korte afstand van drukke verkeerswegen, mensenmassa’s,…. Frequenties van dergelijke
geluiden bevinden zich echter grotendeels in het voor mensen hoorbare frequentiebereik, d.w.z. < 10 kHz.
Experimenten hebben aangetoond dat vleermuizen vaak op kunstmatige geluiden reageren door het energieniveau van de uitgestoten echolocatiegeluiden te verhogen. Dit bereiken zij door luider te gaan roepen dan
wel langere echolocatiepulsen te produceren. Deze reactie treedt op zodra de frequentie van het geluid
waaraan ze worden blootgesteld overlapt met de echolocatiegeluiden die ze zelf maken. Voor een soort
verwant met Laatvlieger bedraagt het kritiek niveau 80 dB. Voor een kleinere soort als de Dwergvleermuis zal
het kritieke niveau iets lager liggen, ongeveer 70 dB. Het geluidsniveau van een echolocatiepuls van een
vleermuis bedraagt gemiddeld 80-120 dB.
Naar aanleiding van het voorgaande kunnen we veronderstellen dat het effect van kunstmatig lawaai, zoals
geproduceerd door verkeerswegen, op de echolocatie van foeragerende vleermuizen klein zal zijn, zolang het
niveau van de ultrasone component van het geluid lager blijft dan dat van de echolocatie van de vleermuizen
zelf. Als richtlijn kan uitgegaan worden van een maximaal toelaatbaar geluidsniveau van 70 dB. Dit maximale
geluidsniveau geldt voor frequenties van 20 kHz en hoger. Aangezien de frequentie van autoverkeer vooral
onder 10 kHz valt is verstoring van de echolocatie door autoverkeer niet te verwachten. Met andere woorden:
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het valt niet te verwachten dat de vleermuizen geen prooidieren meer kunnen lokaliseren als gevolg van het
67
verkeerslawaai . Het effect is echter, gezien het geringe onderzoek hierrond, niet volledig uit te sluiten.
Effecten van geluid op de balts: van vogels is bekend (zie hoger) dat verkeerslawaai bij snelwegen een
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van broedgebieden langs de weg en uiteindelijk op de omvang en
duurzaamheid van populaties van deze broedvogels. Men vermoedt dat stress in combinatie met verstoring
van de vocale communicatie (zang) door het verkeerslawaai een rol speelt.
De baltsroep van mannelijke rosse vleermuizen heeft eenzelfde functie als de vogelzang. De effectiviteit van
de baltsgeluiden neemt toe met de afstand waarover de geluiden reiken en dus soortgenoten kunnen
bereiken. Om deze communciatie-afstand zo groot mogelijk te maken, is de baltsroep zeer luid. Frequenties
liggen tussen 13 en 17 kHz.
Over effecten van lawaai op baltsende vleermuizen is niets bekend, maar het is aannemelijk te veronderstellen dat deze vocale communicatie, net als bij vogels, verstoord wordt door luide externe geluiden.
Naar verwachting zal verstoring optreden bij lagere geluidsniveaus dan bij echolocatie, omdat het hier niet,
zoals bij echolocatie, mogelijk is voor de vleermuizen om externe geluiden weg te filteren. Over de hoogte van
het maximaal toelaatbare geluidsniveau kan geen uitspraak worden gedaan.
Effecten van geluid op de winterslaap: vleermuizen houden van eind oktober tot begin april een winterslaap.
Ontwaken door menselijke verstoring kan leiden tot een voortijdig verbruik van vetreserves en, wanneer dit
vaker gebeurt, tot sterfte. Naast directe aanraking kunnen ook licht- en geluidsprikkels leiden tot ontwaken.
Na onderzoek volgde dat ontwaken optrad als gevolg van menselijk stemgeluid. Hieruit blijkt dat
laagfrequente (niet-ultrasone) geluiden verstorend kunnen zijn. Over effecten van hoogfrequente geluiden op
overwinterende vleermuizen is niets bekend.
Ondanks de gevoeligheid van overwinterende vleermuizen voor geluidsprikkels, zijn winterverblijven geregeld
te vinden op korte afstand van geluidsbronnen, zoals drukke verkeerswegen. Hieruit blijkt dat overwinterende
vleermuizen een hoog geluidsniveau kunnen verdragen van laagfrequente geluiden. De frequenties van
verkeerslawaai in bos liggen vrijwel geheel in het door mensen hoorbare spectrum: tot ca. 10 kHz, maximaal
geluidsniveau tussen 100-200 Hz en 0,5-4 kHz. Plotseling optredende onbekende geluiden zullen eerder tot
verstoring in de vorm van ontwaken leiden dan geluiden die constant in de omgeving van het winterverblijf
aanwezig zijn of die regelmatig optreden of in sterkte variëren.
Momenteel zijn geen gegevens bekend van winterverblijven in de nabijheid van het projectgebied. Indien
deze voorkomen is, naast het mogelijk effect van verkeerslawaai, van groter belang nog het voorkomen van
plotselinge luide geluiden en sterke trillingen tijdens de aanlegfase (bv. heien, vrachtverkeer,…) in de periode
eind oktober tot eind maart.

