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VOORWOORD
Aan de basis van het voorliggende plan ligt de vaststelling dat het bestaande op- en
afrittencomplex te Drongen-Baarle niet meer voldoet aan de huidige normen, en dit zowel
op vlak van afwikkelingskwaliteit, van verkeersveiligheid als van de normen op vlak van
knooptypologie. Zo wordt, onder andere in het vademecum veilige wegen en kruispunten
(AWV, mei 2009) vooropgesteld dat de verknoping van een snelweg met een primaire II
weg uitgevoerd wordt als een verkeerswisselaar, wat niet in lijn is met het suboptimale en
weinig leesbare Hollands Complex dat er momenteel voorzien is.
Een eerste doelstelling van het plan is dan ook een veilig en conform afrittencomplex te
voorzien dat over voldoende capaciteit en robuustheid beschikt om de verbinding E40-N466
te maken, zodat deze primaire weg zijn rol als invalsweg naar Gent optimaal kan vervullen.
Om dit mogelijk te maken, zijn er grote werken nodig die door hun schaal en het aansnijden
van ruimte buiten de huidige zate van de snelweg MER-plichtig zijn. Dit betekent de nood
aan een duidelijk plan en brengt sowieso langdurige procedures met zich mee.
Tegelijkertijd zijn er verschillende lokale problematieken die gekoppeld zijn aan de plannen
met het complex, zoals het verhogen van de leefbaarheid te Baarle, het herinrichten van de
N466 (in het centrum geklasseerd als lokale weg) en het voorzien van een vlotte, eenduidige
en veilige ontsluiting van het nabijgelegen bedrijventerrein Drongen I.
Samenvattend is een goed op- en afrittencomplex, een complex dat een oplossing kan
bieden aan de door stakeholders gestelde vereisten en gevraagde functies. In de loop van
2014
werd
een
ontwerpend
onderzoek
uitgevoerd,
waarin
verschillende
oplossingsalternatieven voor het complex Drongen-Baarle werden verkend. In dit
vooronderzoek werden bouwstenen uitgewerkt die elke van de deelproblematieken kunnen
oplossen. De bouwstenen zijn de afritten van de E40 en de daarmee samenhangende
kruisingen, de oplossingen voor het huidige verkeer door Baarle en de verbindingen met het
industrieterrein.
De laatste twee bouwstenen stellen zich echter op een ander schaalniveau dan het verhaal
van het complex, waardoor een ander plannings- en evaluatieproces aangeraden is. In
beginsel is er immers nood aan een keuze voor de locatie van het complex zonder de
connecties met de andere bouwstenen uit het oog te verliezen. Deze andere oplossingen zijn
ook niet noodzakelijk MER-plichtig, aangezien ze beperkter van schaal zijn en mogelijk
weinig uit de bestaande of voorziene wegenis treden. Hierdoor kunnen ze mogelijk sneller
aanvangen. Al deze argumenten maken dat het voorzien van een parallel en gecoördineerd
planningsproces voor deze materie aan te raden is. Het structureert het keuzeproces en
vermijdt dat het planningsproces door zijn detailfocus verliest.
In onderstaand schema wordt dan ook aangegeven hoe het planproces gezien wordt binnen
het kader van dit MER en de gehele planomgeving. Het huidige proces start met de hier
voorliggende keuze van de redelijke planalternatieven voor het op- en afrittencomplex, die
volledig onderzocht zullen worden in het plan-MER.
Verschillende oplossingsrichtingen en –varianten voor de overige problematieken die reeds
naar voren gebracht zijn in het voortraject, worden meegenomen als ontwikkelingsscenario.
In het vooronderzoek (zie bijlage 2) zijn hiervoor diverse bouwstenen uitgewerkt om
deelproblematieken op te lossen. Deze bouwstenen zijn samengebracht werden tot redelijke

9

scenario’s. Zo wordt verzekerd dat de interactie van
planalternatieven in het plan-MER voldoende aan bod komt.

deze

scenario’s

met

de

Na het Plan-MER worden er dan verschillende parallelle plantrajecten opgezet: een dat
verder werkt op de oplossingen voor het complex, en een (of meerdere) die parallel werken
aan de lokale problematieken. In de verschillende planprocessen wordt uiteraard rekening
gehouden met de andere lopende processen.

10
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1.

INLEIDING

1.1

Waarom deze kennisgeving?
Voor u ligt de kennisgeving van het plan-milieueffectrapport (plan-MER) voor de heraanleg
van het autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen. In dit document vindt u een
beschrijving van wat precies bestudeerd zal worden in het plan-MER en van de manier
waarop de studie zal uitgevoerd worden.
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het
milieubeleid te helpen realiseren, namelijk het voorzorgsbeginsel en het beginsel van
preventief handelen. Het is een juridisch-administratieve procedure waarbij, vooraleer een
activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's)
plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden
bestudeerd, besproken en geëvalueerd in overleg met de betrokken instanties. De
achterliggende grondgedachte is dat het beter is om de voor het milieu schadelijke
activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te
detecteren en bij te sturen. Milieueffectrapportage reikt de elementen aan om milieueffecten
grondig in overweging te nemen vooraleer over de uitvoering van het plan of het project een
besluit wordt genomen.
Een MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. De conclusies van het
MER moeten echter ook doorwerken in de besluitvorming. Het MER zal bij de formulering
van de mogelijke alternatieven, van de milderende of compenserende maatregelen hiermee
rekening houden. De beslissing die uiteindelijk zal genomen worden door de bevoegde
overheid over het vergunnen van een project onderworpen aan de mer-plicht, zal naast met
milieueffecten ook rekening houden met andere sectoren (sociale, economische en
technische belangen) en met openbare inspraak.
Het indienen van de kennisgeving is de eerste procedurele stap in de opmaak van een planMER volgens het Mer/VR-decreet van 18 december 2002, deels gewijzigd door het decreet
van 22 april 2005 en het decreet van 27 april 2007 en in uitvoering gebracht door het besluit
van 10 december 2004. In de kennisgeving wordt beschreven welk plan de initiatiefnemer
voor ogen heeft en hoe de gevolgen voor het milieu van het plan zullen worden bestudeerd.
De kennisgeving geeft dus de blauwdruk aan van het eigenlijke milieueffectrapport, dat op
basis van dit dossier en van richtlijnen van de bevoegde administratie (Dienst Mer) zal
opgesteld worden.
Op basis van deze kennisgeving krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle
betrokken instanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud
van het milieueffectrapport, en in het bijzonder over de te bestuderen effecten en de manier
waarop deze effecten zullen bestudeerd worden.
Deze kennisgeving is dan ook te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om
mee te denken over de gewenste inhoud van het project-milieueffectenrapport.
Deze kennisgeving ligt nu 30 dagen ter inzage bij de gemeenten die gelegen zijn in het
studiegebied. Dit zijn voor dit project de stad Gent en de gemeentes Sint-Martens-Latem en
Nevele. Ook bij de initiatiefnemer en de Dienst Mer (www.mervlaanderen.be) ligt dit
document ter inzage.
11

Eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het voorgenomen plan-MER kunnen
via de gemeente of rechtstreeks aan de bevoegde Vlaamse administratie (Dienst Mer)
worden bezorgd.
Verdere informatie met betrekking tot de manier waarop de inspraak verloopt, vindt u onder
paragraaf 1.3.

1.2

Leeswijzer
Voorliggend document bevat informatie over het plan “Heraanleg van het
autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen” en over de wijze waarop de milieueffecten
van dit plan zullen bestudeerd worden.
Deze kennisgeving omvat zeventien hoofdstukken, inclusief dit inleidend hoofdstuk
(Hoofdstuk 1). Hieronder wordt kort de inhoud van de verdere hoofdstukken omschreven.
Hoofdstuk 2 geeft algemene inlichtingen met betrekking tot de initiatiefnemer van het plan
en het team van erkende m.e.r.-deskundigen die het onderzoek voor het planmilieueffectrapport zullen uitvoeren. Daarnaast wordt het plan getoetst aan de MER-plicht en
aan de verplichting inzake watertoets.
In hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader voor milieueffectrapportage voor plannen op
Vlaams niveau toegelicht. Tevens wordt de procedure voor de uitvoering van een plan-m.e.r.
in Vlaanderen, waar deze ‘kennisgeving’ in past, beschreven en toegelicht.
Hoofdstuk 4 behandelt de probleemstelling die geleid heeft tot het uitwerken van het plan.
Hier wordt aangegeven waarom het plan noodzakelijk is.
In hoofdstuk 5 worden de grenzen van het plangebied, de aard van het plangebied en een
algemene beschrijving van het plan beschreven.
Hoofdstuk 6 geeft aan welke alternatieven de initiatiefnemer in het MER wil laten
onderzoeken.
In Hoofdstuk 7 wordt aangegeven welke plannen en projecten er mogelijk beïnvloed
worden door het plan en wat de wisselwerking juist is.
Hoofdstuk 8 lijst beknopt enkele relevante bestaande onderzoeken op en geeft aan welke
relevante informatie hieruit meegenomen zal worden in het MER.
In hoofdstuk 9 worden de ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering van het plan
beschreven.
In hoofdstuk 10 wordt een eerste analyse gemaakt van de te verwachten effecten op het
milieu ten gevolge van de aanleg en de exploitatie van het voorgestelde plan. Een schema
met de voornaamste oorzaak-gevolgrelaties van het plan wordt weergegeven op bladzijde
80.
Hoofdstuk 11 verklaart de keuze van het studiegebied, de gebruikte referentiesituatie en
de geplande toestand.

12
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In Hoofdstuk 12 worden de verschillende ontwikkelingsscenario’s uit de doeken gedaan en
wordt er ook nagegaan hoe ze interfereren met het plan en hoe daarmee omgegaan wordt
in het MER.
Hoofdstuk 13 geeft per discipline aan welke methode zal gevolgd worden voor het bepalen
van de milieu-impact, van welke basisgegevens daarbij zal gebruik gemaakt worden en
welke normen eventueel worden gebruikt om de resultaten van de impactbepaling aan te
toetsen.
Hoofdstuk 14 geeft aan over welke gegevens of onderzoeksaspecten er nu al leemten of
onzekerheden bestaan.
In hoofdstuk 15 wordt nagegaan of grensoverschrijdende effecten verwacht worden.
Hoofdstuk 16 stelt de globale inhoudstafel van het op te maken milieueffectrapport (MER)
voor.
Tot slot is nog een verklarende woordenlijst toegevoegd (hoofdstuk 17).

1.3

Toelichting van de wijze van mogelijkheid tot inspraak

1.3.1

Doel van de terinzagelegging
Alle betrokkenen worden door de terinzagelegging van de kennisgeving op de hoogte
gebracht van het voorgenomen plan en worden uitgenodigd om hun visie te geven op de
volledigheid van het geplande onderzoek naar de mogelijke effecten in het plan-MER. Het is
de bedoeling dat er uit de inspraak zoveel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om
het onderzoek in de plan-m.e.r. te verbeteren en/of te vervolledigen. Het publiek, alsook het
maatschappelijke middenveld en alle andere betrokken instanties krijgen de mogelijkheid om
aanvullingen te geven over de nodige inhoud van het plan-MER en in het bijzonder over de
noodzakelijk te onderzoeken effecten of maatregelen.

1.3.2

Termijn en praktische informatie
Concreet dienen de gemeenten, die overlappen met het studiegebied, een afschrift van deze
kennisgeving ter inzage te leggen gedurende een termijn van maximaal 30 dagen. Tijdens
deze termijn heeft het college van burgemeester en schepenen de tijd om de opmerkingen
van de inwoners toe te sturen naar de Dienst Mer.
Voor het plan "Heraanleg van het autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen" betreft
het de stad Gent en de gemeentes Sint-Martens-Latem en Nevele:
Stad Gent
Dienst Milieu en Klimaat
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Open: elke werkdag, uitgezonderd donderdag, van 9u00 tot 12u30, op
woensdag ook van 14u00 tot 16u00 of op afspraak op dinsdag van 16u30 tot
19u00.
Gemeente Sint-Martens Latem
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
13

Open: maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 12.00u
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
Open: elke werkdag van 9:00 tot 11:45u, dinsdag eveneens van 14:00 tot
20:00u
Eventuele opmerkingen van burgers op de kennisgeving worden tijdens de terinzagelegging
bij voorkeur ingediend bij de betreffende gemeenten.
De opmerkingen kunnen ook rechtstreeks aan de bevoegde administratie voor de uitvoering
van de m.e.r.-wetgeving van het Vlaams Gewest worden overgemaakt:
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Dienst milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER “Heraanleg autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen”
Graaf de Ferrarisgebouw (3de verdieping) Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 BRUSSEL
Tel 02/553.80.79
Fax 02/553.80.75
Elektronische post: mer@vlaanderen.be
Voor de inspraak kan gebruik gemaakt worden van een inspraakformulier op de website van
de Dienst Mer (http://www.mervlaanderen.be). Op dit formulier dient steeds de titel van het
plan-MER duidelijk ingevuld te worden. Op de website is ook een folder beschikbaar met
meer informatie over de inspraakprocedure en de manier waarop geldige opmerkingen
kunnen worden ingediend. Deze folder kan ook aangevraagd worden via
mer@vlaanderen.be. Bij de milieuambtenaar van de betrokken gemeenten kan ook meer
informatie verkregen worden over de inspraakprocedure.

1.3.3

Wat zijn nuttige inspraakreacties?
De terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend
worden. Bezwaarschriften kunnen enkel ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek
dat georganiseerd zal worden naar aanleiding van de vergunningsaanvraag. Dit is dus
tijdens de latere besluitvormingsprocedure en niet gedurende de m.e.r.-procedure. Het
milieueffectrapport is bij een dergelijk openbaar onderzoek overigens bruikbaar als
instrument om bezwaarschriften te onderbouwen maar ook een basis om ze te weerleggen.
Zoals eerder vermeld kan de Dienst Mer enkel zinvolle reacties gebruiken voor het opstellen
van richtlijnen die de initiatiefnemer en de deskundigen moeten volgen bij het opstellen van
het MER. Dit kunnen opmerkingen zijn over de vorm en presentatie van het MER maar ook
inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen over het voorgenomen plan zelf, over de
alternatieven, over de beschrijving van de bestaande toestand, milieueffecten en milderende
maatregelen, over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de leemten in de
kennis,….

1.3.4

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
Binnen de 30 dagen na de aanvang van de terinzagelegging bezorgt het college van
burgemeester en schepenen de opmerkingen van de publieke inspraak en de eigen
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opmerkingen aan de administratie (de Dienst Mer). De Dienst Mer bestudeert en verwerkt
de reacties en bepaalt welke opmerkingen en aanvullingen aanleiding geven tot uitbreiding
of beperking van het onderzoek. De richtlijnen voor het MER die na de periode van
terinzagelegging door de Dienst Mer worden opgesteld, vormen het eigenlijke
onderzoekskader waar de m.e.r.-deskundigen die het MER zullen opmaken mee zullen
werken.

15

2. ALGEMENE INLICHTINGEN
2.1

Situering en beknopte voorstelling van het plan
Het op- en afrittencomplex van de E40 te Drongen bevindt zich ten zuidwesten van het
centrum van Gent langs de N466 Gent-Deinze. Deze N466 is in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) geselecteerd als primaire weg II en als één van de drie toegangen tot
Gent vanaf de E40. Het is de enige aansluiting van de drie die niet binnen het grootstedelijk
gebied van Gent gelegen is. In de omgeving van het complex bevindt zich in het zuiden de
kern van Baarle (een woonkern van Drongen) en in het westen het bedrijventerrein Drongen
I langs de E40. In de huidige situatie verloopt de verkeersafwikkeling ter hoogte van het open afrittencomplex problematisch. De verschillende verkeersstromen worden er gemengd,
wat onveilige situaties met zich meebrengt en de doorstroming stremt. Het voorliggende
plan heeft tot doel, de verkeersafwikkeling en –veiligheid te vergroten.

Figuur 2-1

Situering op- en afrittencomplex E40 te Drongen

In het streefbeeld ‘Streefbeeld R4-west zuidelijk deel’1 is een studie gemaakt om enerzijds
de rol van R4-west (zuidelijk deel binnen de mobiliteitsstructuur van de stad Gent) vast te

1
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leggen en anderzijds een leidraad te vormen voor de verdere concrete aanpak van dit
gebied. Het toegangscomplex te Drongen is ook opgenomen in deze studie.
Het concept voor het complex te Drongen werd vervolgens onderzocht in een ontwerpend
onderzoek (zie bijlage 2). Zowel de configuratie van de knoop als de locatie werd tijdens dit
onderzoek, en mede op aangeven van de opdrachtgever, in vraag gesteld en heeft
geresulteerd in enkele redelijke alternatieven, die in het plan-MER onderzocht zullen worden
op hun milieueffecten.
In het MER zullen de effecten van de aanleg en exploitatie van het aansluitingscomplex op
het milieu onderzocht worden. Hierbij zullen volgende disciplines achtereenvolgens 2
bestudeerd worden:


Bodem



Water



Mens – Verkeer



Geluid en trillingen



Lucht



Fauna en flora



Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Mens-Ruimtelijke aspecten



Mens-Hinder, veiligheid en gezondheid

Hierbij dient de belangrijke kanttekening gemaakt te worden dat in het vooronderzoek de
“bouwstenen” nog gebaseerd zijn op wat in het MER als referentiesituatie bestempeld wordt,
en niet doorgerekend zijn op basis van betrouwbare voorspellingen van verkeersaantallen op
een langere termijn3 toekomstmodel 2020) met grotere aanbodintensiteiten. Deze
voorspellingen zullen in de loop van het m.e.r.-traject wel uitgevoerd worden. Wanneer uit
deze cijfers zou blijken dat de “bouwstenen” niet werken of niet geremedieerd kunnen
worden waardoor ze onvoldoende capaciteit genereren om op langere termijn de
doorstroming op het complex te garanderen, zullen deze alternatieven alsnog als onredelijk
moeten beschouwd worden en bijgevolg ook niet op de andere effecten beoordeeld worden.
Een dergelijke oplossing zou dan immers niet voldoen aan de vereisten/doelstellingen in
verband met robuustheid (zie 4.2.2.3 Robuust systeem op blz. 29).

2.2

Toetsing aan de Mer-plicht

2.2.1

Juridisch/Beleidsmatig kader
Op 18 december 2002 is het "decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de
milieueffect- en veiligheidsrapportage" goedgekeurd (B.S. 13 februari 2003). Op 1 december
2007 trad het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over

2

Hierbij werden de disciplines in volgorde geschikt op basis van de input die de effectbespreking levert voor de
daarop volgende disciplines.

3

Zie methodologie mobiliteit, o.a. 13.4.4 en volgende
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plannen en programma’s van 12 oktober 2007 in werking. Samen met het decreet van 27
april 2007 regelt dit besluit de beoordeling van plannen en programma’s.

2.2.2

Toetsing van het plan en project
Voor de heraanleg van het aansluitingscomplex dienen ruimtelijke bestemmingen te worden
gewijzigd en is bijgevolg een Ruimtelijk Uitvoeringsplan noodzakelijk. Het ruimtelijke
uitvoeringsplan bepaalt de bestemmingen waarbinnen het latere project gerealiseerd kan
worden en vormt dus het kader waarbinnen stedenbouwkundige vergunningen voor een
project kunnen toegekend worden. Voor dit plan dient volgens het decreet van 27 april 2007
bijgevolg onderzocht te worden of het onder de plan-m.e.r.-plicht valt.
Om al dan niet te kunnen besluiten of een plan m.e.r.-plichtig is, moeten geval per geval de
volgende drie stappen doorlopen worden:
1. Valt het plan onder de definitie van plan of programma zoals gedefinieerd in het
D.A.B.M?
Ja

D.A.B.M. Art. 4.1.1.
Plan of programma: Plan of programma, met inbegrip van die welke door de Europese Unie
worden medegefinancieerd, alsook de wijzigingen ervan, dat:


door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau wordt opgesteld en/of
vastgesteld of dat door een instantie wordt opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure door het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering te worden
vastgesteld, EN



op grond van decretale of van bestuursrechtelijke bepalingen is voorgeschreven.

2. Valt het plan onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.?
Ja

D.A.B.M. Art. 4.2.1
Dit hoofdstuk is van toepassing op ieder plan of programma dat het kader vormt voor de
toekenning van een vergunning voor een project.
Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op ieder plan of programma, waarvoor, gelet op
het mogelijke effect op gebieden, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van artikel
36ter, §3, eerste lid, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu.
3. Valt het plan onder de plan-MER-plicht?
Het plan valt onder Rubriek 13 van bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10
december 2004, waardoor het van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig is. Tenzij kan worden
aangetoond dat het RUP slechts ‘het gebruik bepaalt van een klein gebied op een lokaal
niveau’ of dat het RUP slechts een ‘kleine wijziging inhoudt’.

Bijlage II, Rubriek 13:
Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning
is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich
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voldoet aan de in bijlage II genoemde drempelwaarde, voor zover deze bestaan (niet in
bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding).
Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning
is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding
geeft tot een overschrijding van de in bijlage II genoemde drempelwaarden (niet in bijlage I
of in rubriek 13. a) van bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding). Van deze
overschrijding van de drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage II
voor het eerst wordt overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de nog
te vergunnen activiteiten (= project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds
de laatst verleende ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn
dan de drempelwaarde van bijlage II.
Conform artikel 4.4.7. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mag er voor kleine
handelingen van algemeen belang steeds worden afgeweken van stedenbouwkundige
voorschriften.
Art. 4.4.7. §2 (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
In een vergunning voor kleine handelingen van algemeen belang, of voor lijninfrastructuuren nutswerken die een gemeentelijk karakter hebben of een kleine wijziging inhouden, mag
steeds worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de betrokken
handelingen de algemene bestemming en het architectonische en landschappelijke karakter
van het gebied niet kennelijk in het gedrang brengen.
De Vlaamse Regering bepaalt welke handelingen van algemeen belang als klein worden
beschouwd, en welke lijninfrastructuur- en nutswerken een gemeenlijk karakter hebben of
een kleine wijziging inhouden.
De (her)aanleg van een autosnelwegcomplex kan niet aanzien worden als een ‘kleine
handeling’, noch als infrastructuurwerken van gemeentelijk karakter. Bijgevolg wordt het
plan als plan-m.e.r.-plichtig beschouwd.
Het doel van het plan-MER is om milieueffecten van een plan en zijn alternatieven te
onderzoeken. Mogelijke effecten op lange termijn die ruimtelijke consequenties hebben,
kunnen voorkomen of verminderd worden door het opleggen van voorwaarden en
voorschriften in het plan (RUP).
In een latere fase zal voor de realisatie van het aansluitingscomplex bijkomend nog een
project-MER dienen opgemaakt te worden. Doordat dit project valt onder bijlage II (rubriek
13), kan de initiatiefnemer hiervoor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen.
Daaromzal voorliggend plan-MER voldoende diepgaand worden uitgewerkt ter ondersteuning
voor deze ontheffingsaanvraag.

2.3

De initiatiefnemer
Deze kennisgeving wordt uitgevoerd op initiatief van:
Vlaams Gewest
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koninging Maria Hendrikaplein 70 bus 81
9000 Gent
19

Contactpersoon
voor
dit
dossier
is
de
Heer
(vladimir.kostadinov@mow.vlaanderen.be]), Dienstkringingenieur.

2.4

Vladimir

Kostadinov

Team van erkende MER-deskundigen
Volgens het Vlaams decreet op de milieueffectrapportage moeten de onderzoeken die nodig
zijn om een milieueffectrapport op te stellen, gecoördineerd worden door een erkende MERcoördinator.
Aangezien er door de overheid nog geen erkende MER-coördinatoren zijn aangesteld, wordt
de taak van MER-coördinator opgenomen door een erkend MER-deskundige. Deze MERcoördinator stelt een team van deskundige medewerkers aan, die deelonderzoeken
uitvoeren volgens een aantal onderzoeksdisciplines.
Voor het op te maken plan-MER wordt voor elke relevante onderzoeksdiscipline een erkend
MER-deskundige opgegeven die het deelonderzoek zal uitvoeren en op zijn kwaliteit zal
controleren. De MER-coördinator zal van de deelonderzoeken en de eindconclusies in
samenspraak met de andere MER-deskundigen een coherent geheel maken.
Het team van erkende MER-deskundigen dat zal ingezet worden voor de opmaak van het
plan-MER voor de optimalisatie van het op- en afrittencomplex te Drongen wordt in Tabel
2-1 voorgesteld. De taak van MER-coördinator wordt opgenomen door Francis Vansina.

Tabel 2-1
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Overzicht van het team van erkende MER-deskundigen

Discipline

Deskundige

Nr Erkenningsbesluit

Geldig tot

Coördinatie

Francis Vansina

MER/EDA-118/V4

Onbepaalde duur

Bodem

Koen Couderé

MER/EDA-222/V5

Onbepaalde duur

Water

Francis Vansina

MER/EDA/118/V4

Onbepaalde duur

Mens - Verkeer

Jan Dumez

MER/EDA/737/V1

Onbepaalde duur

Geluid en trillingen

Chris Neuteleers

MER/EDA/556/V3/C

Onbepaalde duur

Lucht

Johan
Versieren
(Joveco bvba)

MER/EDA/059/V5

Onbepaalde duur

Fauna en flora

Nele Aerts

MER/EDA/681/V2

Onbepaalde duur

Landschap,
bouwkundig
erfgoed en archeologie

Nele Aerts

MER/EDA/681/V2

Onbepaalde duur

Mens – Ruimtelijke aspecten

Bieke Cloet

MER/EDA/700

Onbepaalde duur

Mens – Gezondheid

Geert Boogaerts

MER/EDE/624

Onbepaalde duur
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3. JURIDISCH KADER EN PROCEDURE
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
3.1

MER-procedure
Het betrokken plan volgt de procedure zoals opgenomen in het decreet tot aanvulling van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een
titel betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage (het MER/VR-decreet) dat op 18
december 2002 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. De procedure wordt
gekenmerkt door vier fazen:


Een kennisgevingsfase: tijdens deze fase wordt het kennisgevingsdossier
opgesteld en ingediend bij de bevoegde overheid (Dienst Mer). De fase wordt
afgesloten met het al dan niet volledig verklaren van de kennisgeving;



In de richtlijnenfase worden de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het planMER vastgesteld door de Dienst Mer;



In de uitvoeringsfase wordt door het team van erkende deskundigen het
eigenlijke plan-MER opgesteld;



Tijdens de beoordelingsfase wordt het plan-MER inhoudelijk getoetst en goed- of
afgekeurd door de Dienst Mer.

De verschillende fasen en de erbij horende procedurestappen worden hieronder en in Figuur
3-2 kort toegelicht.
Kennisgevingsfase
De initiatiefnemer (in casu AWV) controleert of de vergunningsplichtige activiteit moet
onderworpen worden aan een milieueffectrapportage (toetsing aan het Besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van plannen onderworpen aan
milieueffectrapportage van 10 december 2004). Als de voorgenomen activiteit m.e.r.-plichtig
is, stelt de initiatiefnemer een team van deskundigen samen en laat een
kennisgevingsdossier opstellen.
Aan de hand van de kennisgeving brengt de initiatiefnemer de administratie op de hoogte
van het voorgenomen plan en de geplande opmaak van een plan-MER.
In de kennisgeving zijn onder andere de voorgenomen activiteit, de aard, de ligging,
doelstellingen en verantwoording van het plan beschreven en zijn de coördinaten van de
initiatiefnemer en namen van de uitvoerders van het milieueffectrapport vermeld. Ook geeft
de initiatiefnemer hierin een overzicht van de juridische en beleidsmatige context en
beschrijft hij de onderzochte alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en
relevante gegevens uit vorige rapportages en goedgekeurde rapporten. Daarnaast beschrijft
de initiatiefnemer de specifieke milieuaspecten die onderzocht en beschreven zullen worden
in het MER, inclusief de verdere aanpak voor de bepaling en de beoordeling van deze
aspecten. Ook is het wenselijk dat de reeds gekende moeilijkheden en leemten in de kennis
aangegeven worden. Indien er grensoverschrijdende effecten verwacht worden, vermeldt de
initiatiefnemer de nodige gegevens die de Dienst Mer toelaten na te gaan of de bevoegde
autoriteiten van naburige lidstaten betrokken dienen te worden bij de procedure.
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Na het opstellen van het kennisgevingsdossier dient de initiatiefnemer het dossier in bij de
bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
Na het ontvangen van de kennisgeving onderzoekt de Dienst Mer of de kennisgeving
volledig is, en betekent deze beslissing binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van
de kennisgeving.
Richtlijnenfase
Binnen 10 dagen na ontvangst van de volledigverklaring van de kennisgeving stuurt de
initiatiefnemer het kennisgevingsdossier door naar de betrokken gemeentebesturen (in casu
de stad Gent en de gemeentes Sint-Martens-Latem en Nevele), de vergunningverlenende
overheid en de door de Vlaamse regering aangewezen administraties.
Het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten legt deze
kennisgeving onmiddellijk ter inzage van het publiek. Op deze kennisgeving kunnen de
burgers reageren. Door nuttige inspraakreacties van inwoners van de betrokken gemeenten
kan het onderzoek voor het milieueffectrapport inhoudelijk bijgestuurd worden. Meer
informatie is beschikbaar in een folder die de Dienst Mer daarover heeft opgesteld. Deze
folder is te vinden op de webstek www.mervlaanderen.be of bij de milieuambtenaar van de
genoemde gemeenten. De folder kan ook aangevraagd worden via mer@vlaanderen.be.
Binnen de 30 dagen na aanvang van de terinzagelegging, bezorgt het college de bij hen
binnengekomen reacties over de inhoudsafbakening van het MER van inwoners en eigen
opmerkingen aan de Dienst Mer.
Op basis van inspraakreacties van de inwoners en reacties van de aangeschreven
administraties en openbare besturen en na een informele vergadering met de betrokkenen,
stellen de medewerkers van de Dienst Mer richtlijnen op die de initiatiefnemer moet volgen
bij het opstellen van het milieueffectrapport.
De Dienst Mer neemt een beslissing inzake de richtlijnen 60 dagen na de volledigverklaring
van de kennisgeving. De beslissing wordt binnen de 70 dagen na de volledigverklaring van
de kennisgeving betekend. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van de Dienst
Mer.
Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding
van een MER-coördinator. Dit gebeurt in overeenstemming met het m.e.r.-richtlijnenboek,
de opgelegde inhoudsafbakening, de bijzondere richtlijnen en eventuele bijkomende
schriftelijke richtlijnen.
Meestal wordt er tussentijds een ontwerp-MER opgesteld dat informeel besproken wordt
door de initiatiefnemer, het team van deskundigen, de Dienst Mer en de aangeschreven
administraties en openbare besturen.

Beoordelingsfase
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Na indiening van het definitief MER bij de Dienst Mer controleert deze of het MER
beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de kennisgeving, de richtlijnen en de
opmerkingen die werden besproken tijdens de ontwerp-MER bespreking. Daarna keurt de
Dienst Mer het MER goed of af en stellen ze een goedkeurings- of afkeuringsverslag op.
Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 40 dagen betekend aan de
initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college
van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeentebesturen.
De verschillende procedurestappen die in elk van de fasen doorlopen dienen te worden,
worden in Figuur 3-2 vereenvoudigd weergegeven.
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Figuur 3-2
Stroomschema plan-m.e.r.-procedure, met situering van de terinzagelegging, ingeval geen
grensoverschrijdende effecten van belang zijn
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3.2

RUP-procedure

3.2.1

Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)?
Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter uitvoering van ruimtelijke
structuurplannen. Ze betekenen een juridische verankering van de beleidsopties uit het
structuurplan. RUPs scheppen de ruimtelijke mogelijkheden (onder andere inzake
bestemming, inrichting en beheer) voor de realisatie van een toekomstvisie met betrekking
tot de ordening van woongebieden, commerciële centra, bedrijven en diensten, verkeers- en
vervoersinfrastructuur, groene ruimten, recreatie enz….
RUPs kunnen worden opgemaakt op 3 niveaus, namelijk gewestelijk, provinciaal of
gemeentelijk. Voor het plan “Heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen”
wordt een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt.

3.2.2

Waarom opmaak van een RUP?
In het plan-MER zullen verschillende alternatieven op hun milieueffecten onderzocht worden.
Aangezien niet al deze alternatieven realiseerbaar zijn binnen de geldende planologische
bestemmingen dient een GRUP te worden opgemaakt, waarmee de nodige
bestemmingswijzigingen kunnen worden uitgevoerd.

3.2.3

Inhoud en proces
Een RUP bevat een grafische voorstelling van het gebied waarover het gaat en bevat de
erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming van dat gebied, de
inrichting ervan en het beheer van dat gebied. In een RUP wordt in eerste instantie
toegelicht welke randvoorwaarden en bepalingen betrekking hebben op het plan.
De procedure voor opmaak van een gewestelijk RUP wordt voorgesteld in Figuur 3-3.
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Figuur 3-3

3.2.4

Procedure voor de opmaak van een GRUP

Rol van het plan-MER binnen de procedure van het RUP
Het m.e.r.-proces dient te fungeren als effectenonderzoek op basis waarvan het plan (GRUP)
op een zo verantwoord mogelijke wijze gerealiseerd kan worden. Het MER focust hierbij op
het onderzoek van de effecten op “het milieu”. Hierbij dient “het milieu” zeer ruim begrepen
te worden en omvat dit voor voorliggend plan;

26



de mens (verkeer, ruimte, gezondheid)



de luchtkwaliteit



het geluidsklimaat



de bodem



het water (grondwater en oppervlaktewater)



de fauna en flora



het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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Er wordt bijgevolg ruim gekeken naar de mogelijke effecten van het plan. Het plan-MER zal
bruikbaar zijn als milieuafweging voor het op te maken GRUP. Daartoe wordt in het planMER gefocused op;

3.3



permanente effecten ten gevolge van de realisatie van het plan;



het voorstellen van milderende of compenserende maatregelen op planniveau, die
ruimtelijk te vertalen zijn in een RUP.

Verdere besluitvorming
Het plan-MER zal bijgevoegd worden aan het betreffende voorontwerp-RUP. Dit kan door
integratie in de toelichtingsnota of als een afzonderlijk document dat als bijlage aan het
voorontwerp-RUP wordt toegevoegd. Vervolgens wordt de verdere RUP-procedure doorlopen
zoals hoger op hoofdlijnen geschetst in Figuur 3-3.
Vervolgens zal het plan verder uitgewerkt worden tot een concreet projectvoorstel. Voor de
activiteiten die voorkomen in het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004
betreffende de vaststelling van categorieën van projecten onderworpen aan projectmilieueffectrapportage, zal in het kader van de verdere stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag voor de aanpassingen aan het op- en afrittencomplex een project-MER
opgemaakt worden of een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend worden. Voor
m.e.r.-plichtige projecten is in het kader van de vergunningsaanvragen eveneens nog een
openbaar onderzoek voorzien.
Indien een goedgekeurd project-MER of een ontheffing van de project-m.e.r.-plicht
bekomen wordt, kunnen de vergunningsaanvragen ingediend worden. Het goedgekeurde
project-MER of de project-MER-ontheffingsbeslissing zullen dan deel uitmaken van de
vergunningsaanvraag.
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4. VERANTWOORDING VAN HET PLAN
4.1

Probleemstelling
Het huidige op- en afrittencomplex E40 te Drongen is niet langer aangepast aan de steeds
toenemende verkeersdrukte, ondanks de beperkte aanpassingen die in de loop der jaren
reeds uitgevoerd werden. Het complex verknoopt met de N466 door middel van
gelijkgrondse kruisingen in een mengvorm tussen een Hollands complex en een half
klaverblad. Slechts één van de beide kruispunten is lichtengeregeld en er zijn erg lang
uitgesmeerde conflictpunten, waardoor de verkeersveiligheid (met name voor de trage
weggebruikers) er te wensen overlaat. Tijdens de spits zorgen deze conflicten bovendien
voor significante wachtrijen, die regelmatig tot op de snelweg reiken, met ook hier onveilige
situaties als gevolg. Aangezien de N466 én de oprit richting Brussel door woonwijken van
Baarle lopen, doen de afwikkelingsproblemen ook afbreuk aan de leefbaarheid van de
woonkern.
De complexe verkeerssituatie brengt ook de bereikbaarheid van de verschillende functies in
het gebied in het gedrang. Het betreft onder andere de dorpskern van Baarle, het kantooren bedrijvencenter “MP-center” dat tussen de op-en afritten gelegen is en het
bedrijventerrein Drongen I met een erg complexe ontsluiting. Ook de bereikbaarheid van de
Kloosterstraat is een knelpunt. Ze is deel van de ontsluitingsroute van het bedrijventerrein,
waar ook de locatie van een woon- en zorgcentrum (Leiehome), een dienstencentrum
(Solvyns), jeugdlokalen, een basisschool en een basisschool voor buitengewoon onderwijs
gelegen zijn.

4.2

Doelstellingen

4.2.1

De basis: een voor alle betrokkenen functionerend complex
Het complex dient de functies en vereisten die door alle betrokkenen (gebruikers,
beheerders, omwonenden en beleidsmakers) werden voorop gesteld op een zo goed
mogelijke manier te combineren. Concreet kan men dit vertalen in volgende doelstellingen.

4.2.2

Doelstelling: een verkeersveilig complex met voldoende capaciteit en
functionaliteit
Een eerste hoofddoelstelling van het plan is het verbeteren van de verkeersafwikkeling op
het op- en afrittencomplex, dat nu frequent voor doorstromingsproblemen zorgt. Een
variante die deze doelstelling onvoldoende realiseert is budgettair onverdedigbaar en zal
resulteren in het niet uitvoeren van het plan door Agentschap Wegen en Verkeer.De te
onderzoeken alternatieven zullen daarom beoordeeld worden op basis van volgende criteria
die hiermee verband houden.

4.2.2.1 Filevrije oplossing
De inrichting van het knooppunt E40 X N466 (aansluiting van een primaire weg type II op
een hoofdweg) moet voldoende capaciteit kunnen garanderen rekening houdend met de
toekomstige verkeersintensiteiten op de N466. Een vlotte verkeersafwikkeling wordt te allen
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tijde beoogd om reistijden te beperken en verkeersonveilige situaties op de E40 te
vermijden. De N466 is ten zuiden van de E40 (Baarledorpstraat) geselecteerd als secundaire
weg I, waar eveneens hoge eisen aan de doorstromingskwaliteit gesteld worden.

4.2.2.2 Een leesbaar en veilig verkeerssysteem
Het complex dient eenduidig te zijn voor elk type weggebruiker en dient op een maximaal
verkeersveilige manier georganiseerd te worden. Een belangrijke factor hierbij is het
voorzien van een voldoende scheiding van de verschillende vervoersstromen, zodat stromen
die niets met elkaar te maken hebben, niet in conflict komen met elkaar – dit komt zowel de
leesbaarheid als de veiligheid ten goede. In het studiegebied zal er gestreefd worden naar
het functioneel scheiden van volgende stromen:


Doorgaand verkeer Deinze-Gent;



Verkeer Deinze-E40;



Verkeer Gent-E40;



Lokaal bestemmingsverkeer;



Fietsverkeer.

Op de snelweg moeten voldoende lange in- en uitvoegstroken voorzien worden en dient een
doorlopende pechstrook aanwezig te zijn. Ook de aansluitingen met het onderliggende
wegennet dienen rekening te houden met alle verkeersmodi, en dus niet enkel voor de
wagen een veilig systeem te voorzien. Zeker met fietsers en voetgangers dient rekening
gehouden te worden met het oog op de verkeersveiligheid.

4.2.2.3 Robuust systeem
De configuratie die uiteindelijk gekozen zal worden, dient voldoende flexibel te zijn met het
oog op de toekomst. In geval van stijgende en/of gewijzigde verkeersstromen op het
complex moet de infrastructuur ook deze kunnen verwerken met minimale aanpassingen.

4.2.3

Doelstelling : Veilig en leefbaar Baarle
De kern van Baarle wordt doorsneden door de N466, waarlangs ook het bedrijventerrein
Drongen-Baarle gedeeltelijk ontsluit. Bovendien treedt er, door de hoge verkeersintensiteiten
en de afwikkelingsproblemen op het op- en afrittencomlex Drongen, frequent file op in het
centrum van Baarle. Om de veiligheid en verkeersleefbaarheid in het centrum te verhogen,
dienen verschillende deelcriteria beantwoord te worden:

4.2.3.1 Significante daling verkeersintensiteiten
De herinrichting van het complex dient een correcter gebruik van de omliggende wegen
inzake hun categorisering af te dwingen. Op de N466 in de dorpskern van Baarle is enkel
lokaal verkeer wenselijk, wat de verkeersleefbaarheid en –veiligheid ten goede zal komen.
Gezien de bestaande weginfrastructuur in de ruime omgeving, zal er steeds een aandeel
doorgaand verkeer door de kern van Baarle rijden. Toch dient een zo groot mogelijke daling
van dit doorgaand verkeer bekomen te worden, afgedwongen door de herinrichting van het
complex en de weginrichting ter hoogte van de doortocht.
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4.2.3.2 Daling luchtvervuiling en geluidshinder
Een element dat samengaat met een daling van het verkeer in Baarle is de verbetering van
de luchtkwaliteit en een daling van de geluidshinder. De daling van geluidshinder en
luchtvervuiling wordt beïnvloed door de configuratie en locatie van de verkeersknoop. De
effecten van geluid en luchtvervuiling dienen tot een minimum te worden beperkt en dit
voor alle segmenten. Dit betekent een vermindering van de effecten, gegenereerd door de
snelweg, de link snelweg-primaire weg en de lokale wegen.

4.2.3.3 Beperken van barrièrevorming
De nieuwe inplanting van het complex biedt de mogelijkheid om een oplossing te bieden
voor de huidige barrièrevorming tussen de verschillende woonzones rondom het complex.
De bereikbaarheid van de bestaande activiteitenstrip langs de N466 dient gegarandeerd te
worden, met een minimale stijging van omrijfactoren en reistijden.

4.2.4

Doelstelling : Goede bereikbaarheid van de bedrijvenzone Drongen I

4.2.4.1 Votte aansluiting met hoger wegennet
Gezien het regionaal karakter van het bedrijventerrein Drongen I, dient de bereikbaarheid
van de bedrijvenzone optimaal gemaakt te worden met een vlotte en rechtstreekse
verbinding tussen de bedrijvenzone en het hoger wegennet, waarbij een minimum aan
omwonenden hinder ondervinden.

4.2.4.2 Op zichzelf staand systeem
Er wordt gestreefd naar een op zichzelf staand systeeem, waarbij het verkeer van en naar
de bedrijvenzone Drongen I zo min mogelijk afhankelijk is van het overige verkeer op het
complex.

4.2.5

Doelstelling : Goede ruimtelijk-landschappelijke inpassing

4.2.5.1 Minimaal aantal onteigeningen
De inplanting van het nieuwe complex dient zodanig te gebeuren dat het aantal
noodzakelijke onteigeningen tot een minimum kan worden beperkt. In de eerste plaats dient
de onteigening van woningen zoveel mogelijk vermeden te worden. Daarnaast wordt er
gestreefd naar een minimale inname van landbouwpercelen.

4.2.5.2 Minimale inname van natuurlijk waardevolle zones
Ten oosten van de kern van Baarle bevinden zich de Leievallei en Keuzemeersen,een zone
met bestemming Natuurgebied op het gewestplan. Deze zone maakt tevens deel uit van het
netwerk van VEN-gebieden en komt voor op de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten als
prioritair gebied (zone 2). Ook ten noorden van de E40 komen waardevolle percelen voor,
die echter momenteel geen groene bestemming hebben – wel wordt er gewerkt aan een
thematisch RUP dat dit recht zou zetten. Bij de herinrichting van het complex dienen deze
zones zoveel mogelijk te worden gevrijwaard.
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4.2.5.3 Minimale impact op monumenten en erfgoed
Het complex dient zodanig ingericht te worden dat de onteigening van of impact op de
beleving van monumenten tot een minimum wordt beperkt. Ook constructies die
opgenomen zijn in de inventaris onroerend erfgoed en beschermde landschappen en
dorpszichten dienen maximaal te worden gehandhaafd.

4.2.5.4 Maximale ruimtelijk-landschappelijke integratie
Er wordt gestreefd naar een maximale ruimtelijke en landschappelijke integratie van het
complex en bijhorende aansluitingen. Daarbij wordt er gefocust op een afweging tussen
twee elementen. Enerzijds dient er te worden gestreefd naar het zoveel mogelijk wegnemen
van de huidige (visuele) barrièrewerking van het complex (geluidsschermen). Anderzijds
dienen de aanwezige landschappelijke potenties zoveel mogelijk verzilverd te worden.
Daarbij is het versterken van de beleving van het aanwezige Kouterlandschap het
belangrijkste aandachtspunt.

4.2.6

Doelstelling
bouwstenen

: Samenhang

bewaren met

de

latere realisatie van

Budgettair is het onmogelijk om gelijktijdig alle bouwstenen voor het oplossen van de
deelproblematieken te realiseren. Gezien de missie van de opdrachtgever en gezien de
gevaren die samengaan met een afrit die een onvoldoende afwikkelingscapaciteit bezit, zal
in eerste instantie ingezet worden op het realiseren van een betere oprit en afrit, zonder
daarmee de samenhang met de andere bouwstenen te ondergraven. Het realiseren van een
oplossing voor de hoge verkeersdruk in Baarle en een verbetering van de bereikbaarheid van
het industrieterrein zullen daarom in het Plan-MER meegenomen en geanalyseerd worden
als ontwikkelingsscenario’s (zie Hoofdstuk 12). Waar dit budgettair mogelijk is zullen in de
uitvoeringsfase al elementen uit deze ontwikkelingsscenario’s tesamen met de op- en afrit
worden gerealiseerd.
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5. PLANBESCHRIJVING
Het voorliggend plan dat in het plan-MER op zijn milieueffecten zal beoordeeld worden, is de
heraanleg van het autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen. Dit complex vormt
vandaag de dag zowel op vlak van doorstroming, verkeersveiligheid als leefbaarheid een
knelpunt. Het plan heeft tot doel, deze verschillende knelpunten op te lossen. In deze
kennisgeving beschrijven we kort verschillende oplossingen die in het MER verder
onderzocht zullen worden om een optimale inrichting van het knooppunt te verkrijgen (zie
§6).

5.1

Grenzen van het plangebied
Het plangebied bevindt zich in de provincie Oost-Vlaanderen, ten westen van het centrum
van Gent langs de E40. Het bevindt zich in het zuidwesten van het grondgebied van de
gemeente Gent, in het zuiden grenzend aan Sint-Martens-Latem, ervan gescheiden door de
Leie. De westelijke uitloper van het plangebied strekt zich langs de E40 uit tot net in Nevele.
Deze situering wordt verduidelijkt op Kaarten 1, 2 en 3 in de kaartenbundel in bijlage.
In het MER zullen een aantal alternatieven onderzocht worden. Het plangebied zal
voldoende ruim worden afgebakend opdat het al deze alternatieven omvat.
De contouren van het plangebied die in het MER beschouwd worden, stemmen niet
noodzakelijk overeen met de contouren die later voor het GRUP gehanteerd zullen worden
en waarin bestemmingswijzigingen zullen optreden. De contour van het GRUP zal pas na
opmaak van het MER, op basis van de beschrijving van de milieueffecten, in detail
afgebakend kunnen worden. De afbakening van het GRUP zal zich uiteraard wel binnen de
zone van het plangebied dat in het MER beschouwd wordt, bevinden.