16.5.4.2 Lichtverstoring
Aanwezigheid van verlichting vormt een barrière voor verschillende vleermuissoorten. Het effect van
verlichting op vleermuizen verschilt per soort. Bij straatlantaarns (met witte (kwik)lampen) ontstane insectenconcentraties worden bejaagd door Dwergvleermuizen, Laatvliegers en in mindere mate Rosse vleermuizen.
Uit veldwaarnemingen is gebleken dat Dwergvleermuizen vooral later op de avond en in de nacht bij
lantaarnpalen foerageren. Tijdens de schemering – de periode waarin insectendichtheden het hoogst zijn –
zoeken dwergvleermuizen juist donkere plaatsen op. Voor de Dwergvleermuis is het dus van belang dat er
tevens donkere, insectenrijke, foerageerplekken beschikbaar zijn.
Uit veldwaarnemingen is gebleken dat de Gewone dwergvleermuis en de Rosse vleermuis later uitvliegen
wanneer dichtbij de uitvliegopening verlichting aanwezig is. Een direct gevolg hiervan is dat een deel van de
insectenpiek in de avondschemering door het verlate uitvliegen wordt gemist. Hierdoor moeten de dieren
langer foerageren, hetgeen extra energie kost, waardoor uiteindelijk hun fitness negatief wordt beïnvloed.
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Een uitzondering vormt wellicht een soort als de Bruine grootoorvleermuis, die zijn voedsel tevens opspoort aan de hand van de
geluiden die door de prooien zelf worden gegenereerd. Zijn gehoor is extra gevoelig voor frequenties van 8 tot 20 kHz. De soort komt
echter volgens de beschikbare gegevens, niet voor in het studiegebied.
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Een uitgesproken lichtschuwe soort is de Watervleermuis, deze werd echter niet in de nabije omgeving van
het projectgebied waargenomen.
Ook andere diersoorten ondervinden een negatief effect van verlichting. Het grootste effect zal zich voordoen
ter hoogte van de getuigenheuvels die als natuurverbindingsgebied dienen.
Als er tijdens de aanlegfase gewerkt wordt tussen het voorjaar en het najaar en tijdens en/of na zonsondergang, wordt opgelegd om de werfzone enkel plaatselijk te verlichten en gebruik te maken van neerwaartse verlichting.
Uit het verlichtingsplan blijkt dat grote delen van de nieuw aan te leggen weg onverlicht zullen zijn. Decentrale
verlichting wordt voorzien ter hoogte van de noordelijke knoop (over een afstand van ca. 150 m), ter hoogte
van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Zonnestraat en helemaal in het zuiden van het tracé ter
hoogte van de aansluiting met de huidige N60. Centrale verlichting wordt voorzien tussen de noordelijke
knoop en de noordelijke tunnelmond (over een afstand van ca. 700 m) en ten zuiden van de zuidelijke
tunnelmond (over een afstand van ca. 200 m). Uiteraard wordt in de tunnel zelf tunnelverlichting voorzien.
De zone tussen Schavaart en de Kapellestraat bevat veel KLE’s en kleine bospercelen binnen of net naast het
projectgebied. Deze zone kan aldus een belangrijk jacht en/of migratiegebied zijn voor vleermuizen. Ter
hoogte van deze zone wordt geen verlichting voorzien, waardoor de effecten van lichtverstoring dan ook
minimaal zullen zijn. In de overige zones wordt het effect als ongunstig, maar echter niet als significant
negatief beschouwd.