5.2

Huidig gebruik van het plangebied
De kern van het plan wordt gevormd door de E40, de N466 en het complex dat beide
verknoopt. De E40 is een hoofdweg, de N466 is ten noorden van de E40 een primaire II (en
een van de drie verbindingen van de E40 met Gent), ten zuiden ervan een Secundaire I.
Het voornaamste landgebruik in het plangebied wordt gevormd door bebouwing (bewoning)
en landbouw. Een groot deel van het plangebied is gelegen in de kern van Baarle, die
gekenmerkt wordt door discontinue bebouwing. Ten noorden van de E40 overlapt het
plangebied ook met landbouwgebied, voornamelijk akkerbouw, met veeteelt ten
noordwesten van de N466. Het huidige gebruik van het plangebied en de bestaande functies
in de omgeving worden verduidelijkt aan de hand van Planbeschrijving en Kaarten 3
(Luchtfoto) en 4 (Landgebruik Corine) in de kaartenbundel.
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Figuur 5-4

5.3

Functies in de omgeving van het plangebied

Beschrijving van het plan
Het plan heeft als doel de momenteel onveilige en gestremde verkeersafwikkeling ter hoogte
van het complex van de E40 te Drongen op te lossen. Om de afwikkelingsproblemen op
zowel de op- en afritten als de N466 te verhelpen, zullen de momenteel meer dan 500 m
van elkaar liggende helften van het complex vervangen worden door één helder leesbaar en
veilig aansluitingscomplex. Scheiding van de verkeersstromen en garanderen van de
afwikkelingskwaliteit zijn hierbij de codewoorden. Tegelijkertijd is er aandacht voor de
(verkeers)leefbaarheid van Baarle en de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I.
Aangezien er in het MER enkele evenwaardige alternatieven zullen worden onderzocht,
wordt er voor een gedetailleerde bespreking van de alternatieven, verwezen naar §6
“Alternatieven”.
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6. ALTERNATIEVEN
Algemeen kan in het kader van het alternatievenonderzoek in een MER steeds een
onderscheid gemaakt worden tussen doelstellingsalternatieven, locatiealternatieven en
uitvoeringsalternatieven.
Het voorliggende plan kent een lange geschiedenis. In de loop hiervan zijn heel wat
alternatieven bekeken, welke niet allemaal een oplossing boden voor de problematiek in het
studiegebied of niet redelijk bleken door het veroorzaken van disproportionele effecten. We
verwijzen hiervoor onder andere naar het ontwerpend onderzoek in bijlage. In het MER zal
enkel ingegaan worden op de als redelijk aanziene oplossingen voor de vastgestelde
problematieken.
Het afwegingskader waarbinnen in deze fase van het onderzoek een beslissing genomen kan
worden in verband met de redelijkheid van de verschillende alternatieven, wordt gevormd
door de doelstellingen van het plan. Wanneer een alternatief hier niet fundamenteel aan
tegemoetkomt, wordt dit als niet redelijk beschouwd. Hiernaast wordt ook nagegaan of de
alternatieven stroken met het juridisch en beleidsmatig kader. Vanzelfsprekend worden
technisch niet haalbare alternatieven als niet-redelijk beschouwd.
Ook hebben heel wat van de reeds opgemaakte alternatieven niet rechtstreeks te maken
met het autosnelwegcomplex van de E40, maar eerder met de ontsluiting van het
bedrijventerrein Drongen I en het voorzien van een rondweg rond de kern van Baarle.
Hoewel het plan hier niet in eerste instantie over handelt en deze alternatieven dan ook niet
als plan-eigen alternatieven aanzien worden, zal er wel rekening mee gehouden worden
teneinde latere planningsprocessen niet te hypothekeren door beslissingen in het huidige
plan. Alternatieven die betrekking hebben tot de ontsluiting van Drongen I en de rondweg
worden meegenomen als ontwikkelingsalternatief, zodat de impact van de plan-eigen
alternatieven op deze andere plannen wel nagegaan kan worden (zie Hoofdstuk 12).
Voor de afbakening van het plangebied werd enkel rekening gehouden met de redelijke
plan-eigen alternatieven. Het studiegebied waarbinnen de effecten van het plan bestudeerd
wordt, is echter groter en omvat ook alle (niet-plan-eigen) ontwikkelingsscenario’s die in
rekening gebracht zullen worden.
Op onderstaande Figuur 5 wordt een overzicht getoond van alle in het MER bestudeerde
planalternatieven (in het wit) en ontwikkelingsscenario’s (in het grijs). Ze worden verder
afzonderlijk besproken onder § 6.2 en § 6.3.
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Figuur 5: Overzicht van alle planalternatieven en ontwikkelingsscenario's

6.1

Doelstellingsalternatieven
De doelstelling van de initiatiefnemer is het oplossen van de onveilige en gestremde
verkeersafwikkeling ter hoogte van het op- en afrittencomplex en het verbeteren van de
verkeersleefbaarheid in de kern van Baarle. Beide kaderen volledig in de verschillende
niveaus van structuurplanning en de verschillende mobiliteitsplannen die voor het gebied
opgemaakt werden.
Doelstellingsalternatieven zijn in het kader van dit plan dus niet aan de orde en worden
daarom niet onderzocht.

6.2

Locatiealternatieven
Deze locatiealternatieven resulteren uit de bouwsteen “Aansluitingscomplex” uit het
ontwerpend onderzoek in bijlage.

6.2.1

Complex op de huidige locatie
Een eerste mogelijkheid bestaat er in, een nieuw complex te voorzien op de locatie van het
huidige complex. Dit beperkt enerzijds de ruimte-inname, maar anderzijds ook de
mogelijkheden door de ligging van het huidige complex in het centrum van Baarle.
Enkele uitvoeringsvarianten worden besproken in §6.3.1.

6.2.2

Complex verschoven naar het oosten
Een verschuiving van het complex oostwaarts op de E40 biedt verschillende voordelen: zo
wordt de mogelijkheid geboden om een gezamenlijke in- en uitvoegstrook te maken voor
zowel de dienstenzone langs de E40 als het complex, wat de verkeerssituatie vereenvoudigt
en de doorstroming ten goede komt. Verder verschuift de aansluiting met de N466 ook
oostwaarts, richting Gent, waardoor het centrum van Baarle meer gespaard blijft van
verkeer met bestemming Gent. De ligging buiten het centrum van Baarle biedt ook kansen
om een ruimer en mogelijk conflictvrij knooppunt te voorzien, met positieve effecten op
zowel de doorstroming als de veiligheid. Ook vormt de aansluiting van het nieuwe complex
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een duidelijke overgang tussen het primaire en het lokale deel van de weg. De ruimteinname is in deze scenario’s wel groter dan bij een centraal gelegen complex.
Enkele uitvoeringsvarianten worden besproken in §6.3.2.

6.2.3

Complex verschoven naar het westen
Een verschuiving van het complex naar het westen heeft als voordeel dat de conflicterende
weefbewegingen van de servicezone en de op- en afritten verder uit elkaar getrokken
worden. Ook laat een complex verder naar het westen toe, om de ontsluiting van het
bedrijventerrein verder van de bewoonde kern te organiseren. Nadelen zijn de grote ruimteinname door het verlengen van de primaire N466 langs de snelweg en de met deze
verlenging samenhangende omrijfactoren voor heel wat relaties doorheen het plangebied.In
paragraaf 6.3.3 worden hiermee samenhangende uitoeringsalternatieven besproken.

6.3

Uitvoeringsalternatieven
Voor de verschillende locatiealternatieven is het mogelijk om enkele uitvoeringsvarianten
voor te stellen. Deze worden besproken in onderstaande paragraaf en komen overeen met
de bouwstenen in het ontwerpend onderzoek.
Verder is het ook mogelijk om uitvoeringsvarianten te beschouwen onder de vorm van
milderende maatregelen. Hier kan momenteel nog geen uitspraak over gedaan worden.
Indien relevant zullen deze worden voorgesteld in het plan-MER. Deze kunnen betrekking
hebben op landschappelijke inpassing, ecologische inrichting, plaatsen van
geluidsschermen,….

6.3.1

Complex op de huidige locatie

6.3.1.1 Ovonde4
In het streefbeeld voor de E40, dat als startpunt diende voor deze studie, werd uitgegaan
van een ovonde waarop zowel de verschillende op- en afritten van de E40 als de N466 en
een eventuele ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein zouden aansluiten. Nadere analyse
hiervan leerde echter dat deze oplossing een belangrijke ruimte-inname met zich meebrengt
ten zuiden van de E40, in het centrum van Baarle. De infrastructuur reikt hier haast tot
tegen de school. Bovendien blijkt de capaciteit van de ovonde niet voldoende om een vlotte
verkeersafwikkeling te garanderen, en laat een dergelijk voorrangsgeregeld systeem geen
sturing van de verkeersstromen toe.
Aangezien de beperkte capaciteit en de beperkte stuurbaarheid van de stromen ingaan
tegen de doelstellingen van het plan, wordt de ovonde beschouwd als een niet-redelijke
oplossing.

4
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6.3.1.2 Hollands complex5
De oplossing waarbij een Hollands Complex voorzien wordt met aansluitingen van de op- en
afritten op een nieuwe brug op de locatie van de huidige, wordt aanzien als de enige
redelijke oplossing voor een complex op de huidige locatie. Varianten met een tunnel op
deze plaats vragen een significante ruimte-inname in de bebouwde omgeving of zorgen voor
niveauverschillen ten opzichte van de huidige bebouwing langsheen de N466, en worden
dan ook als niet redelijk aanzien.
Om langs de noordzijde van de snelweg een veilig kruispunt te kunnen voorzien, dient het
tracé van de N466 wel voor een stuk verlegd te worden, tot ten noorden van de voormalige
O’Cool. Zo wordt er een kruispunt met rechte aansluitingen gecreëerd, wat een optimale
zichtbaarheid, veiligheid en afwikkelingscapaciteit garandeert. Het gehele complex kan door
de beperkte tussenafstanden geregeld worden als één lichtengeregeld kruispunt. In basis
sluit de zuidelijke N466 aan op het Hollands Complex, maar het scenario kan ook
gecombineerd worden met een alternatief tracé voor de N466 – zie verder.
In lijn met voorgaande planningsoefeningen wordt dit scenario C1+(+) genoemd in het
verdere MER.

5
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Figuur 6-6

6.3.2

Concept van alternatief C1+(+) (centraal gelegen Hollands complex)

Complex verschoven naar het oosten

6.3.2.1 Trompet6
Gezien de grotere beschikbare ruimte, zijn er meerdere alternatieven mogelijk met een
oostelijk verschoven complex. Een eerste hier besproken alternatief is de ‘trompet’ (Figuur
6-7). Het verkeer rijdende richting Brussel op de E40 dat de afrit wil nemen of het
tankstation wil bereiken voegt in dit scenario uit van de E40 en kruist de oprit
ongelijkgronds, waarna de stromen splitsen. Verkeer naar het tankstation blijft gelijkgronds
en rijdt parallel aan de snelweg verder, het verkeer naar de E466 maakt een bocht van 270
graden en rijdt via een (nieuwe) brug noordwaarts naar de N466. Verkeer dat van de N466
de E40 richting Brussel op wil, gebruikt dezelfde brug en rijdt om het terrein van het
tankstation heen om samen met het tankstationverkeer in te voegen op de E40. Langs de
noordzijde van de E40 kruist het verkeer dat van Brussel komt en naar de N466 wil het
verkeer dat van het tankstation komt ongelijkgronds om dan in te voegen op het verkeer dat
van de brug komt. Een gelijkgrondse oplossing hier is niet mogelijk gezien de beperkte
lengte van de weefstrook en het grote snelheidsverschil van de verschillende stromen
(verkeer dat van het tankstation komt en nog aan het optrekken is versus het van de
snelweg afrijdende verkeer), wat tot een gevaarlijke situatie zou leiden.

6

38

Zie bouwstenen O1

P.000836| Plan-MER Complex E40 Drongen - Kennisgeving

Deze volledig conflictvrije situatie zorgt voor een hoge afwikkelingscapaciteit en laat toe de
knoop compact vorm te geven, waardoor de ruimte-inname beperkt blijft. Het verkeer
richting Oostende voegt samen met het verkeer komende van de servicezone en vervolgens
met de snelweg. Deze invoegstrook vertegenwoordigt een zekere ruimte-inname langs wijk
Keuze. De aansluiting van het complex op de N466 gebeurt loodrecht en maximaal
verwijderd van de kern van Baarle. De wegenis doorsnijdt minimaal landbouwpercelen. Dit
scenario wordt verder in het MER-proces opgenomen als scenario O1+. Binnen de
relevante disciplines7 kan een verdere optimalisatie onderzocht worden, waarbij de oprit
richting Brussel niet omheen de servicezone geleid wordt, maar via een lichtengeregeld
kruispunt op de brug meteen parallel met de snelweg rijdt.

Figuur 6-7

variant O1+ (oostelijk verschoven complex met ongelijkgrondse trompetaansluiting)

6.3.2.2 Hollands complex8
Er kan een nog compactere oplossing bedacht worden, waarbij de nieuwe aansluitingsweg
op de N466 als een Hollands Complex uitgewerkt wordt. Het ruimtebeslag wordt zo verder
beperkt, maar echter niet vermeden. Bovendien is de hinder voor de Brouwerijstraat groter.
De uitvoegstrook richting Brussel moet immers naar het westen verschoven worden omdat

7

8
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de helling naar de brug vroeger begint, waardoor de E40 verbreed dient te worden tot aan
het bewoonde deel van de Brouwerijstraat.
Wanneer het complex naar het oosten verschoven wordt, is een zekere ruimte-inname
onvermijdelijk, maar de beschikbare ruimte maakt ook een conflictvrije oplossing mogelijk.
Daarom is het niet redelijk om een significante ruimte-inname te doen zonder garanties op
een optimaal funcitonerend complex. Een niet conflictvrije oplossing zoals een Hollands
Complex zal steeds een kleinere capaciteit bieden en een groter risico op verstoringen met
zich meedragen, en wordt dan ook niet als redelijk beschouwd.

6.3.2.3 Lus
Een alternatief dat de impact op de woonzones ten zuiden van de E40 verder tracht te
beperken, is ‘de lus’, waarbij een enkelrichtingssysteem rondom het tankstation gecreëerd
wordt waarop zowel de op- en afritten als de verbinding naar de N466 aantakken. De
servicezone functioneert autonoom binnen de lus en is er niet mee verbonden. De
uitwisseling tussen de verschillende onderdelen gebeurt via weefzones die
noodzakelijkerwijze in bochten liggen. Aangezien er geen hoogteverschillen overwonnen
dienen te worden, blijft de verbreding van de snelweg ter hoogte van de bebouwing in de
Brouwerijstraat beperkt, waardoor er wellicht een minder grote impact op de woonfuncties
is. Deze variante oplossing voor het complex wordt verder scenario O3 genoemd. Een
beperkte optimalisatie, waarbij de westelijke brug over de E40 verlengd wordt zodat de afrit
komende van Oostende er onderdoor geleid kan worden en er een belangrijke
weefbeweging vermeden wordt, zal als optimalisatie besproken worden in de relevante
disciplines9.

9
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Het grondlichaam van de brug komt zuidelijker te liggen door het verlengen van de brug, waardoor er licht
verschillende ruimtelijke impact kan zijn. Ook is mogelijk het grondverzet groter, terwijl de
afwikkelingscapaciteit van het weefvak drastisch vergroot.
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Figuur 6-8

6.3.3

Variant O3: 'de lus'.

Complex verschoven naar het westen

6.3.3.1 Trompet
Een verschuiving van het complex naar het westen, tot net voorbij het bedrijventerrein,
maakt een verlenging van de primaire N466 noodzakelijk om hem toe te laten zijn rol als
invalsweg naar Gent te blijven spelen. Enkel ten noorden van de E40 is er de nodige ruimte
voorradig om een dergelijke infrastructuur aan te leggen.
Zowel de N466 ten zuiden van de E40 (Baarledorpstraat) als de ontsluiting van het
bedrijventerrein (brug Kloosterstraat) sluiten aan op deze nieuwe weg door middel van
lichtengeregelde kruispunten, en bevatten een brug over de E40.
Het complex zelf wordt vormgegeven als een zogenaamde ‘trompetaansluiting’, met ten
zuiden van de E40 een hellende lus voor de op- en afrit richting Gent. Ten noorden van de
snelweg worden op de nieuwe weg in- en uitvoegstroken voorzien om de parallel aan de
snelweg ligende af- en oprit te bereiken vanaf het talud van de brug. Een schets van deze
variant wordt weergegeven in onderstaande Figuur 6-9.
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Figuur 6-9

Variant WNb: Westelijke trompet (gecombineerd met doortocht te Baarle)

6.3.3.2 Hollands complex
Er kan een compactere oplossing bedacht worden, waarbij de verlengde N466 op de
snelweg aansluit door middel van een Hollands Complex. Hierbij valt ruimtewinst te boeken
ten zuiden van de E40, waar in het trompet-scenario relatief veel ruimte ingenomen wordt.
Ten noorden van de E40 blijft de situatie echter dezelfde. De ruimtelijke ‘winst’ is dus eerder
beperkt, zeker relatief ten opzichte van de grote ruimte-inname voor de aanleg van de
primaire weg ten noorden van de E40.
Het is daarom niet redelijk om een dergelijke significante ruimte-inname te voorzien zonder
de nodige zekerheid te bieden over de afwikkelingskwaliteit van het complex. Een Hollands
complex heeft, door de aanwezigheid van conflictpunten, per definitie een lagere capaciteit
dan de trompetaansluiting, met een hoger risico op verstoringen, en kan dan ook niet als
redelijk beschouwd worden.

6.4

Nulalternatief
In een plan-MER worden klassiek de effecten van het plan niet alleen vergeleken ten
opzichte van de referentiesituatie maar ook met het nulalternatief. Dit is de referentiesituatie
waarbij het voorgenomen plan niet gerealiseerd zou worden, maar waarbij wel met
gestuurde ontwikkelingen (beslist beleid, projecten en plannen) rekening wordt gehouden
(zie ook §7).
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In dit plan-MER worden verschillende mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten in de
omgeving opgenomen als ontwikkelingalternatief (zie §7). Andere plannen en projecten zijn
er in de omgeving niet bekend. Een nulalternatief lijkt dan ook weinig bij te brengen aan de
analyse.

6.5

Conclusie
Samenvattend: op basis van het reeds gevoerde onderzoek en rekening houdende met de
plandoelstellingen, worden volgende planalternatieven als redelijk beschouwd. Zij zullen dan
ook bestudeerd worden in het plan-MER:
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Naam

Korte beschrijving

C1+(+)

Centraal gelegen complex met een brug op de huidige locatie. De op- en afritten sluiten
hierop aan als een Hollands Complex.

O1+

Naar het oosten verschoven complex, de op- en afritten sluiten conflictvrij aan op een
trompetaansluiting. Het nieuwe complex sluit via een lichtengregeld kruispunt aan op het
huidige tracé van de N466.

O3

Naar het oosten verschoven complex waarbij de op- en afritten aansluiten op een grote lus
omheen het servicestation. Het geheel sluit aan op de huidige N466 via een
lichtengeregeld kruispunt.

W

Tot voorbij het bedrijventerrein Drongen naar het westen verschoven complex, waarbij de
primaire N466 doorgetrokken wordt tot aan het nieuwe complex dat vormgegeven wordt
als een trompetaansluiting. Hierop sluiten zowel de N466 ten zuiden van de E40 aan als de
ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Beide aansluitignen worden vormgegeven als
lichtengeregeld kruispunt en de wegen kruisen de snelweg door middel van een brug.
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7. INTERFERENTIE MET ANDERE
PLANNEN EN PROJECTEN
7.1

Verkavelingen
Ten zuiden van de E40 zijn er op twee plaatsen verkavelingen gepland in de onmiddellijke
omgeving van het plangebied:
-

Er is een voorstel tot verkavelingsaanvraag opgemaakt voor het gebied tussen de
Keuzekouter en de snelweg. Het is een voorstel tot verkavelingsaanvraag met een
co-housingsproject in de Brouwerijstraat.

-

Het zogenaamde tussengebied tussen de Schepenstraat, de Kloosterstraat en de
Baarledorpstraat is ingekleurd in het gewestplan als woonuitbreidingsgebied en als
woongebied. Voor dit gebied is er een ontwerp opgemaakt dat enerzijds voorziet in
een aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit van het Rust- en Verzorgingstehuis
‘Leiehome’ en anderzijds in een private woonverkaveling die beiden via een
gemeenschappelijke nieuwe, openbare weg zullen aansluiten op de
Baarledorpstraat.

Voor het woonuitbreidingsgebied tussen de Gaverlandstraat – Noordhoutstraat –
Schepenstraat is een stedenbouwkundig attest ingediend waarbij er een inrichting van een
sociaal huisvestingsproject wordt voorgesteld.

7.2

Afwikkeling verkeer N466 door Baarle
De doortocht van de N466 doorheen het centrum van Baarle vormt nu, mede door het
frequent gestremde verkeer, een belangrijk knelpunt voor de leefbaarheid van de kern. Er
zijn dan ook verschillende denkrichtingen om hieraan een oplossing te bieden. De eerste
wenken in deze richting dateren ondertussen van het Verkeersleefbaarheidsplan voor
Drongen, uit 1999. In het mobiliteitsplan Gent (2002, 2015) wordt deze visie herhaald. In
het Ontwerpend Onderzoek10 werden verschillende mogelijkheden onderzocht.
Hoewel ze buiten de directe scope van het plan vallen, zullen ze meegenomen worden als
ontwikkelingsalternatief in het MER, zodoende dat kwalitatief kan nagegaan worden welke
alternatieven voor het snelwegcomplex specifieke oplossingen voor de N466 eventueel
kunnen hypothekeren dan wel verbeteren.

7.3

Ontsluiting bedrijventerrein Drongen I
De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein is niet eenduidig en zorgt bovendien voor
gevaarlijke en hinderlijke situaties: personenverkeer rijdt ten zuiden van de E40 langs de
Kloosterstraat, een smalle straat waar zich verschillende scholen, het rust-en
verzorgingstehuis Leiehome en jeugdlokalen bevinden. Deze as is verboden voor

10

TRACTEBEL

Ontwerpend onderzoek E40 Drongen-Baarle – maat ontwerpers en Technum, 2014

Ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering van het plan

45

vrachtverkeer, een verbod dat echter niet steeds nageleefd wordt. De gewenste route voor
het vrachtverkeer leidt via een smalle brug over de E40 naar de Baarleveldstraat, die ter
hoogte van de voormalige O’Coolsite en hotel der Valk Drongen weer aansluit op de N466.
Op dit traject bevinden zich verschillende scherpe bochten en smalle passages die niet
voorzien zijn op significante vrachtstromen.
Er zijn dan ook reeds verschillende ideeën gerezen voor de verbetering van het
bedrijventerrein door middel van een nieuwe ontsluitingsweg die een veilige en comfortabele
routering moet toelaten. De eerste wenken in deze richting dateren ondertussen van het
Verkeersleefbaarheidsplan voor Drongen, uit 1999. In het mobiliteitsplan Gent (2002, 2015)
wordt deze visie herhaald. In het Ontwerpend Onderzoek11 werden verschillende
mogelijkheden onderzocht. Van de nieuwe ontsluiting bestaan twee basisvarianten: een ten
noorden en een ten zuiden van de E40. Ook deze worden als ontwikkelingsalternatieven
meegenomen in de MER-studie (zie verder), zodat hun compatibiliteit met de verschillende
planalternatieven nagegaan kan worden.

11
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8. RELEVANTE INFORMATIE UIT
BESTAANDE ONDERZOEKEN
Het MER bouwt voort op bestaand onderzoek en reeds vroeger uitgevoerde studies. In dit
hoofdstuk geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste studies waaruit relevante
informatie geput zal worden bij de opmaak van het MER.

8.1

Verkeersleefbaarheidsplan Drongen (Dienst Mobiliteit stad Gent –
1999)
Het verkeersleefbaarheidsplan voor Drongen, opgesteld door de dienst Mobiliteit van de stad
Gent, onderzoekt voor geheel Drongen de verkeerssituatie en de problemen die zich stellen
op vlak van verkeersleefbaarheid. Onder andere een hoorzitting met de buurtbewoners
leverde hiertoe de nodige informatie.
Op basis van de uitgevoerde analyses werden onder andere de heraanleg van het
autosnelweg complex van de E40, het verbeteren van de ontsluiting van het bedrijventerrein
Drongen I en het herinrichten van de doortrocht te Baarle naar voren gesteld als uit te
voeren maatregelen.