16.5.5 Effecten op de aangemelde soorten
Beekprik, Rivierdonderpad en Bittervoorn
Deze soorten komen momenteel niet voor ter hoogte van het projectgebied. Uit het s-IHD-rapport blijkt dat
de (gecombineerde) waterkwaliteitsvereisten voor Beekprik, Rivierdonderpad en Bittervoorn voor een
gunstige staat van instandhouding een BBI-index van 8 of meer, een pH tussen 6,5 en 8,5; geen of geringe
(antropogene) sedimentaanvoer, een zuurstofgehalte >8 mg/L, een eutrofiëring / organische belasting van
<500 •g/L zijn. Er worden geen significant negatieve effecten op de waterkwaliteit en waterkwantiteit
verwacht binnen het SBZ, waardoor er kan verondersteld worden dat er geen verminderde potenties zijn voor
deze soorten door uitvoering van het project.
Kamsalamander
De Kamsalamander is een bewoner van kleinschalige landschappen: gebieden met hagen, houtwallen, rietkragen, kleine vochtige bosjes, …, en is daarenboven zeer honkvast. Inventarisatiegegevens waaruit blijkt dat
deze soort in (of in de ruime omgeving van) het projectgebied voorkomt zijn niet. Er worden dan ook geen
significant negatieve effecten op deze soort verwacht door uitvoering van het project. Er is geen inname van
potentieel leefgebied binnen het SBZ. Voor deelgebied 36 van dit SBZ worden geen doelstellingen
vooropgesteld. Er worden bijgevolg geen negatieve effecten voor deze soort verwacht.
Zeggekorfslak
De omgeving van het projectgebied wordt niet aangeduid als actueel of potentieel leefgebied voor deze soort.
Er worden dan ook geen significant negatieve effecten verwacht op het actueel of potentieel voorkomen van
deze soort ten gevolge van de uitvoering van het project.
Vleermuissoorten
Er is geen directe inname van leefgebied binnen het SBZ van de aangemelde vleermuissoorten, gezien het
projectgebied volledig buiten het SBZ gelegen is. Mogelijks wordt het projectgebied en de nabije omgeving
wel gebruikt als jachtgebied en/of als migratieroute door de aangemelde vleermuizen.
Wat betreft Watervleermuis, Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart en
Bosvleermuis kan gesteld worden dat het allemaal soorten betreft die gebonden zijn aan waterpartijen en
moerassen als foerageergebied. Potenties voor de aanwezigheid van zowel zomer- als winterverblijven voor
deze groep van vleermuizen is aanwezig in alle structuurrijke bossen waar oude bomen aanwezig zijn en waar
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er nabijgelegen geschikt foerageergebied (open water, beken, moerassen, natte valleien en voor Bosvleermuis
ook oude bossen) aanwezig is. Hierdoor is er potentie voor de aanwezigheid van deze soortengroep in het
aangrenzende deelgebied 36. Er komen geen moerassen voor binnen het projectgebied, er bevindt zich wel
een eutrofe plas en een deel van een grote vijver binnen het projectgebied. De aanwezige bosjes binnen het
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projectgebied hebben een beperkte oppervlakte en een beperkte ouderdom (ze zijn allen ontstaan na 1930 ).
Daarom kan gesteld worden dat het verwijderen van de eutrofe plas en de beperkte oppervlakte bos, geen
significante invloed zal hebben op de (potentieel) voorkomende populaties van bovengenoemde
vleermuissoorten.
Wat betreft Brandt’s vleermuis / Gewone baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis / Grijze grootoorvleermuis en Ingekorven vleermuis kan gesteld worden dat het soorten betreft die gebonden zijn aan bossen
en landschappen met een belangrijk aandeel houtige vegetatie als foerageergebied. In de s-IHD’s wordt
deelgebied 36 niet genoemd als een zekere vindplaats van één van deze soorten. Foeragerende Gewone /
Grijze grootoorvleermuizen zouden wel zijn vastgesteld in deelgebied 36. Het s-IHD-rapport vermeldt echter
wel dat kan aangenomen worden dat er potentieel leefgebied aanwezig is in deelgebied 36 van het betrokken
SBZ. Bossen en landschappen met een belangrijk aandeel houtige vegetatie zijn vrijwel overal aanwezig. Door
uitvoering van het project zullen er geen bossen en lanschappen met een belangrijk aandeel aan houtige
vegetatie binnen het SBZ verdwijnen. Dergelijke biotopen zijn wel (in beperkte mate) aanwezig binnen het
projectgebied, hoofdzaklijk ter hoogte van de Schavaarthelling. Op dit punt wordt de nieuwe N60 als een
viaduct aangelegd. Vegetatie onder het viaduct blijft in beperkte mate mogelijk. In dit gebied dient er in de
zone naast de aan te leggen weg voldoende aandacht te zijn voor het herstellen van houtige vegetatie. Er kan
echter besloten worden dat uitvoering van het project geen significante invloed zal hebben op de (potentieel)
voorkomende populaties van bovengenoemde vleermuissoorten.
Gewone / kleine dwergvleermuis en Laatvlieger zijn twee eerder algemene soorten. Toch zijn er volgens het sIHD-rapport geen specifieke waarnemingen gekend ter hoogte van het aangrenzende deelgebied 36 van het
SBZ. Er kan wel aangenomen worden dat er voor deze soorten potenties aanwezig zijn in dit deelgebied van
het SBZ. De beperkte inname van biologisch waardevolle biotopen in de buurt van het SBZ zal voor deze twee
soorten echter geen significante invloed hebben op de (potentieel) voorkomende populaties van deze soorten
binnen het SBZ.
In de exploitatiefase kan de verlichting voor lichthinder zorgen. Mogelijke effecten worden hoger beschreven.
Door het aanleggen van de nieuwe weg zullen bepaalde waardevolle (opgaande) elementen verdwijnen.
Hierdoor kunnen bestaande migratieroutes voor vleermuizen onderbroken worden. Binnen het bouwterrein is
het echter wel mogelijk om opnieuw opgaande vegetatie te voorzien naast de aangelegde weg. Bestaande
migratieroutes dienen bijgevolg zo goed mogelijk hersteld te worden.

16.6 Milderende maatregelen Passende Beoordeling
•

Tijdens de werken moet de impact op de grondwaterstand zo minimaal mogelijk zijn. Indien er bemaling
nodig is dient er gebruik gemaakt te worden van alternatieve technieken die de grondwater-standsdaling
zo beperkt mogelijk houden.

•

De uitgravingen voor de aanleg van de tunnel mogen niet dieper reiken dan de grondwaterstand om een
aansnijding van de grondwatertafel te vermijden.

•

Indien de werken in het voorjaar tijdens en na zonsondergang zouden plaatsvinden, kunnen negatieve
effecten optreden op eventueel voorkomende vleermuizen. Daarom mag in deze periode niet gewerkt
worden tijdens en na zonsondergang.

•

Vertrekkende vanuit het voorzorgsprincipe wordt er gesteld dat er niet mag geheid worden in de periode
van eind oktober tot eind maart om mogelijke winterverblijven van vleermuizen in de nabijheid van het
projecgebied niet te verstoren.
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•

Terug aanplanten van houtige vegetatie naast de aan te leggen weg / viaduct ter hoogte van de
Schavaarthelling om bestaande migratieroutes te herstellen.

•

Percelenruil in kader van het flankerend beleid voor de landbouw binnen Natura 2000-gebied dient
vermeden te worden.

16.7 Conclusie Passende Beoordeling
Er vindt geen ruimtebeslag plaats binnen het SBZ, noch beïnvloeding van aangemelde habitats of habitats
voor aangemelde soorten plaats door de geplande werken. Gezien er geen rechtstreekse oppervlakte-inname
plaatsvindt binnen het SBZ zijn er geen blijvende negatieve effecten te verwachten op het Habitatrichtlijn.
Buiten het SBZ worden wel waardevolle habitats ingenomen. Deze worden geclusterd gecompenseerd binnen
het SBZ in aansluiting met bestaande bosstructuren, wat in overeenstemming is met de vooropgestelde
IHD’s.
Tijdens de aanlegfase kan mogelijk een beperkte en minimale verstoring optreden van de voorkomende
(avi)fauna.
Tijdens de aanlegfase en bij de opmaak van het definitief ontwerp moet er aandacht te zijn voor de invloed
van een mogelijke grondwaterstandsdaling. De grondwaterstandsdaling mag geen invloed hebben op de
potenties om de vooropgestelde IHD’s te halen. De uitgraving ter hoogte van de tunnel mag niet dieper reiken
dan de grondwatertafel.
Indien de werken in het voorjaar tijdens en na zonsondergang zouden plaatsvinden, kunnen negatieve
effecten optreden op eventueel voorkomende vleermuizen. Daarom mag in deze periode niet gewerkt
worden tijdens en na zonsondergang.
Uit de analyse die in de voorafgaande hoofdstukken aan bod kwam, blijkt dat de met dit project beoogde
doelstelling geen negatieve bijdrage levert aan de integriteit en de staat van instandhouding van het SBZ-H.