8.2

Streefbeeld R4 West Zuidelijk deel (Studiegroep Omgeving, 2000)
In het Streefbeeld voor de R4west – zuidelijk deel, opgesteld door Studiegroep Omgeving in
2000 is er ook aandacht voor de N466. Hierin wordt expliciet de leefbaarheid van Baarle en
de gebrekkige ontsluiting van het bedrijventerrein aangestipt, en wordt er een nieuw
aansluitingscomplex, een bijkomende nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein en
een herinrichting van de doortocht van Baarle vooropgesteld. Het aansluitingscomplex wodt
in het streefbeeld als zwevende rotonde vormgegeven.
Onder meer uit deze streefbeeldstudie worden de ontwikkelingsscenario’s afgeleid. Verdere
planningsprocessen zijn, al dan niet formeel, nog lopende.

8.3

Mobiliteitsplan Gent (TRITEL, 2003)
Ook in het Mobiliteitsplan Gent, opgesteld in 2003 door TRITEL, is er aandacht voor de
problematiek rond het complex van Drongen.
De focus lag hierbij op het verbeteren van de afwikkelingskwaliteit en de verkeersveiligheid
van het complex, die beide als zeer slecht geëvalueerd werden. De herinrichting van het
complex werd dan ook als prioritair project opgenomen.
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8.4

Bedrijfsvervoerstudie E40 – Drongen I (Traject, 2006)
In de bedrijfsvervoerstudie voor Drongen I, uitgevoerd door Traject in 2006, wordt de
gebrekkige ontsluiting van het bedrijventerrein in de verf gezet door het uitvoeren van
gedetailleerde terreinobservaties op de verschillende routes van en naar het terrein. Op
basis hiervan (en van een ruimere analyse naar de bereikbaarheid van het gebied) worden
verschillende voorstellen gedaan ter verbetering van de ontsluiting van Drongen I. Een
herinrichting van het autosnelwegcomplex 13 van de E40 is een van de voorgestelde
ingrepen.

8.5

Complex E40 Drongen, Toelichtingsnota (TRITEL, 2011)
In de toelichtingsnota Complex E40 Drongen werd een grondige analyse uitgevoerd van de
gehele problematiek in en om het complex E40 Drongen, zowel verkeerskundig als op vlak
van verkeersveiligheid. Op basis hiervan werd een concrete probleemstelling geformuleerd
en werden vier concepten opgeworpen om hieraan een oplossing te bieden. Deze concepten
werden ook aan een MultiCriteria Analyse onderworpen om na te gaan welke ervan de
meest gunstige was. Op basis hiervan is later verder gewerkt richting de in het MER
opgenomen alternatieven.
In het MER kunnen heel wat van de analyses die uitgevoerd werden binnen deze studie,
gebruikt worden; ze bevatten immers veel concrete gegevens over de planomgeving, en
analyseren het gebied grondig.

8.6

Ontwerpend onderzoek E40 Drongen – Baarle (Maat ontwerpers en
Technum, 2014)
Het ontwerpend onderzoek E40 Drongen – Baarle, uitgevoerd door Maat Ontwerpers en
Technum in 2014, was een exploratie van heel wat oplossingsrichtingen en alternatieven die
in de loop van het jarenlange planningswerk opgeworpen werden. Op basis van de
beschikbare gegevens en door de verschillende stakeholders aangereikte randvoorwaarden
werd door middel van ontwerptechnieken getracht een zo optimaal mogelijke oplossing te
verkrijgen voor de verschillende problematieken.
De analyses die in het kader van deze studie werden uitgevoerd, kunnen dienen als input
voor de verschillende MER-disciplines.

8.7

Verkeersonderzoek Drongen
2016)

(TRACTEBEL i.o.v. Afdeling Wegen en Verkeer,

In het kader van de studie van de modernisering van het afrittencomplex van de E40 te
Drongen werd in opdracht van AWV bijkomend verkeersonderzoek uitgevoerd. De
doelstellingen van dit onderzoek waren:
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Een beter zicht te krijgen op de samenstelling van het doorgaande gemotoriseerd
verkeer in de kernvan Baarle;



Een beter inzicht te krijgen in de herkomst van dit gemotoriseerd verkeer van en
naar het bedrijventerrein en de relatie met het doorgaande verkeer in de kern
Baarle;
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Het updaten van de verkeerstellingen van 2010.

De uitvoering van de werken aan de Kloosterstraat, met afsluiting van deze, boden de
mogelijkheid om de effecten van de in de ontwerpen voorgestelde “knip” in de verbinding
bedrijventerrein Kloosterstraat te meten. Deze meting zal toelaten aan de opstellers van het
verkeersmodel 2030 voor de MER om het model met de meting van deze effecten af te
ijken.
In het kader van dit verkeersonderzoek werden diverse kruispunttellingen, slangtellingen
alsook een herkomst-bestemmingsonderzoek uitgevoerd om een globaal beeld te verkrijgen
van de verkeersstromen in en rond Baarle. In functie van hetzelfde dossier werden reeds in
2010 ook verkeerstellingen uitgevoerd. Er werd nagegaan hoe het verkeer in en rond Baarle
is geëvolueerd ten opzichte van het eerste verkeersonderzoek Drongen.
Een aantal resultaten van het verkeersonderzoek zijn verwerkt in de beschrijving van de
bestaande toestand onder § 13.4.3.

TRACTEBEL

Ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering van het plan
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9. RUIMTELIJKE, JURIDISCHE EN
BELEIDSMATIGE SITUERING VAN
HET PLAN
9.1

Ruimtelijke situering
Het plangebied is gelegen ten westen van het grootstedelijk gebied Gent. Het maakt er
echter geen deel van uit. Zowel de N466 als de E40 voorzien een verbinding van hoge
kwaliteit met de stad. Het stadscentrum ligt een tiental kilometer van de site. Voor de
situering van het gebied op de topografische kaart, het stratenplan en de luchtfoto wordt
verwezen naar Kaarten 1, 2 en 3 in de kaartenbundel.

9.2

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
In Tabel 9-2 wordt een beknopt overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden en hun relevantie voor het voorliggend plan. Indien relevant, wordt verder
ook verwezen naar de bijhorende figuren of paragrafen die de juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden uitgebreider toelichten. In het MER zal de relevantie van de juridische en
beleidsmatige randvoorwaarden verder toegelicht en meer uitgebreid besproken worden in
de verschillende relevante hoofdstukken en milieudisciplines.
Opmerkingen:
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Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar
eventuele latere wijzigingen hieraan.



Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een
verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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Tabel 9-2

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden en relevantie voor het plan

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening

Omvat bepalingen inzake de organisatie,
planning, vergunningenbeleid en handhaving.
Het voorziet onder meer in de opmaak van
structuurplannen op drie niveaus (Vlaams,
provinciaal en gemeentelijk) en legt de
bevoegdheden van de genoemde beleidsniveaus
vast. Ruimtelijke uitvoeringsplannen werken de
algemene afspraken van het structuurplan
juridisch
verder
uit.
Ruimtelijke
uitvoeringsplannen komen in de plaats van
plannen van aanleg en gewestplannen.

Ja
(P)

Zie verder in deze tabel onder “Gewestplan”,
“Gemeentelijke plannen van aanleg” en
“Structuurplannen”.

Ontwikkelingsscenario

Gewestplan
Gewestplan nr. 8 ‘Gentse en
Kanaalzone’

Gewestplannen bevatten stedenbouwkundige
voorschriften inzake de bestemming, de
inrichting en/of het beheer van gronden.
Bestemmingswijzigingen of verfijningen kunnen
gebeuren door middel van een BPA. Na de
goedgekeuring van een ruimtelijk structuurplan,
gebeurt een bestemmingswijziging via een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) RUP’s komen in
plaats van BPA’s en het gewestplan.

Ja
(P)

Het tracé van de E40 is op het gewestplan
aangeduid als bestaande autosnelweg (Kaart 5).
Ten noorden van de E40 is het plangebied
voornamelijk gelegen in agrarisch gebied
(hoofdcode
0900),
met
een
gedeelte

Ontwikkelingsscenario

Randvoorwaarde

Discipline

Juridische randvoorwaarden

woongebied met landelijk karakter (hoofdcode
0102) ter hoogte van de Raapstraat.

Ten zuiden van de E40 loopt het studiegebied
vooral door woongebied (hoofdcode 0100) en
woonuitbreidingsgebied (hoofdcode 105). Meer
westelijk is ook weer agrarisch gebied, en ter
hoogte van het bedrijventerrein bevindt zich
industriegebied (hoofdcode 1000). Langs de
E40 bevindt zich, ten oosten van de N466, een
dienstverleningsgebied (hoofdcode 0300) waar
aan beide zijden van
de E40 een
snelwegparking met tankstation gevestigd is.
Ten zuiden van het dienstverleningsgebied (ter
hoogte van de Ernest Solfeynsdreef) is er
natuurgebied (hoofdcode 0701), deels met
51

Randvoorwaarde
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Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
overdruk
‘Met
erfdienstbaarheid
transport- en pijpleidingen)’.

Discipline
(t.a.v.

Algemeen en Bijzonder Plan
van Aanleg (APA/BPA)

Algemene Plannen van Aanleg (APA) zijn
gedetailleerde bodembestemmings- plannen met
toevoeging
van
stedenbouwkundige
voorschriften voor de hele gemeente. Bijzondere
Plannen van Aanleg (BPA) zijn gemeentelijke
bestemmingsplannen voor een deel van de
gemeente die vroeger werden opgemaakt ter
verfijning of wijziging van het gewestplan.
Het decreet op de Ruimtelijke ordening bepaalt
dat het instrument BPA vervangen worden door
gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen
(RUP), omdat deze steeds vertrekken vanuit de
visie van een ruimtelijk structuurplan.
De bestaande BPA’s blijven net zoals
gewestplannen evenwel rechtsgeldig tot ze
worden vervangen door een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan.

Neen

Het plangebied overlapt slechts met één
Algemeen of Bijzonder Plan van Aanleg (Zie
Kaart 6), namelijk “Landelijk gebied Zuid”,
gelegen in het oosten van het plangebied.

RUP

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een
instrument om uitvoering te geven aan het
ruimtelijk structuurplan, waarin de grote
beleidslijnen i.v.m. het ruimtelijk functioneren
worden weergegeven.
Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) kan net
zoals de ruimtelijke structuurplannen worden
opgemaakt op drie niveau’s: gewestelijk,
provinciaal en gemeentelijk, en dit voglens de
respectievelijke bevoegdheden. Het bevat
stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming, de inrichting en/of het beheer van
een gebied. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
komen in de plaats van de BPA’s en het
gewestplan, die door het RUP plaatselijk worden
opgegeven.

Ja
(P en O)

In het plangebied zijn er twee RUP’s van kracht
die mogelijk een invloed kunnen hebben op het
plan (Kaart 6).
Het RUP O’COOL werd definitief vastgesteld
door de Vlaamse regering op 7 december 2012.
De aanleiding voor de opmaak van dit
gewestelijk RUP is de afgifte van een
gedeeltelijk positief planologisch attest voor het
bedrijf Frost Holding NV-O’Cool. De doelstelling
van het plan is de bestendiging van de huidige
bedrijfsactiviteiten en het vastleggen van de
strikte randvoorwaarden. Gelet op de ligging
buiten het grootstedelijk gebied Gent, de
beperkte bereikbaarheid en het aangrenzend
visueel open kouter- en bulkenlandschap dienen
de randvoorwaarden verdere aantasting van de
omgeving te vermijden
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Ontwikkelingsscenario

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
Het RUP Historisch gegroeide bedrijven
Deba nv en Nevelland vzw te Nevele
regulariseert
de
historisch
gegroeide
aanwezigheid
van
beide
bedrijven
(metaalverwerkend,
fabricatie
middenspanningsposten en een beschutte
werkplaats), gelegen vlak naast de E40. Via de
Moorstraat, waarlangs beide aan elkaar
grenzende bedrijven gelegen zijn, wordt de site
verbonden met zowel de kernnen in de
omgeving als het bedrijventerrein van BaarleDrongen.

Discipline

In de ruimere omgeving bevindt zich het
Gewestelijk RUP afbakening grootstedelijk
gebied Gent, definitief vastgesteld door de
Vlaamse Regering op 16 december 2005. De
afbakeningslijn bevindt zich ten oosten van het
plangebied. Het GRUP legt de grens vast van
het stedelijk gebied buiten de Leievallei,
namelijk in de kern van Sint-Denijs-Westrem, en
buiten de dorpskern van Afsnee langs de Leie
naar de Ringvaart. Ook Drongen dorp valt
volledig buiten het afgebakende grootstedelijk
gebied. Het voorliggend plan ligt bijgevolg niet
binnen het stedelijk gebied maar in het
aangrenzende open ruimte ruimtegebied.
Omzendbrief RO/2010/01
betreft ruimtelijk beleid binnen
de agrarische gebieden
waarvoor de bestaande
plannen van aanleg
herbevestigd zijn.

Deze omzendbrief beschrijft het kader voor het
beleid en eventuele planologische wijzigingen in
herbevestigd agrarisch gebied. Daarbij wordt er
gestreefd naar een planologisch evenwicht en
herstel. Dit betekent dat eventuele innames van
landbouwgebied in deze zones gecompenseerd
moeten worden.

Ja
(O en P)

Het plangebied overlapt gedeetelijk
herbevestigd agrarisch gebied (Kaart 7).

Besluit van de Vlaamse
Regering (BVR 24 juli 2009) tot

De aanvrager van een stedenbouwkundige
vergunning moet dit project steeds voorleggen

Ja (P)

Het advies van de Vlaamse Bouwmeester is
verplicht voor voorliggend plan, aangezien de

met

Mens
–
aspecten

Ruimtelijke

Ontwikkelingsscenario

53

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

aanwijzing van de handelingen
in de zin van artikel 4.1.1, 5°,
artikel 4.4.7.-, §2 en artikel
4.7.1, §2, tweede lid, van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.

ter advies bij de Vlaamse Bouwmeester. Het
advies
is
verplicht
indien
het
een
stedenbouwkundige vergunning betreft met
betrekking
tot
werken,
handelingen
of
wijzigingen van algemeen belang en indien:
 de aanvragen betrekking heeft op
nieuwbouw of herbouw van gebouwen
met een vloeroppervlakte groter dan
10.000 m²

-

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
bouw of herbouw van een of meerdere bruggen
mogelijk tot het plan behoort.
Het is belangrijk dat het verzoek om advies te
verlenen in een zo vroeg mogelijk stadium van
het plan aan de Vlaamse Bouwmeester wordt
bezorgd. Is het plan bij de aanvraag reeds in de
fase van het voorontwerp of zelfs definitief
ontwerp, dan is het immers onmogelijk nog een
zinvol, inhoudelijk advies te formuleren.

Discipline

de aanvragen betrekking heeft op
nieuwbouw
of
herbouw
van
spoorwegbruggen, bruggen voor
gemotoriseerd
verkeer
of
viaducten.

In dit Besluit zijn ook afwijkingsmogelijkheden
opgenomen inzake bestemmingen voor werken
van algemeen belang met een beperkte
ruimtelijke impact.
VLAREM I-II

VLAREM I behandelt de milieuvergunningsplicht en omvat een lijst met hinderlijke
inrichtingen.

Ja
(P+O)

In VLAREM II zijn de milieuvoorwaarden,
gekoppeld aan de vergunning tot exploitatie van
een hinderlijke inrichting opgenomen.
Besluit van de Vlaamse
Regering van 22/07/2005
inzake de evaluatie en de
54

Methodiek voor de evaluatie van hinder
veroorzaakt door schadelijk of ongewenst geluid.
Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het
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Voor de inrichting van een nieuwe wegenis is
geen milieuvergunning vereist.
Het is mogelijk dat een bemaling noodzakelijk is
tijdens de aanlegwerken en dat het
bemalingswater geloosd wordt in nabije
waterlopen. Afhankelijk van het verwachte
opgepompte debiet van de bemaling dient,
indien uitgevoerd, door de contractant een
milieuvergunning aangevraagd te worden.

Bodem
Water
Fauna & Flora
Geluid en trillingen

Specifieke voorwaarden inzake geluidshinder,
luchtemissies, … worden besproken onder de
respectievelijke disciplines.
Ja (O)

De
geluidsbelastingsindicatoren
meegenomen in de plan-MER

worden

Geluid en trillingen

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Discipline

beheersing van het
omgevingsgeluid en tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van
01/06/1995 houdende de
algemene en sectorale
bepalingen inzake
milieuhygiëne

Europese Parlement en de Raad van 25/06/2002
inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai om in titel II van het Vlarem.

Ontwerp koninklijk besluit van
1991 ‘ter vaststelling van
grenswaarden voor lawaai voor
binnenshuis en buitenshuis en
van geluidsisolatie-eisen voor
woningen

Voor de vrijwaring van de volksgezondheid en
het leefmilieu worden beperkingen opgelegd aan
het omgevingsgeluid. De ontwerptekst bevat
algemene grenswaarden voor geluidsimmissies
van het omgevingsgeluid en specifieke
grenswaarden voor geluidsimmissies afkomstig
van verkeer (weg, spoor, vliegtuig). Daarnaast
zijn er bepalingen opgenomen met betrekking
tot geluidsisolatie van woningen.

Ja (O)

De criteria voor wegverkeer worden opgenomen
bij de effectbeoordeling van het plan.

Geluid en trillingen

Differentiatie
milieukwaliteitsnormen
omgevingslawaai naar
omgevingskenmerken – dd.
19/09/2008, opgesteld door
het dept. LNE van de Vlaamse
Overheid

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

Ja (O)

In Vlarem II zijn momenteel nog geen criteria
opgenomen
omtrent
toelaatbare
geluidswaarden voor wegverkeerslawaai in open
lucht,
nabij
bewoonde
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 trouwens overeenkomstig met de
afgeleide criteria uit het ontwerp KB 1991 voor
de categorie bewoonde gebieden binnen de
bebouwde kom.

Geluid en trillingen

Decreet betreffende de
bodemsanering en de
bodembescherming (27
oktober 2006) en VLAREBO

Het decreet voorziet in een regeling voor de
identificatie van verontreinigde gronden, een
grondinformatie-register, een regeling voor
nieuwe
en
voor
historische

Ja
(P+O)

De
beschikbare
gegevens
binnen
het
studiegebied worden opgevraagd bij OVAM en
besproken in het MER (Kaart 11).
In het plangebied bevinden zich enkele

Bodem
Water
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Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving
bodemverontreiniging
en
regeling voor grondverzet.

Relevant
een

bijzondere

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
oriënterende
en
beschrijvende
bodemonderzoeken, op het terrein van de
servicezone bevindt zich bovendien een
bodemsaneringsproject
met
eindverklaring
(Dossier 13338)
Verder gaat het over volgende dossiers:

Discipline

- 18117; Oriënterend BodemOnderzoek 2013
- 24149; Beschrijvend BodemOnderzoek 2011
- 28147; Beschrijvend BodemOnderzoek 2007
- 30288; Oriënterend BodemOnderzoek 2007
- 33485; Beschrijvend BodemOnderzoek 2012
- 53905; Oriënterend BodemOnderzoek 2012

- 55027; Oriënterend Bodemonderzoek 2013
Bevaarbare waterlopen

56

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.

Ja

Wet op de onbevaarbare
waterlopen
Basiswet van 28 december
1967 en later aangevuld door
het Decreet van 21 april 1983
houdende de ruiming van
onbevaarbare waterlopen.

Regelt het beheer van en werken aan de
onbevaarbare waterlopen.

Nee

In de nabije omgeving van het plangebied
bevinden zich geen onbevaarbare waterlopen
(Kaart 13).

Kwaliteitsnormen
oppervlaktewater
Besluit van 8 december 1998
en Besluit houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake

Legt de kwaliteitsdoelstellingen
waterlopen vast.

Ja
(P+O)

De waterkwaliteitsdoelstelling voor de Leie, de
enige waterloop in de omgeving, is Viswater.
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van

de

(P+O)

In de omgeving van het plangebied bevindt
zich, ten zuiden van de kern van Baarle, de
Leie, een bevaarbare waterloop voor vaartuigen
tot 300 ton. Verder zijn er geen bevaarbare
waterlopen aanwezig in de omgeving (Kaart
13).

Water

Water

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Grondwaterdecreet
(24 januari 1984)

Vormt de basis voor zowel de kwalitatieve
bescherming van het grondwater als voor het
grondwatergebruik en voorziet in de afbakening
van waterwingebieden en beschermingszones
rond drinkwaterwinningsgebieden.

Ja
(P+O)

De werkzaamheden in het plangebied kunnen
mogelijk de grondwaterkwaliteit beïnvloeden.

Besluit van de Vlaamse
Regering houdende
reglementering van de
handelingen binnen de
watergebieden en de
beschermingszones.
(27 maart 1985)

Heeft tot doel het grondwater dat gebruikt
wordt voor drinkwater te beschermen.

Neen

Het plangebied is niet
beschermingszone
grondwaterwingebied.

Decreet Integraal Waterbeleid
(18 juli 2003)

Sinds 22 december 2000 is de Europese
kaderrichtlijn Water van kracht. De richtlijn
vormt het raamwerk voor het integraal
waterbeleid van de Unie én van de lidstaten, die
de Europese regelgeving naar eigen wetgeving
moeten omzetten. In Vlaanderen gebeurde de
omzetting via het decreet betreffende het
integraal
waterbeleid.Streven
naar
het
gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen,
beheren en herstellen van het watersysteem
zodat het voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen
voor het ecosysteem en aan het huidige
multifunctioneel gebruik. Elk plan moet aan de
watertoets onderworpen worden.

Ja
(P+O)

Bij elke beslissing over een plan, programma of
vergunning moet nagaan of een voorgenomen
actie al dan niet een schadelijk effect heeft op
het milieu, bekeken vanuit het watersysteem.
Als de te vergunnen activiteiten of het goed te
keuren plan of programma daarentegen wel een
schadelijk effect kunnen veroorzaken, moet de
overheid voorwaarden opleggen om dat
schadelijk effect te voorkomen, te beperken, te
herstellen of, wat infiltratie van hemelwater of
vermindering van ruimte voor het watersysteem
betreft, te compenseren. Zo het schadelijk
effect betrekking heeft op de kwantiteit van het
grondwater, kan slechts een vergunning worden
toegestaan of een plan of programma worden
goedgekeurd
indien
er
een
groot
maatschappelijk belang mee gemoeid is. Indien
het schadelijk effect niet voorkomen, beperkt,
hersteld of gecompenseerd kan worden, moet
de vergunning geweigerd worden. In het MER
dienen de elementen aangereikt te worden die

Randvoorwaarde

Discipline

milieuhygiëne (VLAREM II) van
1 juni 1995 (laatst gewijzigd op
7 januari 2005).

gelegen
van

in

Water

een
een

Water
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58

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
kunnen gebruikt worden voor deze watertoets.

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van
nadere regels voor de
toepassing van de watertoets,
tot aanwijzing van de
adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels
voor de adviesprocedure bij de
watertoets.
(20 juli 2006)

Het besluit van de Vlaamse Regering legt de
richtlijnen vast voor de vergunningsverleners.
Daarmee beoogt de Vlaamse Regering een
objectieve en uniforme toepassing door de vele
beslissingnemende overheden. Deze richtlijnen
moeten vanaf 1 november 2006 toegepast
worden op alle nieuwe vergunningen.
De watertoets houdt in dat bij de beslissing over
een vergunning, plan of programma, rekening
gehouden wordt met de mogelijke nadelige
gevolgen ervan voor het watersysteem en voor
de functies die het watersysteem voor de mens
vervult.

Ja
(P+O)

De watertoets kadert binnen het decreet
integraal waterbeheer (zie boven).
Als er sprake is van nadelige gevolgen, zal de
overheid een aantal voorwaarden opleggen om
dit gevolg te voorkomen of te beperken, of het
te herstellen of te compenseren.

Duurzaam Materialendecreet
(24 juni 2011) en Vlaams
Reglement voor het duurzaam
beheer van
materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA) (17
februari 2012)

De ‘materiaalkringloop’ is het sleutelbegrip voor
het duurzaam materialenbeleid. Dit slaat op het
geheel
van
opeenvolgende
handelingen
doorheen de hele levenscyclus, vanaf het
onttrekken van materialen aan de natuur tot en
met het moment dat ze terugkeren als
afvalstoffen. Het doel van het decreet is om
deze kringlopen zo lang mogelijk te laten
draaien. Het VLAREMA bouwt verder op het
Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en beheer (VLAREA) uit 1997 en voert het
Materialendecreet uit dat de basis is voor de
overgang van een afvalstoffenbeleid naar een
duurzaam materialenbeleid.