16.8 Effecten op VEN-gebied: Verscherpte natuurtoets
In het Natuurdecreet verwijzen artikels 25 en 26bis naar een aantal voorschriften en geboden in VENgebied.
De procedure voor VEN-afweging (de zgn. Natuurtoets) wordt hierna schematisch weergegeven.
In onderstaande uiteenzetting is volgens deze momenteel gangbare afwegingsprocedure geoordeeld of er
onvermijdelijke / onherstelbare schade optreedt op dit VEN-gebied ten gevolge van de geplande voorgenomen activiteit.

16.8.1 Beschrijving referentietoestand
Het VEN-gebied “De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg” valt nagenoeg volledig samen met het
habitatrichtlijngebied in deze zone. Voor de beschrijving van de referentietoestand wordt dan ook in eerste
instantie verwezen naar §16.3 van deze bijlage voor wat betreft de Europees beschermde habitats en soorten.
Voor de verscherpte natuurtoets is het echter ook relevant om de effecten op regionaal belangrijke biotopen
(waaronder een aantal verboden te wijzigen vegetaties) en soorten te beschrijven.
Regionaal belangrijk biotopen zijn vegetaties of biotopen die weliswaar Europees niet beschermd zijn, maar
die van belang zijn voor het Vlaamse natuurbehoud (bijvoorbeeld als leefgebied voor een Europese soort).
Deze vegetaties worden beschermd door de Vlaamse natuurbehoudwetgeving in brede zin. Ze komen in het
geval van het voorligend VEN-gebied dat quasi volledig overlapt met de SBZ-H, dikwijls verweven voor met
Europese habitattypes en kunnen er in sommige gevallen naar evolueren.
Volgende regionaal belangrijke biotopen zijn onder meer aanwezig binnen het VENgebied (in de ruime zin):
dottergrasland, kamgrasland, rietlandvegetaties, grote zeggenvegetaties, doornstruweel, moerasbos,....
Bovendien is het gebied gekenmerkt door tal van kleine landschapselementen (holle wegen, taluds,
graften,...) en bronnen.
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Een aantal van deze vegetaties worden als ‘verboden te wijzigen’ beschouwd volgens het Besluit van de
Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Voor wat betreft de soorten werden naast de hoger beschreven Europees beschermde soorten volgende
regionaal belangrijke soorten in de nabijheid van het projectgebied (deelgebied 36 van het
Habitatrichtlijngebied) waargenomen volgens het s-IHD-rapport van het SBZ:
•

Vogels: Appelvink, Boompieper, Fluiter, Geelgors, Glanskop, Graspieper, Wielewaal

•

Amfibieën en reptielen: Levendbarende hagedis, Hazelworm, Vuursalamander

•

Libellen: Gewone bronlibel

•

Dagvlinders: Grote vos, Sleedoornpage.