Neen

Het voorkomen en beheer van afval is niet
relevant voor dit plan. De gebruikte materialen
hebben een lange levensduur.

Richtlijn 2000/60/EG van het
Europees Parlement en de
Raad van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van het kader van
communautaire maatregelen
betreffende het waterbeleid
(Europese kaderrichtlijn

De hoofddoelen van de Europese kaderrichtlijn
Water zijn: bescherming van ecosystemen,
duurzaam gebruik van de waterbronnen, de
bescherming van het aquatisch milieu, de
vermindering van de verontreiniging van het
grondwater en de afzwakking van de gevolgen
van overstromingen en perioden van droogte.

Ja
(P+O)

Voor oppervlaktewateren geldt dat in principe
15 jaar na inwerkingtreding een ‘goede
toestand’ moet zijn bereikt. Ook voor
grondwater
geldt
dat
er
een
goede
watertoestand moet bestaan. Naast het bestaan
van een evenwicht tussen onttrekkingen en
aanvullingen dient een goede chemische
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Water

Water

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
toestand te worden bereikt.

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Discipline

Water).

Deze doelstellingen hebben vooral betrekking op
waterkwaliteitsaspecten en in mindere mate op
waterkwantiteitsaspecten.

Stedenbouwkundige
verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratieen buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.
Besluit goedgekeurd op 1
oktober 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 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 beperkt debiet vertraagd
wordt afgevoerd.

Ja
(P+O)

In de discipline water van het MER zal worden
nagegaan welke maatregelen dienen genomen
te worden.

Water

Kyotoprotocol
(december 1997)

Het in december 1997 goedgekeurde Protocol
van Kyoto bij het Raamverdrag van de
Verenigde Naties over klimaatverandering
(UNFCCC) is voortgekomen uit de nieuwe
houding van de internationale gemeenschap ten
aanzien van klimaatverandering. In dit protocol
hebben de industrielanden zich ertoe verbonden
hun
uitstoot
van
zes
broeikasgassen
(kooldioxide,
methaan,
distikstofoxide,
fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolwaterstoffen
en zwavelhexafluoride) tussen 2008 en 2012
met ten minste 5% terug te dringen ten
opzichte van de uitstoot in 1990.
In dit kader hebben de EU-lidstaten zich ertoe
verbonden hun emissies in bovengenoemde
periode met 8% te verlagen. In 2003 lag het
totale emissieniveau van de zes broeikasgassen
in de Europese Unie 1,7% onder dat van 1990.
Op 31 mei 2002 hebben de Unie en haar
lidstaten het Kyotoprotocol geratificeerd. Na de
ratificatie van het protocol door Rusland in 2004

Ja (O)

Doelstellingen emissiereductie.

Lucht
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Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

is het op 16 februari 2005 in werking getreden
en werd het voor de ondertekenende landen
bindend.
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Göteborg Protocol
(30 november 1999)

Stelt internationale reductiedoelstellingen voor
verzuring, eutrofiëring (vermesting) en vorming
van ozon voorop.

Ja (O)

Het Protocol van Göteborg stelt voor ieder land
dat partij is, een maximaal emissieniveau
(emissieplafond) vast voor vier (groepen)
verontreinigende stoffen: zwavel, stikstofoxiden,
vluchtige organische stoffen en ammoniak. Deze
plafonds, die tegen 2010 moeten worden
nageleefd, werden in onderling overleg
vastgesteld op basis van wetenschappelijke
evaluaties van de effecten van verontreiniging
en de mogelijkheden om de emissies te
beperken. Wanneer het protocol volledig ten
uitvoer zal zijn gelegd, zullen de zwavelemissies
in Europa met ten minste 63 %, de NOxemissies met 41 %, de VOC-emissies met 40 %
en de ammoniak emissies met 17 % zijn
verminderd ten opzichte van 1990.

Richtlijn 2001/81/EG inzake
nationale emissieplafonds voor
bepaalde luchtverontreinigende
stoffen (NEC-richtlijn)
(27 november 2001)

Deze richtlijn, veelal de NEC-richtlijn genoemd
(NEC: National Emission Ceilings, nationale
emissieplafonds), legt de lidstaten van de
Europese Unie absolute emissieplafonds op voor
de NOx, SO2, VOS (vluchtige organische stoffen
– exclusief methaan) en NH3, waaraan vanaf
2010 moet voldaan worden. Daarnaast moeten
de lidstaten een programma opstellen waarin
wordt aangegeven op welke manier aan deze
plafonds zal worden voldaan.

Ja
(O)

Doelstellingen emissiereductie.

Europese kaderrichtlijn Lucht
(publicatie op 11/06/2008 van
nieuwe kaderrichtlijn 2008/50
EG)

Legt doelstellingen vast waaraan luchtkwaliteit
dient te voldoen. Omvat een eerder globale
benadering maar legt concrete grenswaarden en
richtwaarden op, via dochterrichtlijnen, waaraan
dient voldaan te worden.

Richtlijn 1999/30/EG

Richtlijn betreffende luchtkwaliteitsnormen voor
SO2, NOx, fijn stof en lood.
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Discipline

(22 april 1999)
Luchtkwaliteitsdoelstellingen
WHO

Omvat luchtkwaliteit-richtlijnen voor Europa.

Kaderrichtlijn en
dochterrichtlijnen inzake
luchtkwaliteit

Vormt de basis voor het luchtbeleid binnen de
Europese Unie.

O

Grenswaarden voor SO2, NOx, CO, PM10, Pb en
Benzeen. Streefwaarden voor O3.

Lucht

Vlaams Klimaatbeleidsplan
(VKBP)

Omvat maatregelen die een surplus aan
emissiereductie betekenen ten opzichte van het
huidige beleid en heeft betrekking op alle
broeikasgassen uit het Kyotoprotocol

O

Doelstellingen emissie

Lucht

Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk
milieu
(21 oktober 1997, gewijzigd bij
het decreet van 7 juli 2014)
En
Maatregelenbesluit – Besluit
van 21 november 2003 van de
Vlaamse Regering houdende
maatregelen ten uitvoering van
het gebiedsgericht
natuurbeleid (B.S. 27 januari
2004)

Regelt de bescherming, ontwikkeling, beheer en
herstel van de natuur en de natuurlijke milieus.
Op 9 juli 2002 werd het decreet aangepast,
waarbij verschillende belangrijke punten in het
decreet zijn opgenomen, zoals:
Het VEN: art 17 tot en met art 26bis beschrijven
de afbakening en de voorschriften in het VEN
(Vlaams Ecologisch Netwerk). In het VEN gelden
een aantal algemene voorschriften. Het doel
hiervan
is
minstens
de
bestaande
natuurkwaliteiten van het gebied te behouden.
Op termijn zullen, in samenspraak met de
verschillende gebruikers en eigenaars, ook
specifieke maatregelen worden afgesproken om
de bijzondere natuurwaarden te beschermen en
te
ontwikkelen.
Die
afspraken
worden
vastgelegd in een natuurrichtplan.
Het maatregelenbesluit behelst de maatregelen
die algemeen gelden in VEN en IVON of die via
natuurrichtplannen
gebiedsspecifiek
kunen
worden ingevoerd.

Ja
(P+O)

In het plan-MER wordt de impact bestudeerd op
zowel de biotiek als de abiotiek. Indien er zich
ernstige effecten voordoen die mogelijk de
natuurwaarden schaden worden milderende
maatregelen voorgesteld.
Het stand-still principe, een belangrijk principe
binnen dit decreet, vormt hierbij een duidelijk
toetsingskader voor de discipline fauna & flora.
Het standstill principe betekent dat de
bestaande natuurkwaliteit minstens behouden
dient te blijven.

Fauna & Flora

Ten zuiden van de servicezone langs de E40
bevindt zich het VEN-gebied ‘De vallei van de
benedenleie’, dat zich verder westwaarts
uitstrekt ten zuiden van de Leie (Kaart 25). De
invloed op dit gebied zal nagegaan worden in
de discipline Fauna en Flora.
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Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van
nadere regels ter uitvoering
van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.
(23 juli 1998)

Dit besluit legt de bepalingen vast voor het
wijzigen van een vegetatie of van een klein
landschapselement.
Wijzigingen
aan
vegetaties
of
kleine
landschapselementen zijn verboden of aan
voorwaarden verbonden. Dit laatste betekent
dat voor de werken een natuurvergunning
aangevraagd moet worden of dat ze gemeld
moeten worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
Sommige handelingen zijn overal verboden; een
holle weg, graft, bron, moeras, ven,
heidegebied, waterrijk gebied of duinvegetatie,
mag nergens gewijzigd worden.
Sommige
werken
aan
kleine
landschapselementen
zijn
natuurvergunningsplichtig, afhankelijk van de
gewestplanbestemming12.

Ja (P+O)

De discipline Fauna & Flora gaat na of
vegetaties of kleine landschapselementen
beïnvloed worden.

Vogelrichtlijngebieden (17
oktober 1988)
Habitatrichtlijngebieden (21
mei 1992)
Ramsargebieden (22 februari
1979)

Behandelt
de
afbakening
van
speciale
beschermingszones (SBZ) inzake het behoud
van de vogelstand, de natuurlijke habitats en
wilde flora en fauna en de waterrijke gebieden
(wetlands).

Neen

Het plangebied is niet gelegen in een speciale
beschermingszone.
Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied is
‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen:
oostelijk deel’. Twee deelzones van dit gebied
bevinden zich zowel ten noorden als ten zuiden
van het plangebied op ongeveer 4 km afstand.
Vogelrichtlijngebieden zijn nog verder van het
plangebied gelegen.

Besluit van de Vlaamse

Het besluit is o.a. van toepassing (art. 2) op

Ja (O, P)

De discipline Fauna & Flora gaat na of lijn- of

12

62

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Randvoorwaarde

Discipline
Fauna & Flora

Voor werken die men wil uitvoeren in de groen-, park, buffer-, bos-, vallei-, bron- en natuurontwikkelingsgebieden, in de agrarische gebieden, in de agrarische gebieden met ecologisch, bijzonder
en landschappelijk belang, in de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden, de duingebieden en in de gebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) moet
men een natuurvergunning aanvragen bij het college van Burgemeester en Schepenen (CBS) van de gemeente waarin de werken plaatsvinden. Voor het CBS een beslissing neemt wordt ANB
om advies gevraagd.
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puntvormige elementen beïnvloed worden.

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Discipline

Regering tot instelling van een
vergunningsplicht voor de
wijziging van vegetatie van
lijn- en puntvormige
elementen.
(4 december 1991)

gebieden met bepaalde groene bestemmingen
(natuurgebieden, bosgebieden, valleigebieden,
agrarische gebieden met ecologische waarde,…).
In deze gebieden, terreinen en landschappen is
elke wijziging van vegetatie en/of wijziging van
lijn- en puntvormige elementen verboden zonder
voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke
vergunning van het college van burgemeester
en schepenen of van de ambtenaar aangewezen
door de Vlaamse minister.

Besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van
de voorwaarde voor de
erkenning van
natuurreservaten en van
terreinbeherende
natuurverenigingen en
houdende toekenning van
subsidies.
(27 juni 2003)

Omvat gebieden die van belang zijn voor het
behoud en de ontwikkeling van natuur,
aangewezen of erkend door de Vlaamse
regering.

Ja (O)

Het dichtstbijzijnde natuurreservaat is het
erkende natuurreservaat ‘Latemse Meersen’ in
Sint-Martens-Latem. In het zuiden overlapt het
plangebied met dit natuurreservaat (Kaart 26).

Fauna & Flora

Bosdecreet en Besluit van de
Vlaamse Regering tot
vaststelling van nadere regels
inzake compensatie van
ontbossing en ontheffing van
het verbod op ontbossing.
(16 februari 2001)

Het bosbeheer wordt geregeld in het
Bosdecreet. Dit decreet heeft tot doel het
behoud, de bescherming, het beheer, het herstel
van de bossen en van hun natuurlijk milieu en
de aanleg van de bossen te regelen. Het is van
toepassing zowel op de openbare bossen als op
de privé-bossen.
Om beboste zones maximaal te beschermen, is
de regeling globaal gebaseerd op de volgende
principes:
Ontbossen is verboden, tenzij anders bepaald in
het Bosdecreet (noodzakelijk voor werken van
algemeen belang, in zones met bestemming
woongebied en industrie, op uitvoerbare delen
van een niet-vervallen verkaveling).
Als ontbossing niet verboden is, dan is een

Ja
(P+O)

In het plangebied bevinden zich enkele beboste
percelen, onder andere rond de servicezone aan
de E40. Het decreet is dan ook van toepassing
op dit plan.
De relevantie is vooral terug te vinden in
hoofdstuk VIII Bosbescherming art. 90bis.
Ontbossing is volgens dit decreet immers
verboden tenzij in het geval van:
Ontbossing met het oog op werken van
algemeen belang bedoeld in artikel 103 van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van ruimtelijke ordening (zie hoger).
Ontbossing in zones met de bestemmingen
woongebied of industriegebied in de ruime zin.
Ontbossing in zones die volgens de geldende
plannen van aanleg of de ruimtelijke

Fauna & Flora

63

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

stedenbouwkundige vergunning vereist. Een
stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing
of een verkavelingsvergunning voor beboste
gronden kan niet verleend worden zonder
compensatie.
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Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de
bestemmingen woongebied of industriegebied in
de ruime zin.
Ontbossing van de uitvoerbare delen in een
niet-vervallen vergunde verkaveling.
Met het oog op het behoud van een
gelijkwaardig bosareaal wordt door de houder
van de stedenbouwkundige vergunning tot
ontbossing compensatie gegeven voor de
ontbossing. De compensatie wordt gegeven in
natura,
door
storting
van
een
bosbehoudsbijdrage of door een combinatie van
beide.
Indien ervoor gekozen wordt te compenseren
door een bijdrage in natura uit te voeren, dient
deze bebossing te gebeuren op gronden
overeenkomstig dit besluit.

Besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van
regelen betreffende de
aanwijzing of erkenning en het
beheer van de bosreservaten
(20 januari 1993)

De Vlaamse Regering stelt vast voor welke
bossen
of
bosgedeelten
bijzondere
beschermings- en beheersmaatregelen worden
genomen omdat ze een ecologische en
wetenschappelijke functie te vervullen hebben.
Deze bossen worden vanaf de aanwijzing of
erkenning bosreservaten genoemd.

Neen

Er zijn geen bosreservaten aanwezig binnen een
straal van meer dan tien kilometer rond het
plangebied.

Besluit van de Vlaamse
Regering met betrekking tot
soortenbescherming en
soortenbeheer

Dit decreet regelt:

De inventarisatie en registratie van
inheemse soorten, Rode lijst soorten
en invasieve soorten

Soortenbescherming
en
soortenbehoud

Soortenbeheer

De werking van opvangcentra voor
wilde dieren

Het houden van beschermde soorten
in gevangenschap

Ja
(P+O)

De soorten die voorkomen in het plangebied en
die vermeld zijn in de desbetreffende besluiten
en hun bijlagen, dienen beschermd te worden.
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Beschermde planten- en
diersoorten
(K.B. houdende maatregelen
ter bescherming van bepaalde
in het wild groeiende
plantensoorten – K.B.
betreffende de bescherming
van vogels in het Vlaamse
gewest – K.B. houdende
maatregelen ter bescherming
van bepaalde in het wild
levende inheemse diersoorten
– art. 51 van het
natuurdecreet)

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Discipline

Toezichtsbepalingen

Het K.B. houdende maatregelen ter bescherming
van bepaalde in het wild groeiende
plantensoorten werd genomen ter uitvoering van
de Natuurbehoudswet van 1973 en bepaalt dat:

Ja
(P+O)

De soorten die voorkomen in het plangebied en
die vermeld zijn in de desbetreffende besluiten
en hun bijlagen, dienen beschermd te worden.

Fauna & Flora

“De plantensoorten vermeld in bijlage A

integraal worden beschermd; de plantensoorten
vermeld in bijlage B beschermd worden voor wat
hun ondergrondse delen betreft tot en met de
wortelhals; de plantensoorten vermeld in bijlage
C onder bepaalde voorwaarden worden
beschermd” (de vermelde bijlagen worden niet
bijgevoegd)
Het K.B. betreffende de bescherming van vogels
in het Vlaamse Gewest werd genomen in
uitvoering van de Benelux-overeenkomst van
10.06.70 op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming. Door het B.Vl.Ex 20.11.85
werd het gewijzigd overeenkomstig de E.E.Grichtlijn 79/409 inzake het behoud van de
vogelstand. De vogelbescherming werd ingepast
in de jachtwetgeving maar maakt een
afzonderlijke regeling uit. Binnen het domein
komen er een aantal soorten voor die
beschermd zijn en vogelsoorten waarvoor België
als EG-lidstaat de nodige maatregelen moet
treffen m.b.t. hun leef- en voortplantingsgebied.
Het K.B. van 22 september 1980 houdende
maatregelen van toepassing in het Vlaams
Gewest, ter bescherming van bepaalde in het
wild levende inheemse diersoorten, die niet
onder de toepassing vallen van de wetten en
65
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Inhoudelijke beschrijving
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Discipline

besluiten op de jacht, de riviervisserij en de
vogelbescherming, vult het natuurdecreet aan.
Artikel I zegt het volgende: “De diersoorten
vermeld in bijlage van dit besluit genieten in het
Vlaamse Gewest een volledige bescherming”.
De bescherming van plant- en diersoorten en
van hun levensgemeenschappen is verder
geregeld in het natuurdecreet. Art 51. zegt “De
Vlaamse regering neemt, na advies van de
Raad, alle maatregelen die ze nuttig acht inzake
de instandhouding van populaties van soorten of
ondersoorten van organismen vermeld in de
bijlagen III en IV van dit decreet en van hun
habitats.” Bijlage III betreft de dier- en
plantensoorten van communautair belang van
de bijlage IV van de habitatrichtlijn, die
voorkomen in Vlaanderen. Bijlage IV betreft de
vogelsoorten van de Bijlage I van de
Vogelrichtlijn die voorkomen in Vlaanderen.

66

Besluit van de Vlaamse
Regering houdende
maatregelen inzake
natuurbehoud op de bermen.
(27 juni 1984)

Het bermbesluit werd genomen in uitvoering van
de Wet op het natuurbehoud. De doelstelling
van het Bermbesluit is een natuurvriendelijk
bermbeheer te stimuleren en via een aangepast
maaibeheer met daartoe geschikt materieel en
met het verbod tot gebruik van biociden.

Ja
(P+O)

De bermen kaderend in het plan dienen aan
deze regelgeving te voldoen, met name:

Verbod van biociden

Niet maaien vóór 15 juni

Maaisel afvoeren

Niet lager dan 10 cm maaien

Fauna & Flora

Decreet van 12 juli 2013
betreffende het onroerend
erfgoed
(Onroerenderfgoeddecreet)

Regelt de bescherming van monumenten, stadsen dorpsgezichten en landschappen en de
instandhouding, het herstel en het beheer van
beschermde landschappen.

Ja
(P+O)

Landschap, Bouwkundig
Erfgoed en Archeologie

Besluit van de Vlaamse
Regering van 16 mei 2014
betreffende de uitvoering van

Regelt de bescherming, het behoud, de
instandhouding, het herstel en het beheer van

Binnen het plangebied zijn geen beschermde
landschappen,
stadsof
dorpsgezichten
gelegen. Op 500 m ten zuiden van het
plangebied bevindt zich ten zuiden van de Leie
het beschermde landschap Leiemeersen (Kaart
27).
Ongeveer zeshonderd meter ten noorden van
het plangebied bevindt zich het beschermd
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het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013
(Onroerenderfgoedbesluit)

het archeologisch patrimonium.

Wijzigingsbesluit van de
Vlaamse Regering dd 2 juli
2010 tot wijziging van het
besluit betreffende de
dossiersamenstelling van de
aanvraag voor een
stedenbouwkundige
vergunning (28 mei 2004) en
van het besluit tot aanwijzing
van de instanties die over een
vergunningsaanvraag advies
verlenen (5 juni 2009).

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
brengt de waardevolle gebouwen in Vlaanderen
in kaart. Deze inventaris werd voor de eerste
maal vastgesteld op 14 september 2009 door de
administrateur-generaal
van
het
Vlaams
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE),
met de intentie om deze in de maand september
jaarlijks opnieuw vast te stellen. In de
vastgestelde inventaris zijn momenteel ongeveer
66.000 relicten opgenomen, waarvan er
ongeveer 12.000 zijn opgenomen in een
bescherming
als
monument,
stadsof
dorpsgezicht of landschap.

Relevant

Het Onroerend-erfgoeddecreet, in werking sinds
1 januari 2015, wil het behoud en het beheer
van landschappen, monumenten en archeologie
verbeteren. Het nieuwe decreet vervangt drie
bestaande decreten (Monumentendecreet van
1976, Archeologiedecreet van 1993 en
Landschapsdecreet van 1996). Met het decreet
wil Vlaanderen onder meer tegemoet komen aan
het Europees Verdrag voor de bescherming van
archeologisch erfgoed, het zogenaamde Verdrag
van Valletta (Malta). Opvallende maatregelen
zijn vooral gesitueerd op het vlak van
archeologie
en
de
bijkomende
verantwoordelijkheden die lokale besturen
kunnen opnemen.
Ja
(P+O)

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
monument
‘Kapellegoed’
met
zijn
omgrachtingen, park en bijgebouwen in de SintGerolfstraat. Ten zuiden van het plangebied is
het beschermd monument Woning De
Landsheere gelegen in de Gaverlandstraat.
Langsheen de Kloosterstraat in centrum Baarle,
maar ook ten noorden van de E40 langs de
Baarleveldstraat en ten zuiden van de E40 in de
Keuzekouter ter hoogte van de brug van de
Ernest Solvynsdreef, bevinden zich verschillende
vastgestelde bouwkundige relicten.

In het plangebied zijn verschillende elementen
gelegen die zijn opgenomen in de inventaris van
het bouwkundig erfgoed (Kaart 28). Vooraleer
deze elementen kunnen worden verwijderd,
dient een erfgoedtoets te worden opgemaakt
die wordt voorgelegd aan het Agentschap
Ruimte en Erfgoed.

Discipline

Landschap, Bouwkundig
Erfgoed en Archeologie

Vermeden
moet
worden
dat
de
geïnventariseerde constructies zonder bijkomend
onderzoek worden gesloopt. Op basis van
gedegen advies moet het vergunningverlenend
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Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Discipline

bestuursorgaan kunnen oordelen of het belang
van het project ten behoeve waarvan de
sloopvergunning aangevraagd wordt, wel
opweegt tegen het verlies van erfgoedwaarden.
Daarom wordt in deze gevallen een bijkomend
advies ingewonnen bij het agentschap Ruimte
en Erfgoed, dat kan oordelen of de
geïnventariseerde
constructie
nog
over
voldoende erfgoedwaarde beschikt.
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Het decreet houdende de
bescherming van het
archeologisch patrimonium

Regelt de bescherming, het behoud, de
instandhouding, het herstel en het beheer van
het archeologisch patrimonium.

Ja

Strategisch MER van het
ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen
(Oktober 2001)

Strategisch
MER,
opgesteld
tijdens
de
planningsfase van het ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen. In het kader van dit s-MER wordt
voornamelijk de ecologische pijler uitgewerkt.
Vertrekbasis van het ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen zijn twee toekomstscenario’s met
tijdshorizon 2010. Beide toekomstscenario’s
worden in het s-mer beoordeeld aan de hand
van indicatoren die corresponderen met
belangrijke milieu-effecten die van een
mobiliteitsplan verwacht kunnen worden.

Provinciaal functioneel
fietsroutenetwerk

Het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk is
gebaseerd op functionele verplaatsingen (woonwerk,
woon-winkel
en
woonschoolverplaatsingen). Het zijn verplaatsingen
met een werkelijk doel.
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Momenteel zijn nog geen archeologische sites
wettelijk beschermd. In en nabij het plangebied
komen enkele gekende archeologische
vindplaatsen voor (Kaart 31)

Landschap, Bouwkundig
Erfgoed en Archeologie

Ja (O)

Zowel de bevindingen naar lucht
geluidshinder zijn relevant voor dit plan.

en

Mens-Verkeer

Ja (O)

De N466 is een functionele bovenlokale
fietsroute,
net
als
de
kruisende
as
Haleweinstationstraat
–
Kloosterstraat
–
Baarleveer. Uit de inventarisatie blijkt dat enkel
Baarleveer ten zuiden van de Leie over

Mens-Verkeer

(P+O)

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
fietsinfrastructuur beschikt die conform het
vademecum fietsvoorzieningen is.
Het
plangebied
bevat
ook
recreatieve
fietsroutes, die gedeeltelijk samenvallen met de
functionele, met name de as Kloosterstraat –
Baarleveer. Deze routes vertakken aan de
randen van het plangebied met tentakels langs
de Noordhoutstraat en de Moortelputstraat (tot
Keuze, waar de E40 gekruist wordt).
Langsheen de zijn zuidgrens (aan de
servicezone langs de E40) grenst het plangebied
aan het uitgevoerde natuurinrichtingsgebied
‘Latemse Meersen’. Het plan hield in de
omgeving van het plangebied onder andere een
verhoging van de watertafel en het instellen van
een berceelsrandberheer in. Hiermee zal
rekening gehouden worden in de relevante
disciplines.

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Discipline

Provinciaal recreatief
fietsroutenetwerk

Het provinciaal recreatief fietsroutenetwerk is
opgebouwd
op
basis
van
potentieel
aantrekkelijke
fietstrajecten,
recreatieve
attractiepolen en treinstations.

Natuurinrichting

Heeft als doelstelling een gebied optimaal in te
richten in functie van het behoud van bestaande
natuur, maar ook voor het herstel en de
ontwikkeling van natuur en het beheer nadien.

Ja (O)

Ruilverkaveling

Oorspronkelijk
was
het
doel
van
de
ruilverkaveling zuiver landbouweconomisch. De
gebieden werden zo ingericht dat de
landbouwers er efficiënter konden werken.
Intussen evolueerde het instrument en wordt
het ingezet om het gebied in al zijn facetten
integraal en duurzaam te laten ontwikkelen.

Neen

In
het
gebied
ruilverkavelingsprojecten in
uitvoering of afgewerkt.

Landschapsatlas
(15 juni 2001)

Geeft
aan
waar
historisch
gegroeide
landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar
gebleven is en duidt deze aan als relicten en/of
ankerplaatsen. De nadruk ligt hierbij op de
inventarisatie van de landschapskenmerken van
bovenlokaal belang met erfgoedwaarde.

Ja (O)

In het plangebied en zijn omgeving komen geen
ankerplaatsen uit de landschapsatlas voor
(Kaart 30). Wel wordt het plangebied
doorsneden door een lijnrelict (Leie met
inbegrip van oude Leie-armen) en overlapt het
gedeeltelijk met relictzone R40040 – Leievallei
van Gent tot Deinze.

Landschap, Bouwkundig
Erfgoed en Archeologie

Kaderrichtlijn en
dochterrichtlijnen inzake
luchtkwaliteit

Vormt de basis voor het luchtbeleid binnen de
Europese Unie.

Ja (O)

Grenswaarden voor SO2, NOx, CO, PM10, Pb en
Benzeen. Streefwaarden voor O3.

Lucht

Water
Fauna & Flora

zijn
geen
onderzoek, in
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Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Discipline

Beleidsmatige randvoorwaarden
Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV)
(april 2004)

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling
van Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van
het ruimtelijk beleid naar de toekomst.

Ja
(P)

Het structuurplan Vlaanderen wil de ruimtelijke
basis leggen voor een duurzame mobiliteit, o.a.
door de verkeersveiligheid te vergroten en de
bestaande infrastructuur maximaal te benutten.
In het studiegebied is de E40 (A10) Jabbeke
–
Groot-Bijgaarden
geselecteerd
als
hoofdweg, welke per definitie het verbinden op
internationaal niveau en (aanvullend) het
verbinden op Vlaams niveau als functie heeft.
De N466 wordt ten noorden van de E40
(segment tussen Drongen en R4) geselecteerd
als primaire weg II die het ontsluiten op Vlaams
niveau als hoofdfunctie en het verbinden op
Vlaams niveau als aanvullende functie heeft.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
wordt de N466 als 1 van de 3 invalsassen
gezien vanaf de E40 naar de R4 rond Gent. De
overige assen zijn de Pegoudlaan t.h.v. Flanders
Expo (The Loop) en de B403 in Merelbeke. Door
de geplande uitbreiding en verdere exploitatie
van The Loop zullen de verkeersintensiteiten
langs de Pegoudlaan verder toenemen,
waardoor de noodzaak van een vlotte tweede
toevoeras duidelijk wordt. Het optimaal
functioneren van het autosnelwegcomplex te
Drongen is daarbij onontbeerlijk.
Volgende principes staan voorop bij de
inrichting en het ontwerp van primaire wegen
type II:
-
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De inrichting vertrekt van een volledige

Ontwikkelingsscenario

Randvoorwaarde

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Oost-Vlaanderen
(Goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 18
februari 2004, partiëel herzien
op 25 augustus 2009 en 18 juli
2012)

Inhoudelijke beschrijving

Geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke
ontwikkeling van de provincie.

Relevant

Ja
(P)

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
scheiding
van
verkeersstromen,
de
uitvoeringsvorm is die van een autoweg of
een
weg
met
gescheiden
verkeersafwikkeling.
-

Regulering van het verkeer op alle
kruispunten: voorrangsweg, verkeerslichten,
ongelijkvloers of rotonde

-

Geen nieuwe rechtstreekse toegang tot
particulier terrein, afwikkeling maximaal via
ventwegen op bestaande kruispunten

-

Bij
ombouw
om
de
scheiding
te
verwezenlijken, moet maximaal gekozen
worden voor de omvorming tot een 2x1
autoweg voor doorgaand verkeer met
parallel rijbanen of een vervangende weg
voor erffuncties en lokaal verkeer; slechts
uitzonderlijk dienen nieuwe rondwegen en
parallelle tracés uitgewerkt aangelegd te
worden.

Het studiegebied wordt ondergebracht in de
rand van de deelruimte ‘Het Oost-Vlaams
kerngebied’. In dit kerngebied zijn de
grootstedelijke
functies
gefragmenteerd
aanwezig
naast
herkenbare
historische
verdichtingspunten
(kernstad,
Gentse
agglomeratie, historische dorpskernen, enz.),
met daartussen nieuwe woonontwikkelingen
(linten en verkavelingen), landbouwgronden en
groengebieden. De samenhang is voornamelijk
functioneel veeleer dan morfologisch, waarbij
centrale functies op verschillende schaalniveaus
werken en sterk versnipperd voorkomen.

Discipline

Ontwikkelingsscenario

Baarle is geselecteerd als woonkern, wat wil
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Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
zeggen dat er plaats geboden wordt voor de
opvang van de eigen groei in de kern om
verlinting tegen te gaan in het buitengebied.
Het voorzieningsniveau is afgesteld op een
ondersteuning van de woonfunctie.

Discipline

De Leievallei is aangeduid als ecologische
structuur van bovenlokaal belang, met als
natuuraandachtszones 4V1 Drongensemeersen
en 4V2 Latemse meersen – Keuzemeersen,
beide in de onmiddellijke omgeving van het
plangebied.
Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan Gent
(bij Ministrieel Besluit van 9
april 2003)

Met het Ruimtelijk Structuurplan Gent trekt de
Stad Gent de krijtlijnen hoe in de toekomst
wordt omgesprongen met de ruimte in de stad.
Wie zich bekommert om de kwaliteit van onze
ruimte zal de noodzaak aan planning erkennen.
Een structuurplan doet belangrijke uitspraken
over hoe we in de toekomst onze ruimte zullen
inrichten. Het benadert de stad als één
samenhangend
geheel,
waarbinnen
alle
belangrijke ruimtelijke beslissingen moeten
passen.

Ja
(P)

In het GRS Gent wordt het plangebied
ingedeeld in het Kouter- en Leieland, dat
bepaald wordt door de open ruimte en als
dusdanig de stad duidelijk afbakent. Hierbinnen
vormt de N466 een belangrijke link die de E40,
R40 en R4 onderling verbindt. Een regionaal
bedrijventerrein wordt ontsloten via de E40. Er
worden drie beleidsdoelstellingen naar voren
geschoven voor deze deelruimte:
-

het behouden van een duidelijke, scherpe
grens in de ruimte tussen stedelijk gebied en
open buitengebied met een duidelijk
onderscheid in het beleid;

-

het realiseren van een kwaliteitsvol
openruimtegebied door het herstructureren
en herstellen van een versnipperd en
beschadigd open landschap;

-

het realiseren van degelijke afgewerkte
randen met de stedelijke structuur.

De N466 wordt hier bevestigd als Primaire weg
type II voor het gedeelte ten noorden van de
E40, waar hij een verzamelweg vormt voor de
verschillende hoofdwegen. Ten zuiden van de
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Ontwikkelingsscenario

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Afbakeningsprocessen open
ruimtegebieden

Voor
de
open
ruimtegebieden
wordt
voorafgaand aan de opmaak van de RUP’s in
uitvoering van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen per regio een ruimtelijke visie
opgemaakt voor de open ruimtegebieden, in
overleg met de verschillende betrokken
overheidsdiensten
en
relevante
actoren.
Bedoeling is om tot een eventwichtige verdeling
te komen tussen de verschilelnde open
ruitmefuncites,
waarbij
rekening
wordt
gehouden met de ruimtebalans uit het RSV.
Deze visies worden na goedkeuring verder
uitgewerkt door middel van herbevestiging van
agrarische gebieden, opmaak van RUP’s, ... .
Alle acties en hun timing worden opgenomen in
een operationeel uitvoeringsprogramma, dat
eveneens goedgekeurd meot wordne door de
Vlaamse Regering.

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
E40 krijgt hij een beperkte functie als lokale
weg.

Discipline

Het plangebied is gelegen in de regio
Leiestreek.
Het
operationeel
uitvoeringsprogramma
voorziet
in
het
plangebied en de onmiddellijke omgeving actie
17 en 22:
-

Actie 17, tussentijds herbevestigen van
agrarische
gebieden:
Samenhangend
landbouwgebied
Landegem,
Sint-MariaLeerne: Bevestigen van de agrarische
bestemming op de gewestplannen voor het
aaneengesloten landbouwgebied en van de
natuur-, bos- en andere groenbestemmingen
tussen het Schipdonkkanaal en de vallei van
de Leie op grondgebied van de gemeenten
Nevele, Gent en Deinze, met de
mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken in functie van
het differentiëren van het agrarisch gebied
als bouwvrij agrarisch gebied voor delen van
de open ruimteverbindingen.

-

Actie 18: Samenhangend landbouwgebied
Afsnee: bevestigen van de agrarische
bestemming op de gewestplannen voor het
aaneengesloten landbouwgebied Afsnee op
grondgebied van de gemeente Gent, met de
mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken in functie van
het differentiëren van het agrarisch gebied
als bouwvrij agrarisch gebied voor delen van
de open ruimteverbinding.

-

Actie 22, op te starten specifiek onderzoek
voroafgaande
aan
uitvoeringsactie:
Toeristische Leie tot Deinze. Hernemen van
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Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
de
agrarische
bestemming
op
de
gewestplannen
voor
delen
van
de
landbouwgebieden samen met de opmaak
van
een
gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan rekening houdend met het
behoud en het versterken van het typische
landschap van het kasteel van Ooidonk en
Leiemeersen:

Discipline

o het versterken van de natuurwaarden
en de waterbergingsfunctie in de
Leievallei;
o het nader uitwerken van de verweving
van landbouw, natuur en bos
(richtcijfer bostbreiding ifv stadsbos
Deinze (35ha) in de vallei van de Leie.
-

Vlaams Milieubeleidsplan MINA
plan 4 - 2011 – 2015
(27 mei 2011)
Milieubeleidsnota OostVlaanderen (2010-2013)
(10 april 2011; definitieve
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Geeft de doelstellingen, acties, doelgroepen en
timing voor het milieubeleid weer. Het plan is
opgebouwd vanuit twaalf milieuthema’s

Ja
(P+O)

Een belangrijk doel van het provinciaal
milieubeleidsplan
is
het
oordeelkundig
verwerken
van
milieuen
natuur(beleids)informatie op provinciaal niveau

Ja
(P+O)
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Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het
gedetailleerd in kaart brengen van het
landbouwgebruik
en
de
landbouwbedrijfszetels,
concrete
mogelijkheden voor uitbreiden van natuurof bosgebieden en mogelijkheden voor
waterberging.
Opmaken
gevoeligheidsanalyse
voor
bestaande
landbouwbedrijven in het gebied.

Het plangebied bevindt zich in het herbevestigd
agrarisch gebied. Een deel bevindt zich in het
actiegebied 22.
Relevante thema’s voor het plan zijn: ‘Klimaat’,
‘Lucht’, ‘Water en waterbodems’, ‘Afval- en
materialenbeleid’,
‘Bodemverontreiniging’,
‘Biodiversiteit’ en ‘Lokale leefkwaliteit’.
Binnen het onderzoek naar de milieueffecten
voor de verschillende disciplines wordt rekening
gehouden met de in het provinciaal
milieubeleidsplan vooropgestelde principes en

Verschillende disciplines

Ontwikkelingsscenario

Relevant

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
thema’s.

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Discipline

vaststelling door de deputatie)

en het kaderen van deze gegevens in de
milieudoelstellingen van het gewest en de
provincie.

Nationaal Actieplan voor Milieu
en Gezondheid (NEHAP)

Dit actieplan dient als referentiekader voor het
denkwerk rond het nemen van beslissingen over
milieugezondheid

Ja
(P+O)

In uitvoering van een verbintenis aangegaan op
de derde Ministeriële Conferentie over Milieu en
Gezondheid in 1999 in Londen hebben de
Belgische federale overheid, de gewesten en de
gemeenschappen
samen
een
Nationaal
Actieplan
voor
Milieu
en
Gezondheid
opgemaakt.
Dit
actieplan
dient
als
referentiekader voor het denkwerk rond het
nemen van beslissingen over milieugezondheid.
Milieugezondheid omvat de aspecten van de
menselijke gezondheid, inclusief de kwaliteit van
het leven, dat door fysieke, biologische, sociale
en psychosociale factoren van het milieu wordt
bepaald. Om de 5 jaar dient overeenkomstig de
internationale afspraken een nieuw NEHAP te
worden opgesteld.

Mens

Bekkenbestuur,
bekkensecretariaat en de
bekkenraad.

Elk rivierbekken, in de eerste plaats aangeduid
door de Vlaamse Regering, wordt aan een
integrale bekkenplanning onderworpen die
betrekking heeft op de waterkwaliteit, de
waterkwantiteit
en
het
natuuren
landschapsbehoud van de oppervlaktewateren.
Deze bekkenplanning maakt deel uit van de
gewestelijke algemene milieubeleidsplanning. De
bekkencomités, waarin lokale en provinciale
besturen, gewestelijke overheden (o.a. het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
VMM en AWZ), en polders en wateringen
vertegenwoordigd zijn, moeten het bekkenbeleid
uitvoeren. Vlaanderen is ingedeeld in 11
rivierbekkens en voor elk bekken wordt een
comité opgericht.

Ja
(O)

Het studiegebied bevindt zich op de grens van
de bekkens ‘Gentse Kanalen’ en ‘Leie. De
betreffende bekkenbesturen zijn bevoegd.

Water

Bekkenbeheerplan

Het bekkenbeheerplan brengt alle aspecten en

Ja

Het studiegebied bevindt zich op de grens van 2

Water
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Randvoorwaarde

Relevant

kenmerken van het bekken samen en beschrijft
de knelpunten en kansen die er zich voordoen.
Het centrale hoofdstuk is een weloverwogen,
integrale visie op het waterbeheer in het
bekken. Doelstellingen, maatregelen en acties
vertalen deze visie naar de praktijk.

(O)

Mobiliteitsplan Vlaanderen

Werkt de accenten van de beleidsnota’s
mobiliteit en openbare werken verder uit.

Ja
(O)

Inzake wegverkeer dient de bestaande
infrastructuur zo efficiënt en effectief mogelijk
te worden beheerd met het oog op een sturend
mobiliteitsbeleid.
Ook
de
uitbouw
van
verkeerssturingssystemen en het wegwerken
van
knelpunten,
via
infrastructurele
maatregelen, is belangrijk.

Mens-Verkeer

Vlaams Klimaatbeleidsplan
(VKBP)

Omvat maatregelen die een surplus aan
emissiereductie betekenen ten opzichte van het
huidige beleid en heeft betrekking op alle
broeikasgassen uit het Kyotoprotocol

Ja (O)

Doelstellingen emissie

Lucht

Mobiliteitsplan Gent
(Vastgesteld in
Gemeenteraadszitting van 29
september 2015)

Het gemeentelijk mobiliteitsplan onderzoekt de
verschillende knelpunten op het ganse
grondgebied van de gemeente en reikt adequate
oplossingen aan. Het bevat een samenhangend
geheel van maatregelen waarin de verschillende
verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan
bod komen.

Ja (O)

Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Gent duidt
de Drongensesteenweg (N466) aan als
‘Hoofdverbindingsweg R4-R40’. Ten zuiden van
de E40 wordt de N466 geselecteerd als Lokale I,
of (inter)lokale verbindingsweg. Dit is in
overeenstemming met de selectie als lokale
verbinding naar Drongen-Gent die het
Mobiliteitsplan Deinze maakt.
De N466 wordt tussen de R4 en de E40 ook
aangeduid als hoofdvrachtroute.
De heraanleg van het complex wordt ook
opgenomen in het actieplan (actie F.13),
waarbij aangegeven wordt dat de doelstelling
verkeersveiligheid is.

Mens-Verkeer

-

Gentse Kanalen (30
januari 2009)

Leie (30 januari 2009)
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Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend
bekkens:

Inhoudelijke beschrijving

P.000836| Plan-MER Complex E40 Drongen - Kennisgeving

Discipline

-

Het bekken ‘Gentse Kanalen’
noordwesten van de N466

ten

-

Het Leiebekken ten zuidoosten van de
N466. Enkel in dit deelgebied bevindt
zich een waterloop in het plangebied,
met name de Leie.

Bespreking relevantie
O = onderzoekssturend
P = procedurebepalend

Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Relevant

Discipline

Mobiliteitsplan Deinze
(vastgesteld januari 2006)

In het mobiliteitsplan wordt aan de hand van
een analyse van de huidige structuren, het
huidige functioneren van het mobiliteitssysteem
en verschillende systeemeisen (STOP-principe,
verkeersveiligheid,…) een actieplan uitgewerkt
om de verschillende modi optimaal te laten
functioneren.

Ja (O)

Zowel het goedgekeurde mobiliteitsplan als het
in opmaak zijnde nieuwe mobiliteitsplan
selecteren de N466 als lokale verbindingsweg
naar Drongen en Gent.

Mens-Verkeer

Mobiliteitsplan Nevele
(Vastgesteld in
gemeenteraadszitting van 26
januari 2016)

Het Mobiliteitsplan neemt de verkeerssituatie
van alle deelgemeenten grondig onder de loep
en stelt belangrijke maatregelen voor in verband
met de verkeerscirculatie, de herinrichting van
straten en pleinen, de voorzieningen voor
fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer,
de
parkeervoorzieningen
en
de
verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de
hoofdstraten.
Hoofddoelstellingen van het plan zijn: minder
ongevallen,
aangepaste
snelheid
in
de
woonkernen en toenemend gebruik van de fiets
en het openbaar vervoer.

Ja (O)

In het mobiliteitsplan wordt de Wildekouter, die
ten noorden van het studiegebied aansluit op de
N466, geselecteerd als Lokale II-weg.

Mens-verkeer

Streefbeeld N466

In 2000 werd een streefbeeld opgemaakt voor
de sectie van de N466 tussen de E40 en de R40,
in lijn met de classering als primaire weg klasse
II.

Ja (O)

De principes en analyses uit het streefbeeld
zullen in rekening gebracht worden bij de
uitwerking van de oplossing voor de aanlsuiting
op de E40.

Mens-Verkeer
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10. INGREEP-EFFECTANALYSE
Het plan-MER heeft als doel na te gaan welke de milieueffecten kunnen zijn van het nieuwe
complex en relevante alternatieven te toetsen op hun milieueffecten:


Op plan-m.e.r. niveau wordt in de eerste plaats gefocust op de milieueffecten die
optreden tijdens het “functioneren” van de nieuwe planologische bestemmingen
voorzien in het GRUP. De milieueffecten ten gevolge van werkzaamheden in de
aanlegfase worden slechts in aanmerking genomen indien er kans is op permanente
effecten (bv. verdroging natuurwaarden ten gevolge van langdurige bemaling);



De tijdelijke hinder die bijna steeds gepaard gaat met de aanlegfase (werfverkeer,
geluidshinder) wordt vermeld als aandachtspunt maar dit zijn geen bepalende
milieueffecten voor de globale milieubeoordeling;



Van bepaalde milieueffecten wordt verondersteld dat deze bij uitvoering van het
plan gemilderd of geremedieerd worden conform de bestaande milieuwetgeving. Dit
is bvb. het geval voor de verplichtingen in het kader van de gewestelijke
verordening inzake infiltratie en hemelwatervoorzieningen, evenals voor de
wetgeving inzake het voorkomen van bodem- en waterverontreiniging door
grondverzet, lozingen van afvalwaters, … (Vlarebo, Vlarem). Hetzelfde geldt voor
het voorkomen van verontreinigingen ten gevolge van calamiteiten tijdens de
exploitatiefase.

De mogelijke ingreep-effectrelaties van het plan worden onderscheiden in 3 effectgroepen
naargelang de wijze waarop de effecten zich voordoen.
Deze effectgroepen zijn:


Effecten als gevolg van de planologische invulling/ordening van de zoekzone: dit zijn
de effecten die veroorzaakt worden binnen de perimeter van de zoekzone als gevolg
van de ruimtelijke inname door de geplande bestemmingen. Deze effecten kunnen
verschillend zijn naargelang een verschillende zonering binnen de zoekzone wordt
toegepast.