16.8.2 Beschrijving geplande toestand
Gezien de overlap van het VEN-gebied met het Habitatrichtlijngebied, zijn de meeste van de mogelijke
effecten binnen het VEN-gebied reeds beschreven binnen de Passende Beoordeling. Er kan bijgevolg voor een
gedetailleerde beschrijving van de geplande toestand verwezen worden naar de Passende Beoordeling.
Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de mogelijke effecten.
Is er verandering?
Door uitvoering van het project is er geen rechtstreekse oppervlakte-inname van VEN-gebied. Er zal bijgevolg
geen rechtstreeks biotoopverlies zijn binnen het VEN-gebied door uitvoering van het project. Binnen het
projectgebied zijn echter wel geschikte leefgebieden en/of migratieroutes aanwezig voor bepaalde van de
bovengenoemde regionaal beschermde fauna. Het project voorziet echter ook in landschapsherstel en
compensatie voor de ingenomen waardevolle biotopen.
Tijdens de werken is er wel verstoring mogelijk ter hoogte van het VEN-gebied naar aanleiding van de
verhoogde geluidsconcentraties. Hierdoor is verstoring van fauna mogelijk. De duur van de werken wordt op 3
tot 4 jaar ingeschat waardoor er ook werken tijdens het broedseizoen zullen plaatsvinden. Dit kan nadelige
effecten met zich meebrengen voor de verstoringsgevoelige broedende avifauna ter hoogte van het projectgebied.
Indien gewerkt wordt tijdens en na zonsondergang van het voorjaar tot het najaar, zijn negatieve effecten op
vleermuizen niet uit te sluiten. Ook in de exploitatiefase kunnen negatieve effecten op vleermuizen optreden,
gezien er permanente verlichting ter hoogte van bepaalde delen van de nieuwe weg voorzien wordt. Echter,
in de zone waar het projectgebied grenst aan het VEN-gebied wordt geen bijkomende verlichting voorzien.
De huidige N60 vormt reeds een barrière tussen de oostelijke en westelijke biologisch waardevolle gebieden.
De bijkomende oppervlakte-inname voor de aanleg van de nieuwe weg zal een bijkomende barrière
veroorzaken. Soorten waarvoor de bestaande wegenis nu reeds een barrière vormt, zullen nog minder kansen
hebben om te migreren tussen de verschillende waardevolle zones. Door de aanleg van de weg zullen een
aantal mogelijke migratieroutes doorkruist worden. Ter hoogte van de bestaande migratieroutes moet
daarom nieuwe opgaande vegetatie aangeplant worden (zie verder). Daarnaast wordt ter hoogte van de
meest waardevolle zone (voor migratie) de nieuwe weg als een viaduct aangelegd, waardoor migratie onder
de weg mogelijk blijft.
Uit het plan-MER blijkt dat stijghoogtedalingen zich in het westen en noordwesten verder doorzetten tot in
VEN-gebied. Echter, de zone die beïnvloed wordt, is uitermate klein en er worden geen habitats aangetast die
zeer gevoelig zijn voor verdroging. Er zijn beperkte stijghoogtedalingen in de microvallei van de Kuitholbeek.
Hier komen momenteel enkel voedselrijke graslanden en drogere bostypes voor: beperkte
stijghoogtedalingen (< 10 cm) zullen vegetatiekundig geen aanleiding geven tot verdroging.
Is de verandering nadelig?
Geluidsverstoring ter hoogte van de werfzone kan nadelig zijn voor fauna, zeker wat betreft avifauna tijdens
het broedseizoen. Lichtverstoring kan nadelig zijn voor de voorkomende jagende vleermuissoorten. Een
bijkomende barrière en/of het doorbreken van bestaande migratieroutes kan nadelige effecten hebben op de
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voorkomende soorten. Ook een te sterke grondwaterstandsdaling kan een verschuiving in vegetatietypes tot
gevolg hebben, waardoor de waardevolle types zouden evolueren naar minder waardevolle types.
Is deze schade vermijdbaar en/of herstelbaar (bv. qua uitvoering, locatie)?
Het aanleggen van een nieuwe weg gaat onvermijdelijk gepaard met het definitief innemen van bijkomende
oppervlakte. In het plan-MER werden verschillende alternatieve tracés ten opzichte van elkaar afgewogen.
Het tracé van onderhavig project werd in de plan-MER als voorkeurstracé vanuit verschillende disciplines
verkozen. Op basis hiervan werd het GRUP opgemaakt. Er kan dus besloten worden dat het al dan niet
mogelijk vermijden van schade door te kiezen voor een ander mogelijk tracé reeds voldoende werd afgetoetst
op een hoger niveau.
Op projectniveau is het zo dat er momenteel nog niet exact geweten is welke percelen er definitief zullen
ingenomen worden (zowel tijdens de aanleg- als de uitvoeringsfase). Schade (aan geschikte leefgebieden
en/of migratieroutes van de vooropgestelde soorten voor het VEN-gebied) kan bijgevolg vermeden worden
door de huidige waardevolle vegetatie zoveel mogelijk te sparen en hiermee rekening te houden tijdens de
detailuitwerking van het project. In tweede instantie kan de schade beperkt worden door waardevolle
elementen zo goed mogelijk te herstellen (vb. aanplant van opgaande vegetatie, herstel microreliëf,…). In het
referentieontwerp wordt dit ook voorzien. Bovendien dient ook opgemerkt te worden dat er een
compensatieplan is opgemaakt waarbij alle verloren gegaan waardevolle elementen ruim worden
gecompenseerd.
Verder mag de grondwaterstand in en in de omgeving van het projectgebied zo weinig mogelijk beïnvloed
worden. Daarom dient de tunnel ook aangelegd worden boven de grondwatertafel.
Om schade aan broedgevallen tijdens de werken zo veel mogelijk te vermijden, dient opgaande vegetatie
verwijderd te worden voor het broedseizoen.
Mogelijke geluidsverstoring kan gemilderd worden door het nemen van milderende maatregelen (vb.
geluidsarme asfalt en/of geluidsschermen). Vanuit de discipline Mens worden ter hoogte van de kwetsbare
zones voor fauna (met name ter hoogte van het VEN-gebied) reeds maatregelen voorzien zodat ter hoogte
van de woningen in de omgeving van het projectgebied de referentiewaarden voor woningen gehaald
worden. Deze maatregelen zullen bijgevolg ook voor een afname van het gemodelleerde geluid zorgen ter
hoogte van het VEN-gebied.
In het projectgebied komen mogelijks meerdere bomen voor die gebruikt kunnen worden als kolonieboom
(mei tot juli), als najaar-, zwerm- of voorplantingslocatie (augustus – oktober) of als overwinteringslocatie
voor vleermuizen. Verder onderzoek dient het specifieke gebruik van de geschikte bomen na te gaan om te
bepalen welke maatregelen kunnen genomen worden om de impact tijdens de werken zo minimaal mogelijk
te houden (juiste periode aangeven wanneer welke bomen mogen gekapt worden). Als er gewerkt wordt
tussen het voorjaar en het najaar en tijdens en/of na zonsondergang, mag de werfzone enkel plaatselijk
verlicht worden en dient neerwaartse verlichting gebruikt te worden.
Zijn schadebeperkende maatregelen noodzakelijk?
Algemeen geldt dat een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan
veroorzaken, bij afwezigheid van een alternatief, toch kan worden toegelaten of uitgevoerd om dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. In dat geval
dienen alle schadebeperkende en compenserende maatregelen genomen te worden. In kader van het
Bosdecreet en de bescherming van de Natura 2000 gebieden worden reeds milderende maatregelen voorzien.
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Watertoets
Voor de invulling van de watertoets wordt verwezen naar de beschrijving van de verschillende deeleffecten
onder de disciplines ‘Bodem en grondwater’, ‘Oppervlaktewater’ en ‘Fauna en flora’. Deze worden in dit
samenvattend hoofdstuk nog eens opgesomd in overeenstemming met de beoordelingsschema’s van het
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets (20
juli 2006).
Er wordt hier wel nog eens benadrukt dat in het MER en in dit hoofdstuk de elementen worden aangereikt
voor de invulling van de Watertoets. De Watertoets zelf gebeurt echter door de vergunningverlenende
overheid.