Effecten als gevolg van de inpassing van het plan (en zijn functies) in de omgeving:
dit zijn hetzij verstorende effecten die ontstaan door de aanleg van de geplande
functies in relatie tot de omgeving, hetzij “positieve” effecten door de wijze waarop
de functies afgestemd worden op de omgeving of bestaande waardevolle
omgevingskenmerken. De omgeving wordt hierbij zowel in horizontale als in
verticale zin beschouwd (aanpalende functies, bodem- en grondwater, lucht, …)



Effecten als gevolg van de functionele wisselwerking van de geplande functies met
de omgeving (functionele aanwezigheid)
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Tabel 10-3

Ingreep-effectenschema: potentiële te onderzoeken effecten
V ERTALING

EFFECTGROEPEN

RELEVANTIE

Planologisch-functionele
invulling/ordening
van
de zoekzone

Wijzigingen van functies (verlies van functies, planmatige
realisatie van nieuwe functies), wijziging van bodemgebruik,
wijziging van de geschiktheid van de bodem voor een bepaald
gebruik. Afweging van de verschillende alternatieven: interne
zonering / segmentering van de zoekzone, zuinig ruimtegebruik
Aantasting van archeologische waarden,
landschappelijke waarden (beelddragers)

NAAR EFFECTGROEPEN VOOR DE

SPECIFIEKE DISCIPLINES

erfgoedwaarden,

Functiesamenstelling
Wijziging
bodemgebruik
bodemgeschiktheid

DISCIPLINE
Mens

en

Verlies erfgoedwaarde

Bodem

Landschap, Bouwkundig erfgoed
en Archeologie

Structuur- en relatiewijzigingen
Wijziging perceptieve kenmerken
Direct eco- en biotoopwinst of -verlies

Verlies van waardevolle habitats
Inpassing
omgeving

in

de

Grondbalans

Fauna & Flora

Indirecte biotoopwijziging
Grondverzet

Bodem

Bodemzetting

Bodem

Profielverstoring en structuurwijziging
Impact op de bodemkwaliteit
Afstemming van het plan op de onderlaag (bodem- en
watersysteem): omgaan met bestaande bodemverontreiniging,
verdroging, impact op waterbeheersing, …

Impact op grondwaterstand en -stroming
Impact
op
grondwateroppervlaktewaterkwaliteit
Gezondheid
Veiligheid

80

Optimaal benutten van bestaande cultuurhistorische- en
landschappelijke elementen: landschappelijk-visuele inpassing,
wijzigingen in de ondergrond in relatie tot archeologische
waarden, …

Verlies erfgoedwaarde

Afstemming met de bestaande stedenbouwkundige-ruimtelijke
kwaliteit- en identiteit van het gebied: impact op morfologische
structuur, functiesamenstelling en publieke ruimte

Morfologische structuur
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Structuur- en relatiewijzigingen
Wijziging perceptieve kenmerken
Visueel voorkomen
Functiesamenstelling

en

Water
Mens – Hinder, veiligheid en
gezondheid
Landschap, Bouwkundig erfgoed
en Archeologie

Mens – Ruimtelijke aspecten

EFFECTGROEPEN

V ERTALING

RELEVANTIE

NAAR EFFECTGROEPEN VOOR DE

SPECIFIEKE DISCIPLINES

DISCIPLINE

Stelsel van publieke ruimte

de
de

Versnippering en verstoring
verbindingszones, lichthinder

van

natuur:

Landschap

Hinder

Mens – Hinder, veiligheid en
gezondheid

Impact
afvalwaterstromen
oppervlaktewaterkwantiteit

Duurzaam bouwen: energiegebruik, waterhergebruik, …
Functionele
wisselwerking van
zoekzone
met
omgeving

Structuur- en relatiewijzigingen

ecologische

Versnippering en barrièrewerking
Impact
afvalwaterstromen
oppervlaktewaterkwantiteit
Rustverstoring
Wegverkeergeluid
Geluid tgv activiteiten

Geluids- en trillingsverstoring: hinder ten gevolge van verkeer

Hinder

gevolge

van

en

Water
Fauna & Flora
Geluid & Trillingen

Gezondheid

Mens – Hinder, veiligheid en
gezondheid

Rustverstoring

Fauna & Flora

Impact emissies gebouwverwarming
ten

Water
Fauna & Flora

Rustverstoring

Functioneren van het bodem- en watersysteem: wijziging in
afvalwaterproductie en –stroom - invloed op capaciteit
rioleringsnet, relaties met natuur

Luchtverontreiniging:
luchtemissies
gegenereerde verkeersstroom

en

Impact emissies verkeer
Gezondheid

Lucht
Mens – Hinder, veiligheid en
gezondheid

Effecten tav langzaam verkeer
Effecten tav openbaar vervoer
Wijziging verkeersintensiteit en –afwikkeling, verkeersveiligheid
en verkeersleefbaarheid. Voorzieningen en diensten op het
terrein (parkeergelegenheid, openbaar vervoer, infrastructuur
voor langzaam verkeer, ...) + effecten op de bestaande
voorzieningen en diensten.

Effecten tav auto-ontsluiting
Effecten tav parkeren

Mens – Verkeer

Effecten tav verkeerscongestie
Effecten tav scheepvaartverkeer
Hinder
Veiligheid

Mens – Hinder, veiligheid en
gezondheid
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EFFECTGROEPEN

RELEVANTIE

V ERTALING

NAAR EFFECTGROEPEN VOOR DE

SPECIFIEKE DISCIPLINES

DISCIPLINE

Effecten tav langzaam verkeer
Effecten tav openbaar vervoer
Effecten tav auto-ontsluiting
Effecten tav parkeren
Aantasting / Win-winsituatie voor omliggende functies en
omwonenden nl. economische ontwikkeling, aantasting/impuls
voor veiligheid en leefbaarheid in omgeving, afname/toename
van kwaliteit van de leefomgeving.

Effecten tav verkeerscongestie
Effecten tav scheepvaartverkeer
Functiesamenstelling
Stelsel van publieke ruimte
Hinder
Veiligheid
Gezondheid
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Mens – Verkeer

Mens – Ruimtelijke aspecten
Mens – Hinder, veiligheid en
gezondheid

11. AFBAKENING VAN HET
STUDIEGEBIED, DE
REFERENTIESITUATIE EN DE
GEPLANDE TOESTAND
11.1

Studiegebied
Effecten ten gevolge van een project manifesteren zich doorgaans in een groter gebied dan
het plangebied. Dit wordt het studiegebied genoemd. De afbakening van het studiegebied
wordt bepaald door het invloedsgebied waarbinnen effecten optreden. Dit kan per discipline
en zelfs per effect verschillend zijn. Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het
plangebied met inbegrip van het invloedsgebied.
Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. De beschrijving wordt
gegeven bij de verschillende disciplines zelf.

11.2

Referentiesituatie en geplande toestand
Als referentiesituatie wordt de situatie in 2020 beschreven. Per discipline zullen de
milieukarakteristieken aangegeven worden, op basis van bestaande onderzoeken en
terreinverkenningen. De referentiesituatie zal worden aangevuld met een beschrijving van
de gevolgen van al genomen beslissingen waarvan wordt verwacht dat ze uitgevoerd zullen
zijn vooraleer het voorgenomen plan aanvangt. Zo kan er een referentiesituatie gecreëerd
worden die een prognose is van de situatie op het terrein zonder uitvoering van het plan. Dit
laat toe om de effecten van het plan zo zuiver mogelijk te bestuderen in het MER.
Voor de beschrijving van de te verwachten milieueffecten (van de geplande toestand) in het
studiegebied zal steeds vergeleken worden met de toestand van het milieu in de
referentiesituatie en met het nulalternatief (geen plan, wel uitvoering andere plannen). De
effecten van het plan zullen daarnaast kort beoordeeld worden ten opzichte van de
gestuurde ontwikkelingsscenario’s.

TRACTEBEL
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12. ONTWIKKELINGSSCENARIO’S
Onderstaand is een overzicht gegeven van de ontwikkelingsscenario’s die meegenomen
zullen worden in dit MER. De ontwikkelingsscenario’s betreffen voornemens uit
beleidsplannen of standpunten van politiek bevoegde stakeholders De belangrijkste
ontwikkelingsscenario’s in kwestie zijn (1) de inrichting van een doortocht op de N466 in
Baarle of als alternatief de aanleg van een omleidingsweg (ringweg of randweg) en (2) de
aanlag van een nieuwe ontsluitingsweg naar het bestaande bedrijventerrein Drongen I.
Vast staat dat de betrokken ontwikkelingen zich niet zullen voordoen voor het referentiejaar.
Omdat het werken met ontwikkelingsscenario’s in MER’s bedoeld is om bij de
effectbeoordeling van het plan rekening te houden met deze evoluties, zouden deze
ontwikkelingsscenario’s om voornoemde reden theoretisch niet aan bod komen in het MER.
Echter, gezien de functionele interactie tussen het plan en deze ontwikkelingen, worden ze
in het plan-MER als ontwikkelingsscenario’s behandeld.
Concreet betekent dit dat per discipline en in de globale beoordeling wordt nagegaan of het
plan (en zijn effecten) in combinatie met de ontwikkelingsscenario’s leidt tot een versterking
dan wel een afzwakking van bepaalde milieueffecten. Er wordt hierbij ook nagegaan of de
ontwikkelingsscenario’s nog kunnen gerealiseerd worden nadat het plan uitgevoerd is.
Mogelijkerwijs kan ook het voorliggende plan een (gedeeltelijke) uitvoering van
ontwikkelingsscenario’s zijn of kan het tegemoetkomen aan bepaalde beleidsvoornemens.
Concreet gebeurt deze bespreking van de interactie tussen plan en ontwikkelingssscenario’s
als volgt:


De ontwikkelingsscenario’s zullen als een mogelijk onderdeel van een afzonderlijke
referentiesituatie worden beschreven en de effecten van het plan worden
geprojecteerd op deze referentietoestand. Dit betekent dat er per
ontwikkelingsscenario een referentietoestand wordt beschreven.



Het plan zal in combinatie met de ontwikkelingsscenario’s verschuivingen in de
verkeersstromen teweegbrengen. Voor de beoordeling in de discipline verkeer zal
bijgevolg een kwantificering van de verwachtte verkeersintensiteiten via het macroverkeersmodel (MOW) worden uitgevoerd. De bespreking is echter minder
exhaustief dan voor het planalternatief. De resultaten van de verkeersmodellering
zullen naast de beoordeling van de effecten van het plan voor de discipline verkeer,
in de referentiesituatie met ontwikkelingsscenario’s, ook een concrete input kunnen
leveren voor andere disciplines zoals lucht en geluid. Ontwikkelingsscenario’s voor
de ontsluiting bedrijventerrein Noord of Zuid worden met de ontwikkelingsscenario’s
doortocht, Ringweg of Randweg waar mogelijk gecombineerd.

De bespreking van deze ontwikkelingsscenario’s voor de andere disciplines zal op een
kwalitatieve wijze gebeuren. De ontwikkelingsscenario’s zorgen dan ook niet voor een
uitbreiding van het plangebied, maar kunnen mogelijk wel een beperkte uitbreiding van het
studiegebied met zich meebrengen – zie daarvoor de verschillende disciplines.
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12.1

Veilgheidsaanpassingen aan de E40
In het plangebied bevinden zich een aantal onder- en bovenbruggen die einde levensduur
zijn. Deze zullen op termijn vervangen moeten worden door bredere onderbruggen en
bovenbruggen met grotere overspanning. Het is immers met de huidige
verkeersintensiteiten op de E40 voor de verkeersveiligheid en –leesbaarheid nodig om een
dwarsprofiel te hanteren met een continue pechstrook. In het bijzonder ter hoogte van de
dienstenzone (tankstation en parking) bevordert een wegprofiel met constante breedte de
verkeersveiligheid.

12.2

N466 te Baarle
De doortocht van de N466 doorheen het centrum van Baarle vormt nu, mede door het
frequent gestremde verkeer, een belangrijk knelpunt voor de leefbaarheid van de kern. Er
zijn dan ook verschillende denkrichtingen om hieraan een oplossing te bieden. Hoewel ze
buiten de directe scope van het plan vallen, zullen ze meegenomen worden als
ontwikkelingsalternatief in het MER, zodoende dat kan nagegaan worden welke alternatieven
voor het snelwegcomplex specifieke oplossingen voor de N466 eventueel kunnen
hypothekeren.
In het plan-MER zullen 4 mogelijke oplossingen worden bestudeerd, zoals ze uit het
voorgaande planningsproces13 naar voren komen:

12.2.1 Doortocht door Baarle14
In dit scenario wordt de Baarledorpstraat (de N466) heringericht tot een veilige doortocht en
kruist de weg de E40 via een brug op de huidige locatie 15. Hoewel dit tracé op zich niet zorgt
voor lagere verkeersintensiteiten in Baarle, kan een kwalitatieve herinrichting van de
doortocht (verkeersremmende en verkeersontradende maatregelen), eventueel in
combinatie met een vrachtverbod16 toch voor een significante verhoging van de
verkeersleefbaarheid zorgen.
Dit ontwikkelingsscenario kan gecombineerd worden met alle als redelijk beschouwde
alternatieven. In het geval van een (oostelijk of westelijk) verschoven complex kunnen de
beide projecten eenvoudig een eigen planningstraject volgen In het geval het complex op de
huidige plaats gerealiseerd wordt is er wellicht een overeenstemming nodig in de planning
van beide projecten.

TRACTEBEL
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Onder andere, en als meest concrete, het ontwerpend onderzoek uit 2014, waar deze als bouwtenen omschreven
werden - zie bijlage.

14

Ze bijlage 2 Bouwsteen III Doorgaand verkeer Baarle

15

In theorie kan hiervoor de huidige brug gebruikt worden Deze overspant echter slechts de reguliere rijstroken van
de E40 en laat geen ruimte voor een doorlopende pechstrook, wat voor potentieel gevaarlijke situaties zorgt.
Deze brug dient op korte termijn vervangen te worden door een brug met grotre overspanning om de
veiligheid op de snelweg te garanderen.

16

Voor doorgaand verkeer; lokale beleveringen aan de aanwezige functies moeten natuurlijk mogelijk blijven. Dit
maakt harde maatregelen niet wenselijk en hypothekeert mogelijk de effectiviteit van de maatregel.
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Figuur 12-10 Principeschets Ontwikkelingsscenario doortocht met bestaande brug

12.2.2 Doortocht met tunnel 17
Naast een doortochtvariant met een brug kan er ook gedacht worden aan een tunnel om de
E40 te kruisen. Gezien de bochten in het huidige tracé lijkt een tunnel hier niet aangeraden,
maar een beperkte aanpassing van het tracé lijkt wel mogelijk, bij voorbeeld via het
historische tracé van de N466 (zonder bochten).
Dit ontwikkelingsscenario is enkel relevant in geval van een oostelijk verschoven complex.
Een complex op de huidige locatie (of het historische tracé van de N466) zou een verdiept
gelegen Hollands Complex (in open sleuf) noodzakelijk maken, wat niet wenselijk is vanuit
het oogpunt van de verkeersveiligheid. Een zelfde redenering gaat op voor een combinatie
met een westelijk verschoven complex, waarbij de Baarledorpstraat zou kruisen met de
primaire (doorgetrokken) N466 die parallel met de snelweg naar het westen loopt. Ook hier
is een verdiept gelegen kruispunt niet als redelijk te aanzien wegens de
verkeersveiligheidsproblemen die dit met zich meebrengt.
De ruimte-inname is eveneens aanzienlijk en gelegen vlak tegen het centrum van Baarle.
Zowel een noordelijk als een zuidelijk gelegen ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein kan
ermee gecombineerd worden.

17
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Zie bijlage 2 Bouwsteen III Doorgaand verkeer Baarle
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Figuur 12-11 Principeschets Ontwikkelingsscenario met tunnel op historisch tracé N466

12.2.3 Ringweg18
Om de verkeersdruk in het centrum van Baarle te verminderen, kan er ook gedacht worden
aan het aanleggen van een ringweg. Deze verlaat het huidige tracé van de N466 ter hoogte
van de huidige brug en loopt van daaruit ten noorden van de E40 (en ermee gebundeld om
de versnippering van het open landschap te minimaliseren). Ter hoogte van de
Kloosterstraat kruist de ringweg de E40 (met een nieuwe brug) om dan zuid-oostwaarts te
lopen en na het kruisen van de Noordhoutstraat de huidige N466 weer te vervoegen ter
hoogte van de bushalte (Figuur 12-12).
Ook dit ontwikkelingsscenario kan gecombineerd worden met alle beschouwde
alternatieven; een oostelijk verschoven complex interfereert niet met de ringweg, bij een
westelijk gelegen complex delen de ringweg en de ontsluiting van het bedrijventerrein de
nieuwe brug aan de Kloosterstraat en in het geval van een centraal complex is het mogelijk
om de ringweg onder de brug van het Hollands Complex door te trekken en aan te laten
takken waar het vernieuwde complex het huidige tracé van de N466 verlaat, ter hoogte van
de voormalige O’Coolsite/Hotel Van der Valk Drongen.

18

TRACTEBEL

Zie bijlage 2 Bouwsteen III Doorgaand verkeer Baarle
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Figuur 12-12 Indicatieve ruimtelijke uitwerking van de ringweg.

Figuur 12-13 Indicatieve ruimtelijke uitwerking van de ringweg in combinatie met een westelijk
verschoven complex.
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12.2.4 Randweg19
In dit ontwikkelingsscenario wordt de N466 eerst onder de E40 door geleid ter hoogte van
de huidige brug, waarna hij naar het westen afbuigt en de E40 volgt tot ter hoogte van de
Kloosterstraat. Van daar wordt net als bij de Ringweg naar het zuidoosten afgebogen om de
Baarledorpstraat te vervoegen ter hoogte van de bushalte. De randweg onderscheidt zich
van de ringweg door de mogelijkheid lokale ontwikkelingen langsheen de E40 Baarle (beter)
aan te sluiten op de nieuwe infrastructuur.
Dit ontwikkelingsscenario kan niet gecombineerd worden met een complex op de huidige
locatie, aangezien de weg op dezelfde locatie komt te liggen als de afrit komende van
Oostende zou doen in dit alternatief. Een verder van de E40 gelegen randweg is niet
mogelijk, aangezien hiervoor de scholen onteigend zouden moeten worden. Dit lijkt geen
optie. Ook een westelijk verschoven complex is niet compatibel met de randweg: hierbij zou
er nog een bijkomende paralelle structuur gecreëerd worden met de E40, zonder enige
meerwaarde.
Een combinatie met de oostelijk verschoven alternatieven is wel mogelijk.

Figuur 12-14 Indicatieve ruimtelijke uitwerking van de Randweg

12.3

Ontsluiting bedrijventerrein Drongen I20
De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein is niet eenduidig en zorgt bovendien voor
gevaarlijke en hinderlijke situaties: personenverkeer rijdt ten zuiden van de E40 langs de
Kloosterstraat, een smalle straat waar zich scholen bevinden. Deze as is verboden voor
vrachtverkeer, maar dit verbod wordt niet consequent nageleefd. De officiële vrachtroute
loopt via een smalle brug over de E40 naar de Baarleveldstraat, die ter hoogte van de

TRACTEBEL
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Zie bijlage 2 Bouwsteen III Doorgaand verkeer Baarle

20

Zie bijlage 2 Bouwsteen II Ontsluiting bedrijventerrein
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voormalige O’Coolsite/Hotel Van der Valk Drongen weer aansluit op de N466. Op dit traject
bevinden zich verschillende scherpe bochten en smalle passages die niet voorzien zijn op
significante vrachtstromen.
Er zijn dan ook reeds verschillende ideeën gerezen voor de verbetering van het
bedrijventerrein door middel van een nieuwe ontsluitingsweg die een veilige en comfortabele
routering moet toelaten. Ze bestaan uit twee basisvarianten: een ten noorden en een ten
zuiden van de E40 zijn als “bouwsteen” uitgewerkt in het ontwerpend onderzoek uit 2014.
De concrete uitwerking van de beide varianten en de ermee samenhangende ruimtelijke
inplanting is erg afhankelijk van de keuze voor de andere elementen uit het plan: afhankelijk
van de positie van het op- en afrittencomplex en de uitvoering van de N466 komen de
ontsluitingswegen immers op een andere plaats te liggen. Ter illustratie nemen we hieronder
enkele varianten uit het ontwerpend onderzoek over, met in het rood steeds de
ontsluitingsweg. Voor een nadere beschrijving van de varianten verwijzen we naar dit
onderzoek.

Figuur 15: Verschillende mogelijkheden voor de ontsluitingsweg (in het rood), afhankelijk van de
configuratie van de rest van het netwerk

12.3.1 Ontsluitingsweg ten noorden van de E40
Dit ontwikkelingsscenario vraagt een nieuwe brug ter hoogte van de Kloosterstraat die het
vrachtverkeer toelaat om de E40 comfortabel te kruisen. Vervolgens loopt de weg
oostwaarts, om de N466 te vervoegen ter hoogte van de huidige brug over de E40. Dit
scenario valt zowel te combineren met het oostelijk verschoven complex als met het
complex op de huidige locatie. In dat laatste geval dient de nieuwe weg wel af te takken
voordat het nieuwe traject van de N466 noordelijk afwijkt omheen de voormalige O’Coolsite.
Hij loopt dan parallel aan de E40 mee onder de nieuwe brug.
De noordelijke ontsluitingsweg valt prima te combineren met de ontwikkelingsscenario’s met
een vernieuwde doortocht doorheen Baarle en met een ringweg – in dit laatste geval vallen
de ontsluitingsweg en de ringweg samen tot na de kruising van de E40. Combineren van dit
ontwikkelingsscenario met de randweg (ten zuiden van de E40) creëert parallelle
infrastructuren ten noorden en ten zuiden van de E40, met een grote ruimte-inname als
gevolg. Deze combinatie is dan ook niet redelijk.
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12.3.2 Ontsluitingsweg ten zuiden van de E40
Een ontsluitingsweg kan ook voorzien worden ten zuiden van de E40. In dit geval is er geen
bijkomende brug over de E40 nodig, maar wordt het vrachtverkeer wel dichter bij de kern
van Baarle geleid. Een combinatie met een nieuw complex op de plaats van het huidige lijkt
ook niet mogelijk, aangezien de zuidelijke op- en afrit dan te dicht bij de aansluiting van de
ontsluitingsweg op de N466 terecht komt om een veilig kruispunt te kunnen ontwerpen met
voldoende capaciteit.
Deze zuidelijke ontsluitingsweg kan zowel met een upgrade van de doortocht door Baarle
van de N466 als met de randweg gecombineerd worden. Een combinatie met de ringweg
leidt tot een erg complexe situatie met te veel parallelle wegen langs de E40, en dient als
niet redelijk beschouwd te worden.

12.4

Overzicht van de planalternatieven
ontwikkelingsscenario’s

in

combinatie

met

de

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de planalternatieven gecombineerd met de
ontwikkelingsscenario’s of - in de logica en bewoordingen van het ontwerpend onderzoek –
de combinaties waarvoor er met de huidige kennis geen tegenindicaties inzake het nietbehalen van de doelstellingen zijn.
Complex N466 Baarle
C1+(+)
Doortocht met
Ringweg
O1+
Doortocht met
Doortocht met
Randweg
Ringweg
O3
Doortocht met
Doortocht met
Randweg
Ringweg
W
Doortocht met
Ringweg

brug
tunnel
brug

tunnel
brug

brug

Industrieterrein
Noordelijke ontsluitingsweg
Zuidelijke ontsluitingsweg
Noordelijke ontsluitingsweg
Zuidelijke ontsluitingsweg
Zuidelijke ontsluitingsweg
Zuidelijke ontsluitingsweg
Noordelijke ontsluitingsweg
Zuidelijke ontsluitingsweg
Zuidelijke ontsluitingsweg
Zuidelijke ontsluitingsweg
Noordelijke ontsluitingsweg
Noordelijke ontsluitingsweg

Code volgens Ontwerpend
Onderzoek (bijlage 2)
C1+ (Deinze) Nb
C1++ Zd
O1+ Na
O1+ Zb
O1+ Zc
O1+ Zd
O3 Na
O3 Zb
O3 Zc
O3 Zd
WNb
WNd

Voor de figuren verwijzen we naar het Ontwerpend Onderzoek dat opgenomen is in bijlage
2.
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13. MILIEUEFFECTEN, CRITERIA EN
METHODE VAN
EFFECTBEOORDELING
13.1

Algemeen
De bedoeling van het plan-milieueffectrapport (MER) is een beschrijving te geven van de
effecten van de aanleg en exploitatie van het aansluitingscomplex Drongen op het milieu en
onderzoek te doen naar eventuele milieueffectverzachtende maatregelen die de negatieve
impact op het milieu trachten te beperken of te voorkomen.
Gezien de karakteristieken van het gebied en de aard van het plan zullen in het MER de
effecten op Bodem; Water; Fauna & Flora; Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie;
Geluid en Trillingen; Lucht; Mobiliteit en Mens (ruimtelijke aspecten - gezondheid)
bestudeerd worden. In volgende paragrafen wordt per discipline aangegeven hoe dit zal
gebeuren. Hierbij werden de disciplines in volgorde geschikt op basis van de input die de
effectbespreking levert voor de daarop volgende disciplines.
De globale werkwijze voor elke discipline is als volgt:


Afbakening studiegebied



Beschrijving referentiesituatie van het studiegebied en ontwikkelingsscenario’s



Beschrijving van de milieueffecten (geplande situatie) en beoordeling ten opzichte
van de referentiesituatie en de relevante ontwikkelingsscenario’s. In het MER zal er
bij de beschrijving en de beoordeling een onderscheid gemaakt worden tussen de
effecten van het aansluitingscomplex en de effecten van de omleidingsweg. Tevens
zal er aandacht geschonken worden aan mogelijke cumulatieve effecten.