1.

Project behelst het verkavelen van een stuk grond, het oprichten van een constructie, al dan niet
gedeeltelijk of volledig ondergronds, of het aanleggen van een verharding.

Er wordt een nieuwe weg aangelegd, gedeeltelijk op maaiveldniveau, gedeeltelijk verzonken en gedeeltelijk in
ophoging. Een deel van de weg wordt als tunnel aangelegd en een deel als viaduct.
Gewijzigd overstromingsregime en afstromingshoeveelheid
Het geplande tracé doorkruist op meerdere plaatsen mogelijk maar ook effectief overstromingsgevoelige
gebieden.
Op meerdere plaatsen langs de nieuwe N60 worden infiltratiegrachten en/of bufferbekkens gerealiseerd om
het afstromend water van de nieuwe weg op te vangen. Hierdoor worden geen bijkomende
overstromingsrisico’s verwacht.
Bij de berekeningen voor het oplossen van de overstromingsproblematieken werd rekening gehouden met
versnelde afvoer van hemelwater door de sterke hellingsgradiënten.
Ter hoogte van het effectief overstromingsgevoelig gebied dat het tracé doorkruist t.h.v. de Fonteinbeek,
doorkruist het tracé deze d.m.v. een viaduct. Deze ingreep zal aldus geen impact hebben op het effectief
overstromingsgevoelig gebied. Verder, is er momenteel ter hoogte van het huidige ingebuisde deel van de
Fonteinbeek (ten oosten van de Sint-Hubertusvijver) een overstromingsprobleem. Om deze problematiek aan
te pakken zal een bypass aangelegd worden met een overstortdrempel.
De weg neemt een deel effectief overstromingsgevoelig gebied ter hoogte van de Molenbeek in, waardoor
compensatie dient gerealiseerd te worden. Om dit compensatievolume op te vangen, wordt voorgesteld om
een smalle strook af te graven met een volume van 584 m³.
Daarnaast is het wenselijk om parallelle dijken met de Molenbeek zoveel mogelijk te vermijden en in te zetten
op langere dwarsdijken. Ook worden de dijken bij voorkeur zo ver mogelijk van de beek gehouden.
De combinatie van de vermelde maatregelen voorkomt dat een belangrijk bijkomend debiet wordt
aangesloten op reeds problematische waterlopen en voorkomt dat ruimte die nu reeds wordt ingenomen
door het watersysteem verder achteruit gaat. Dit alles in beschouwing genomen wordt, inzake
overstromingen, bij de inplanting van de N60 een beperkt negatief effect verwacht.
Gewijzigde infiltratie naar het grondwater
Uit de modellering kan afgeleid worden dat de grondwaterdalingen t.g.v. het project in het noordelijk deel van
het projectgebied zeer beperkt blijven. In een zone van ca. 200m rond de tunnel onder de Zandstraat is een
verlaging van 0,25-0,75m te verwachten. Een verlaging van 5 cm of meer (ondergrens qua betrouwbaarheid
van het model) reikt tot maximaal ca. 500m ten W en 800m ten O van de tunnel.
Belangrijk is hierbij aan te stippen dat het model er – op basis van de beschikbare grondwaterpeilmetingen –
vanuit gaat dat de tunnel in zijn geheel boven de grondwatertafel gelegen is, waardoor de effecten van de
nochtans diepe insnijding voor de bouw van de tunnel zeer beperkt blijven. Maar vanwege het ontbreken van
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peilputten in enkele cruciale zones t.h.v. de zuidelijke tunnelmond is er op heden geen 100% garantie dat het
grondwaterpeil in deze zone effectief zoals vermoed op ca. 80m TAW en dus onder het niveau van de tunnelmond gelegen is. Om hierover zekerheid te bekomen zal een bijkomende peilbuis aangebracht en gemonitord
worden op het terrein van herberg de la Cruche, net naast de geplande zuidelijke tunnelmond.
Indien het grondwaterpeil (tegen de verwachting in) beduidend hoger zou liggen, dient het lengteprofiel van
de weg dusdanig aangepast te worden, dat de tunnel geheel boven de grondwatertafel blijft. Het plan-MER
heeft immers uitgewezen dat een insnijding die tot (diep) onder de grondwatertafel reikt, aanzienlijke
effecten zou hebben op de grondwaterstand binnen het nabijgelegen habitatrichtlijngebied, hetgeen ten allen
prijze moet vermeden worden.
De uitgraving van de tunnel zal dus niet tot op de permanente grondwatertafel reiken, maar doorsnijdt
mogelijks wel één of meerdere hangwatertafels (dit effect is niet modelleerbaar). Indien dit gebeurt bij de
uitvoering van de werken, dient retourbemaling toegepast te worden om deze hangwatertafel(s) minimaal te
beïnvloeden.
Rond het Schavaartviaduct komen een aantal zeer lokale grondwaterverlagingen voor. De impact is iets groter
t.h.v. de overgang van talud naar sleuf tussen de Fiertelmeers en de Kapellestraat, maar reikt niet tot aan de
Sint-Hubertusvijver.
Gezien de beperkte invloed op de grondwaterstand, zijn ook de door het model berekende kwelfluxdalingen
zeer beperkt. Enkel op de steile flank van de Kuitholbeekvallei (ten N van de Kuitholstraat) en onder het
Schavaartviaduct komen enkele kleine zones met een kwelfluxverlaging van 1mm/dag of meer voor.
Het deel van het studiegebied ten zuiden van de Kapellestraat werd niet opgenomen in het grondwatermodel.
In deze zone komen uitgravingen tot ca. 8m voor bij de onderdoorgangen van de Zonnestraat, Engelsenlaan
en Doorniksesteenweg. Gelet op de ondiepe grondwatertafel in heel deze zone (0,7-2m-mv), hebben deze
uitgravingen zeker een invloed op de grondwaterstand en -stromingen. Om de bouwput droog te houden zal
bemaling nodig zijn.
De invloedsstraal van deze bemaling hangt af van de doorlatendheid van de doorsneden grondlagen. De zone
tussen de Kapellestraat en de Doorniksesteenweg wordt gekenmerkt door een relatief dik quartair dek (5 à
10m), gekoppeld aan de depressie van de Molenbeekvallei. De uitgravingen blijven dus ofwel volledig beperkt
tot het quartair dek, of reiken nog enkele meters tot in de tertiaire klei van de Formatie van Ieper. Deze klei is
quasi ondoorlatend, waardoor de invloedsstraal van de bemaling quasi nihil is (ca. 4,4m). Het effect van deze
bemalingen kan derhalve als niet significant beoordeeld worden.
Naast de tijdelijke invloed van de bemaling is er ook de permanente invloed van de aanwezigheid van de ondoorlatende sleufwanden (zeker indien ze tot in de tertiaire klei reiken) op de grondwaterstromingen. Deze
lopen normaliter in dezelfde richting als de bovengrondse hydrografie, nl. in de richting van de Molenbeek.
Aangezien de sleuven onder de Zonnestraat en Engelsenlaan/Doorniksesteenweg beide ongeveer loodrecht
op de Molenbeek staan, kan verondersteld worden dat ze slechts in beperkte mate een barrière vormen voor
de grondwaterstroming richting Molenbeek (niet significant effect).

2.

Project behelst de opslag van, het storten van bodemvreemd materiaal of de wijziging van vegetatie.

De uitvoering van het project brengt grondverzet met zich mee, vb. ter hoogte van de tracédelen die
verzonken of in ophoging worden aangelegd, maar vooral ter hoogte van het tracédeel dat ondertunneld
wordt. De aanleg van de weg gaat onvermijdelijk ook gepaard met het rooien van de huidige vegetatie.

3.

Project behelst een reliëfwijziging.

Er wordt een nieuwe weg aangelegd, gedeeltelijk op maaiveldniveau, gedeeltelijk verzonken en gedeeltelijk in
ophoging. Een deel van de weg wordt als tunnel aangelegd en een deel als viaduct. Verder zullen een aantal
bufferbekkens en infiltratiegrachten aangelegd worden. Het project behelst dus wel degelijk een reliëfswijziging.

2261703016_N60 Ronse_MER_def – Project-MER Realisatie van de missing link “Doortrekking N60 te Ronse”

pagina 515 van 536

4.

Project behelst het aanleggen van een buffer- of infiltratievoorziening voor de opvang van oppervlakteof hemelwater.

Op meerdere plaatsen langs de nieuwe N60 worden infiltratiegrachten en/of bufferbekkens gerealiseerd om
het afstromend water van de nieuwe weg op te vangen.

5.

Project behelst een lozing op het rioleringsstelsel, het oppervlaktewater of het grondwater.

Het afstromingswater van viaducten en tunnels wordt via leidingen afgevoerd. Deze leidingen betreffen
nieuwe leidingen. Aangezien de berekening van de capaciteit van deze leidingen werd bepaald volgens de
code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen, wordt er dan ook niet verwacht dat de
capaciteit voor deze leidingen wordt overschreden.
Het afgevoerde oppervlaktewater wordt niet naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Al het afstromingswater wordt ofwel geïnfiltreerd, ofwel gebufferd, ofwel naar de waterloop afgeleid. Een overschrijding van de
waterzuiveringsinfrastructuur is dan ook niet mogelijk.

6.

Project behelst een grondwaterwinning.

Niet van toepassing.

7.

Project behelst een wijziging van de bedding en de structuurkwaliteit van de waterloop.

De Fonteinbeek dient ter hoogte van het viaduct op tweelocaties omgelegd te worden. Qua dimensionering
worden welbepaalde afmetingen opgelegd, aangevuld met richtwaarden voor een breedte-diepteverhouding
van minstens 5/1 en een (micro-)sinuositeit van minstens 1,4. Om de oorspronkelijke lengte van de Fonteinbeek te behouden zal micromeandering toegepast worden, zodanig dat er geen verkorting optreedt.
De bedding van de omgelegde Fonteinbeek zal zo min mogelijk vastgelegd worden met oeverversteviging,
waardoor dit een goede uitgangssituatie vormt voor een herstel naar een ecologisch waardevolle toestand.
Aan beide zijden van de beek wordt een 10 m brede oeverzone gevrijwaard, die eventueel hier en daar
verlaagd kan worden uitgevoerd als winterbed. Deze zone zal bebost worden, waardoor de oevers op een
natuurlijke manier vastgelegd worden en de Fonteinbeek beter in staat is piekafvoer en erosie richting het
centrum van Ronse af te remmen. Dergelijke oeverzone heeft daarnaast een positief effect op de waterkwaliteit en kan zo als natuurverbinding fungeren.
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Verklarende woordenlijst en afkortingen
ADR-transport

Gevaarlijk transport: ADR is de afkorting van de Franse titel van het
Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par Route"

Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van het
plan, omvattende: beleids-, locatie- en uitvoeringsalternatief

AWV

Agentschap Wegen en Verkeer

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen
zodat werken in droge grond kunnen uitgevoerd worden

Bodemprofiel

Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de
bodem waarneembaar is

Bodemverdichting

Samenpersen en dichter maken van de bodem

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BS

Belgisch Staatsblad

CO/CO2

Koolstofmonoxide/koolstofdioxide

Discipline

Milieu-aspect dat in het kader van milieu-effectrapportage onderzocht
wordt, door de regelgeving vastgelegd als de disciplines 'mens', 'fauna en
flora', 'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en
trillingen', 'klimaat', monumenten en landschappen en materiële goederen'

Emissie

Uitstoot van stoffen in de omgevingslucht

Geplande situatie

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het plan

Grondwaterkwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op
verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag
aangeeft (bron: dov)

Immissie

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in
atmosfeer, bodem of water rond één of meer bronnen van verontreiniging
ten gevolge van emissie uit deze bron(nen)

Integraal waterbeleid

Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen,
beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van
de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem
als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de
behoeften van de huidige en komende generaties in rekening wordt
gebracht

kruipstrook

Rijstrook die op een steile helling bergop wordt toegepast om
(vracht)verkeer dat moeite heeft met de helling veilig langzaam te kunnen
laten rijden, zonder dat de verkeersveiligheid op de doorgaande
rijstro(o)k(en) in het geding komt.

MB

Ministerieel besluit

MER

Milieueffectrapport (het rapport): milieueffectrapport over (in dit geval)
een project: een openbaar document waarin, van een voorgenomen
project en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven,
de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge
samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze
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worden geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke
wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of
gecompenseerd kunnen worden (bron: mer-decreet van 18/12/2002)
m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces): de procedure die al dan niet leidt tot
het opstellen en goedkeuren van een milieueffectrapport over een
voorgenomen actie en in voorkomend geval tot het gebruik ervan als
hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie (bron: mer-decreet
van 18/12/2002)

MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het
leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieu-effectrapport
in een of meerdere disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water',
'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en trillingen', 'klimaat' en
'monumenten en landschappen en materiële goederen in het algemeen'

Milderende maatregel

Maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het
plan te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen

m-mv

Meter onder het maaiveld

MOBER

Mobiliteitseffectenrapport

Ontwikkelingsscenario

Beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening
houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie
onder invloed van plannen en beleidsopties

NOx

Stikstofoxiden

PAE/U

PersonenAutoEquivalenten per uur = eenheid voor verkeersintensiteiten
waarbij PW + 2,5 x VW = aantal PAE/u, met PW = aantal personenwagens
per uur en VW = aantal vrachtwagens per uur.

PM2,5

Uiterst fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm

PM10

Fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10 µm

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie
van de effectvoorspelling, omvattende : de huidige, gewijzigde en de
wenselijke situatie

Relict

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de
toestand die toenmaals was. Met betrekking tot landschappen kunnen
relicten zeer divers in aard zijn en getuigen in vele gevallen van een
wordingsgeschiedenis. In wezen zijn dit punt-, lijn- en vlakvormige relicten

Rooien

Het verwijderen van bomen en houtachtige gewassen met inbegrip van
hun wortelstelsel

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Sondering

Een sondering is een proef waarbij een reeks sondeerbuizen, onderaan
voorzien van een sondeerpunt, langzaam en gelijkmatig in de grond wordt
gedrukt en waarbij met bepaalde diepte- of tijdsintervallen, de
conusweerstand, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale
indringingsweerstand worden gemeten. Met de elektrische conus kan ook
de waterspanning in de grond rond de conus worden vastgesteld. De
statische discontinue sondering wordt uitgevoerd met de mechanische
conus (CPT-M) en de statische continue sondering wordt uitgevoerd met
de elektrische conus (CPT-E of piëzoconus (CPT-U) (bron: dov)
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Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieu-effecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten

TAW

Tweede Algemene Waterpassing (referentieniveau voor de
hoogtebepaling)

VRI

VerkeersRegelInstallatie = lichtengeregeld kruispunt

Watertoets

Met de “watertoets” gaat de overheid na 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
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DEEL 2

BIJLAGEN
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Bijlage 1

Kaartenbundel

Kaart 2-1

Situering van het projectgebied op macroschaal

Kaart 2-2

Situering van het projectgebied op mesoschaal (topokaart)

Kaart 2-3

Situering van het projectgebied op mesoschaal (orthokaart)

Kaart 3-1

Situering van het projectgebied op het gewestplan

Kaart 3-2

Situering van het projectgebied t.o.v. BPA’s en RUP’s

Kaart 9-1

Situering van het projectgebied op de bodemkaart

Kaart 10-1

Situering van het projectgebied t.o.v. waterlopen, VMM-meetpunten, deelbekkens en
overstromingsgevoelige gebieden

Kaart 11-1

Situering van het projectgebied op de BWK en t.o.v. beschermde natuurgebieden

Kaart 12-1

Situering van het projectgebied t.o.v. landschapsatlas

Kaart 12-2

Situering van het projectgebied t.o.v. beschermd en bouwkundig erfgoed
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Bijlage 2

Grafisch plan GRUP “Missing link N60 Ronse”
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Bijlage 3

Grondplannen en lengteprofielen referentieontwerp
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Bijlage 4

Ontwerp-landschapsplan
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Bijlage 5

Doorrekeningen in verkeersmodel
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Bijlage 6

Geluidsmetingen
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Bijlage 7

Inputgegevens luchtmodellering
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Bijlage 8

Grondwatermodellering
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Bijlage 9

Haalbaarheidstudie geotechnische constructies
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Bijlage 10

Problematiek massabewegingen
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Bijlage 11

Hydrologische studie Fonteinbeek – Sint-Hubertusvijver
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Bijlage 12

Berekening aantal ernstig gehinderden
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Bijlage 13

Parameters landbouwgevoeligheidsanalyse
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Bijlage 14

Beeldsimulaties Schavaartviaduct
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Bijlage 15

Nota methodologie landschapsherstel en –compensatie
(25/11/2014)
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Bijlage 16

Inrichtingsplan “Missing Link N60 te Ronse” (ontwerpverise
januari 2015)
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