Aangeven van milderende maatregelen/voorstellen voor postmonitoring



Opgave van leemten in de kennis, hoe ermee is omgegaan en eventuele gevolgen
voor de verdere besluitvorming

Er zal voor de beschrijving van de referentiesituatie maximaal rekening gehouden worden
met beschikbare gegevens uit bestaande en in uitvoering zijnde onderzoeken, rapportages,
mobiliteitsstudies,... .
De effecten van het plan zullen beoordeeld worden ten opzichte van de referentiesituatie
maar ook ten opzichte van de gestuurde ontwikkelingsscenario’s. Eenzelfde effect kan
bijgevolg, afhankelijk van de toestand waarnaar gerefereerd wordt, een verschillende
beoordeling krijgen.
Om de uitkomst van de impactevaluatie te kunnen waarderen, zullen verschillende
referentiekaders toegepast worden. Enerzijds zullen de effecten relatief gewaardeerd
worden ten opzichte van de referentiesituatie, anderzijds zullen ook absolute
referentiekaders gehanteerd worden om de relevantie en significantie van de effecten te
beoordelen. Voorbeelden van absolute referentiekaders zijn kwaliteitsdoelstellingen,
streefwaarden, normen of afspraken.
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Telkens wordt het effect ingeschaald op een zevendelige as, gaande van -3 (aanzienlijk
negatief effect) tot +3 (aanzienlijk positief effect). De exacte inschaling gebeurt op basis van
disciplinespecifieke criteria, die in de volgende paragrafen worden verduidelijkt.

13.2

Discipline Bodem

13.2.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor bodem omvat de locatie van het plangebied, de werfzones, de
werfwegen, eventueel de zones waar de uitgegraven gronden geborgen zullen worden en de
zone waarbinnen (eventuele) verspreiding van polluenten via het grondwater mogelijk is.

13.2.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie
Voor de beschrijving van de huidige situatie zullen volgende gegevens over de bodems
voorkomend in het studiegebied verzameld worden:


Huidig bodemgebruik (natuurlijk en verstoord) en historiek van het bodemgebruik;



Topografische en geologische karakteristieken;



Bodemgesteldheid, waarbij opgemerkt dient te worden dat sinds de opname van de
Bodemkaart nog ingrepen zijn gebeurd die haar minder actueel maken.



Bodemkwaliteitsgegevens (knelpunten) met een overzicht van verontreinigde sites,
uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringsprojecten in en in de nabijheid van het
plangebied.

De beschrijving van de huidige situatie inzake bodem zal worden gebaseerd op een
terreinbezoek en de raadpleging van volgende kaarten, databanken en rapporten:


Topografische kaart, schaal 1:25.000 (NGI, 1984);



Digitale bodemgebruikskaart (GIS-Vlaanderen, 2001);



Digitale bodemkaart opgemaakt door het IWT (GIS-Vlaanderen,
geactualiseerd aan de hand van recent gerealiseerde projecten;



Bodemgeschiktheidskaarten (Geoloket Bodem);



Geologische kaart van België, schaal 1/50.000 (Claes, S. en Gullentops, F.) toelichting bij de geologische kaart van België – Vlaams Gewest; Brussel; 2001;



Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be), in het bijzonder de
Bodemverkenner



OVAM (www.ovam.be): digitale databank van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen;



Luchtfoto’s.

2001),

13.2.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
Zonder uitvoering van het plan zullen het huidige bodemgebruik en de huidige
bodemgesteldheid niet veranderen. De huidige situatie, die hieronder kort wordt besproken,
is dan ook gelijk aan de referentiesituatie:


TRACTEBEL

Huidig bodemgebruik (Kaart 3, Kaart 4): Het huidig bodemgebruik in het plangebied
bestaat voornamelijk uit discontinue bebouwing (voornamelijk bewoning en KMO’s,
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al komen er ook scholen en een rust- en verzorgingstehuis voor) en landbouw
(zowel akkerbouw als veeteelt) vooral ten noorden van de snelweg. De scenario’s
met een nieuw complex ten oosten van het huidige snijden ook de servicezone langs
de snelweg aan.


Geologische karakteristieken (Kaart 8, Kaart 9): Het plangebied is gedeeltelijk in de
vallei van de Leie gelegen, en gedeeltelijk op de noordelijke rug ervan. De geologie
van het plangebied wordt vooral bepaald door een dik Kwartair pakket, nl. 20 m dik,
bestaande uit zandig eolisch materiaal in het westen en fluviatiel materiaal in het
oosten. De onderliggende Tertiare laag is het Lid van Egem (Formatie van Tielt),
bestaande uit grijsgroen zeer fijn zand, kleilagen, zandsteenbanken, alle potentieel
glauconiet- en glimmerhoudend.



Bodemkundige kenmerken (textuur, profiel, vochttrap) (Kaart 10): Het studiegebied
wordt grotendeels gekenmerkt door matig droge tot droge zandleembodems. In het
zuidoosten, aan de servicezone, komen ook natte zandleembodems en sterk gleyige
kleibodems voor.



Bodemkwaliteitsgegevens met een overzicht van verontreinigde sites, uitgevoerde
bodemonderzoeken en saneringsprojecten in de nabije omgeving (Kaart 11): In de
onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn volgende bodemdossiers gekend:
Dossier
13338
16012
18117
18418
19777
24149
28147
28311
30288
33353
33485
53905
55027
61513

Type
Sanering
OBO
OBO
OBO
OBO
BBO
BBO
OBO
OBO
Sanering
BBO
OBO
OBO
OBO

Jaar
2014
2008
2013
2002
2002
2011
2007
2008
2007
2015
2012
2012
2013
2014

Binnen bedrijventerrein
Dossier
Type
Jaar
1514
1651
5260
5812
8415
8850
13311
15718
16288
17413
17665
18847
18870
19934
20967
25492
25597
26346
27881
28038
35061
35560
61469
62683
62824

OBO
Sanering
Sanering
BBO
Sanering
OBO
BBO
OBO
OBO
Sanering
OBO
OBO
OBO
Sanering
Sanering
Sanering
OBO
OBO
OBO
OBO
OBO
OBO
OBO
BBO
OBO

2015
2013
2006
1998
2008
2014
2006
2001
2007
2012
2012
2016
2007
2011
2016
2008
2008
2005
2006
2006
2010
2010
2014
2014
2014

In het MER zullen deze bodemonderzoeken besproken worden.

13.2.4 Methodiek voor de bespreking van de geplande situatie
De belangrijkste ingrepen op de bodem door de uitvoering van het plan zijn de
vergravingen, ophogingen, nivelleringen (en het daaraan gekoppeld grondverzet) en het
ruimtebeslag ter plaatse van de nieuwe infrastructuur.
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Het bodemgebruik in de directe omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit
discontinue bebouwing voor bewoning en KMO’s en landbouw. Door de realisatie van het
plan zullen het bodemgebruik en de bodemeigenschappen voor grote delen van het
plangebied wijzigen. Afhankelijk van het alternatief zal de bodem over een soms vrij grote
oppervlakte afgedicht worden door verharding. In het plan-MER wordt nagegaan in welke
mate het bodemgebruik wijzigt, wat de toekomstige bodemgebruiken zijn en wat de
bodemgeschiktheid is.
Op basis van de voorlopige plangegevens zal een ruwe grondbalans opgemaakt worden.
Naast een raming van de hoeveelheden zal ook een indicatie van de eventuele
verontreinigingsgraad (toetsingskader Vlarebo) gegeven worden. Daarnaast zal, op basis van
het huidige en toekomstig bodemgebruik en de bestaande mate van verstoring (fysisch en
chemisch) een evaluatie worden uitgevoerd van de terreinen die in aanmerking komen voor
berging van de uitgegraven grond.
Uitgravingen geven in de eerste plaats aanleiding tot profielverstoring (aantasting van de
oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem, bodemverlies, ophoging van de oorspronkelijke
bodem). Nattere klei-, leem- en veenbodems met een goede profielontwikkeling die weinig
tot niet antropogeen verstoord zijn, zijn gevoeliger voor profielverstoringdan antropogeen
verstoorde, drogere zandbodems met weinig tot geen profielontwikkeling.
Door eventuele bemaling in kader van de aanleg van de nieuwe wegeninfrastructuur of door
drainage kan er plaatselijk verdroging of vernatting van de bodem optreden. Als gevolg van
dergelijke verdroging of door het belasten van de ondergrond kan verdichting van de bodem
optreden. Dergelijke verdichting zorgt ervoor dat de bodem compacter wordt en de
drainagecapaciteit en doorwortelbaarheid van de bodem afnemen (structuurwijziging).
Bodemverontreiniging kan ontstaan ten gevolge van calamiteiten tijdens de werken, ten
gevolge van het verplaatsen van bestaande verontreinigingen via de bemaling of ten
gevolge van diffuse verontreiniging door het wegverkeer tijdens de exploitatiefase. Ook ten
gevolge van interferentie met verontreinigde locaties in de omgeving van het plangebied (bij
grondverzet, bemaling) kan de bodem verontreinigd worden. De mogelijke verspreiding van
reeds aanwezige verontreinigingen door bemaling en grondverzet wordt nagegaan en
kwalitatief besproken.
Een overzicht van de effectgroepen, criteria, methodieken en meeteenheden voor de
discipline Bodem wordt weergegeven in Tabel 13-4.

Tabel 13-4

TRACTEBEL

Beoordelingscriteria voor de discipline Bodem

EFFECT

CRITERIUM

METHODIEK

EENHEID

Grondverzet

Hoeveelheid
aan
te
voeren /af te voeren
grond. Mate waarin een
evenwichtige
grondbalans
wordt
bereikt.

Opstellen
grondbalans
(aan- en afvoer grond)
op basis van voorlopige
gegevens

m³

Structuurwijziging

Oppervlakte
zettingsgevoelige
bodem, daling maaiveld

Inschatting
bemalingskegel
en
bespreking
beïnvloede
zettingsgevoelige

m²,
cm,
structuren

aantal
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(bodems en) structuren
(op
basis
van
literatuurgegevens)
Profielverstoring

Oppervlakte
bodem.

Impact
bodemkwaliteit

op

Wijziging
bodemgebruik

verstoorde

Inschatting
van
het
ruimtebeslag en overlay
met
bodemkaart,
bodemgebruikskaart en
bodembedekkingskaart

m²

Interferentie
met
verontreinigde locaties
met
risico
op
(verspreiding
van)
bodemverontreiniging.

Kwalitatieve bespreking
en situering op kaart

Aantal locaties

Kans op calamiteiten, …
tijdens
de
werkzaamheden.

Kwalitatieve bespreking

Oppervlakte
gewijzigd
bodemgebruik.

Overlay plangebied met
bodemgebruikskaart.

m²

13.2.5 Significantiekader
Voor de beoordeling van de effecten op het bodemsysteem, wordt per effect een
beoordelingskader opgesteld waarbij een toetsingskader van -3 tot 0 wordt gebruikt om de
toekomstige impact te beoordelen. Voor wijzigingen van de bodemkwaliteit en het
bodemgebruik wordt een toetsingskader van -3 tot +3 gehanteerd, omdat hier ook positieve
effecten mogelijk zijn. De significantiekaders die worden voorgesteld voor het plan-MER
worden weergegeven in Tabel 13-5 tot Tabel 13-9.
Een significantiebeoordeling is echter gebiedsafhankelijk, sterk gerelateerd met de
kenmerken van het effect (duur, invloedssfeer, intensiteit, omkeerbaarheid,
herstelbaarheid…) en soms ook afhankelijk van de publieke aanvaardbaarheid. Hierdoor is
het mogelijk dat op basis van de informatie die bij opmaak van het MER bekomen wordt,
een meer gedetailleerd, concreter en betrouwbaarder kader zal worden opgesteld.

Tabel 13-5

Significantiekader Grondverzet

BEOORDELING

S CORE

BETEKENIS

0

Geen grondverzet

Beperkt negatief effect

-1

Gesloten grondbalans

Negatief effect

-2

Open
grondbalans:
hergebruiksmogelijkheden
voor
afgevoerde grond of beperkt onevenwicht in de grondbalans

Aanzienlijk negatief effect

-3

Open grondbalans: geen hergebruiksmogelijkheden voor
afgevoerde grond of groot onevenwicht in de grondbalans.

Verwaarloosbaar
effect

96

of

geen
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Tabel 13-6

Significantiekader Structuurwijziging

TEXTUURKLASSE

DRAINERINGSKLASSE
a

b

c

d

e

f

g

h

i

U

/

0

0

0

-1

-2

-2

-1

-1

E

/

0

0

0

-1

-2

-2

-1

-1

A

/

0

0

0

-1

-2

-2

-1

-1

L

/

0

0

0

-1

-2

-2

-1

-1

P

0

0

0

0

0

-1

-2

-1

-1

S

0

0

0

0

0

-1

/

/

/

Z

0

0

0

0

0

-1

/

/

/

(V)

/

/

/

/

-2

-2

-2

/

/

(-3
indien
interferentie
met bemaling)

(-3
indien
interferentie met
bemaling)

(-3 indien
interferentie
met
bemaling)

Tabel 13-7

Significantiekader Profielverstoring

BEOORDELING
Verwaarloosbaar
geen effect

of

BETEKENIS

0

Geen verstoring
Verstoring van reeds verstoorde bodems of recente bodems waarin
nog geen bodemvormingsprocessen hebben plaatsgevonden (p, x)

Beperkt negatief effect

-1

Verstoring van bodems met matig ontwikkelde profielen (a, b, c, d,
e, f)

Negatief effect

-2

Verstoring van bodems met een uitgeproken profielontwikkeling (g,
h, m)

-3

Verstoring van bodemkundig erfgoed (DOV).

Aanzienlijk
effect

Tabel 13-8

negatief

Significantiekader Bodemkwaliteit

BEOORDELING
Aanzienlijk
effect

TRACTEBEL

S CORE

positief

S CORE

BETEKENIS

+3

Sanering van bestaande verontreiniging
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BEOORDELING

S CORE

BETEKENIS

Positief effect

+2

Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron

Beperkt positief effect

+1

Isoleren van een bestaande verontreiniging

Verwaarloosbaar
geen effect

0

Geen kans op verspreiding van bestaande verontreinigingen of
het ontstaan van nieuwe verontreinigingen

-1

Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen binnen
het plangebied.

of

Beperkt negatief effect

Risico op accidentele situaties (mits snel optreden)
Nieuwe diffuse verontreiniging over een beperkte oppervlakte van
het plangebied.
Negatief effect

-2

Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen tot
buiten het plangebied.
Nieuwe diffuse verontreiniging over het volledige plangebied.

Aanzienlijk
effect

negatief

-3

Reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigingen

Tabel 13-9

Significantiekader Bodemgebruik

CATEGORIE BODEMGEBRUIK
1.

V OORBEELDEN

Verhard

Infrastructuur: Weg, spoorweg, vliegveld
Bebouwing: Woongebied, handel, horeca, bedrijventerrein

2.

Half-verhard
onverhard

en

kunstmatig

Stortplaats, begraafplaats, ontginningsgebied, semi verharde
overige terreinen
Park, sportterrein, volkstuin, verblijfsrecreatie

3.

Natuurlijk (landbouw of natuur)

Verschillende vormen van agrarisch gebruik
Bos, natuurlijke terreinen

98

BEOORDELING

S CORE

BETEKENIS

Aanzienlijk positief effect

+3

Stijging met 2 categorieën, bovendien blijven in het
plangebied nauwelijks nog onnatuurlijke elementen
aanwezig

Positief effect

+2

Stijging met 2 categorieën

Beperkt positief effect

+1

Stijging met 1 categorie

Verwaarloosbaar of geen effect

0

Geen wijziging in bodemgebruik

Beperkt negatief effect

-1

Daling met 1 categorie
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BEOORDELING

S CORE

BETEKENIS

Negatief effect

-2

Daling met 2 categorieën

Aanzienlijk negatief effect

-3

Daling met 2 categorieën, bovendien blijven in het
plangebied nauwelijks nog natuurlijke elementen
aanwezig

13.2.6 Milderende maatregelen
Wanneer aanzienlijke negatieve effecten op het fysisch en/of chemisch bodemmilieu worden
vastgesteld, zullen milderende maatregelen worden voorgesteld die de vastgestelde
negatieve effecten op de bodem in het studiegebied kunnen vermijden of beperken.

13.3

Discipline Water

13.3.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline water (grondwater en oppervlaktewater) omvat de zone
van het plangebied, uitgebreid met de invloedssfeer van een eventuele bemaling.
Daarenboven behoren alle (delen van) oppervlaktewateren, die een kwantitatieve of
kwalitatieve invloed kunnen ondervinden van het plan, tot het studiegebied.

13.3.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie
Er wordt aan de hand van bestaand kaartmateriaal (VHA, luchtfoto’s) en een terreinbezoek
een geactualiseerde kaart van het waterlopenstelsel/waterafvoersysteem gemaakt. Voor het
grondwatersysteem zal een beschrijving opgemaakt worden van de plaatselijke
hydrogeologie.
De beschrijving van de referentiesituatie voor oppervlaktewater en grondwater zal worden
gebaseerd op basis van bestaand kaartmateriaal (VHA, luchtfoto’s), rapporten, analysen en
een terreinbezoek. De raadpleging van volgende databanken en rapporten is voorzien:


AGIV Vlaanderen Risicozones voor overstroming en Recent overstroomde gebieden;



Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be): Kwetsbaarheidskaart
van het grondwater, Afbakening Waterwingebieden en beschermingszones (VMM),
grondwaterwinningen, ...



OVAM
(www.ovam.be):
digitale
bodemonderzoeken in Vlaanderen;



VMM-databank (www.vmm.be)



Watertoetskaarten (VMM)

databank

van

de

verspreiding

van

13.3.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
Zonder uitvoering van het plan zijn, naast de invulling van het Decreet Integraal Waterbeleid
en Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2004, in het plangebied geen overige
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ontwikkelingen voorzien die in de periode 2016 - 2020 een effect op water zullen hebben.
De huidige toestand (2016) wordt, buiten een verwachte lichte verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit, bijgevolg als referentiesituatie beschouwd. Deze situatie wordt
hieronder kort besproken:

100



Hydrografie: Hydrografisch gezien volgt de N466 ter hoogte van het plangebied de
scheidingslijn tussen het bekken van de Leie (zuidwesten) en het bekken van de
Gentse kanalen (noordoosten). In de oostelijke helft het plangebied bevinden zich
enkel een paar niet geklasseerde grachten, en grenst het plangebied in het zuiden
aan de Leie (Kaart 13). Vanaf het bedrijventerrein van Drongen westwaarts kruisen
wel enkele waterlopen het plangebied: de Merebeek (geklasseerd, tweede categorie)
en een naamloze beek van derde categorie. Ongeveer 700 meter ten westen van
het plangebied lopen de Oude Kale (geklasseerd, eerste categorie) en het
Afwateringskanaal van de Leie (bevaarbaar) noord-zuid.



Kwaliteit oppervlaktewater (Kaart 14): De kwalitatieve parameters van de
oppervlaktewateren worden bekomen door raadpleging van de meetdatabank van
de VMM. In het studiegebied bevinden zich twee watermeetpunten van de VMM in
de Leie ten oosten van de servicezone in het oosten (TR571900.1 en 571900). Voor
deze meetpuntenzijn meetreeksen met maandelijkse opnamen van O 2, temperatuur
en verschillende polluenten en jaarlijkse opnames van de Prati-index en de BBI
beschikbaar. Ter hoogte van het studiegebied heeft de Leie “Viswater” als
kwaliteitsdoelstelling. Op de Merebeek is er ook een meetpunt beschikbaar
(TR784300.4), waar echter enkel in 2013 een opname (fytobenthos) gebeurde. De
kwaliteit werd als ontoereikend geklasseerd.



Overstromingsgevoeligheid (Kaart 15, Kaart 16): In het studiegebied liggen van
nature overstroombare en recent overstroomde gebieden. Tevens liggen er volgens
de watertoetskaart ook effectief en mogelijk overstromingsgevoelige zones. Deze
bevinden zich allen voornamelijk langs de Leie, die vooral ten noorden van de E40
dicht bij het plangebied komt, en langs de Merebeek. Ook het tankstation is gelegen
in van nature overstroombaar gebied en wordt omzoomd door risicogebied en
recent overstroomd gebied.



Hydrogeologie: In het studiegebied kunnen van boven naar onder volgende
hydrogeologische eenheden onderscheiden worden: zandlemige deklagen (HCOV
0152 aquifer), zand van Egem (HCOV 0800 aquifer), silt van Kortemark (HCOV 0910
aquitard). Het plangebied wordt gekenmerkt door een ondiepe grondwaterstand.
Het grondwater komt voor vanaf een diepte van 1 m. Dichter bij de Leie reikt het
grondwater tot aan het maaiveld.



Grondwaterkwetsbaarheid (Kaart 12): Aangezien de watervoerende laag bestaat uit
zand, de deklaag zandig is en/of dunner is dan 5 m en de onverzadigde zone minder
dan 10 meter dik is, wordt het grondwater ter hoogte van het plangebied aangeduid
als zeer kwetsbaar (Ca1).



Waterwinningen: Het studiegebied interfereert niet met beschermingszones van
waterwingebieden. In het plan-MER wordt een overzicht gegeven van alle vergunde
grondwaterwinningen in het studiegebied. De noord-westzijde van de N466 behoort
tot het oppervlaktewaterwingebied voor drinkwater ‘Kluizen’ (Kaart 22).



Grondwaterkwaliteit: Beschrijving van de huidige grondwaterkwaliteit op basis van
gegevens beschikbaar uit bodem- en grondwateronderzoeken (OVAM databank) en
het grondwatermeetnet.
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13.3.4 Methodiek voor de bespreking van de geplande situatie
De effecten binnen de discipline Water kunnen opgesplitst worden in effecten op grondwater
en effecten op oppervlaktewater.
De mogelijke grondwaterstandsverlaging, de bemalingsstraal en het bemalingsdebiet worden
berekend aan de hand van de formules van Dupuit en Sichardt. Mogelijke secundaire
effecten van de bemaling worden beschreven aan de hand van kaartmateriaal
(Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor verdroging, zettingsgevoelige bodems, aanwezigheid
verontreinigingen, aanwezigheid bouwkundig erfgoed,…) onder de respectievelijke
disciplines. Indien het opgepompte grondwater wordt geloosd in een waterloop, wordt het
bemalingsdebiet getoetst aan de capaciteit van de ontvangende waterloop.
Van groot belang is de toename van de verharde oppervlakte en bijgevolg de versnelde
waterafvoer door de aanleg van de weg. De capaciteit van afwateringsgrachten en
eventueel bergingsbekkens wordt afgetoetst.
Tevens wordt nagegaan in hoeverre de geplande ingrepen een invloed hebben op de
overstromingsgevoeligheid van het gebied. Inname van overstromingsgebied of een
stijging/daling van de piekafvoer kan immers het overstromingsrisico beïnvloeden. Algemeen
kan worden gesteld dat een inname van overstromingsgebied steeds in oppervlakte en
volume moet worden gecompenseerd.
Op het vlak van waterkwaliteit wordt de mogelijke impact van accidentele situaties op de
oppervlaktewaterkwaliteit besproken. Daarnaast is er de mogelijke invloed van het
afstromend wegwater op de waterkwaliteit. Van belang bij de evaluatie zijn de huidige
waterkwaliteit, de waterkwaliteitsdoelstellingen en het al dan niet overschrijden van de
oppervlaktewaterkwaliteitsnormen. Tevens wordt de mogelijke impact op de
grondwaterkwaliteit besproken
Voor de bepaling van de mogelijke effecten op het oppervlakte- en grondwater
(effectvoorspelling) worden een aantal criteria gehanteerd. Per criterium wordt een bepaalde
methodiek toegepast. Een overzicht van de mogelijke effecten, criteria, methodologie en
meeteenheden voor de discipline Water wordt weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 13-10

Beoordelingscriteria voor de discipline Water

EFFECT

TRACTEBEL

CRITERIUM

METHODIEK

EENHEID

Impact op
grondwaterkwantiteit

Oppervlakte zone met
grondwaterverlaging, diepte
van de verlaging

Berekening afpompingsstraal
en verlaging van de
grondwatertafel

m, cm,
m²

Impact werken/bemaling
op grondwaterkwaliteit

Risico op verplaatsing van
grondwaterverontreinigingen
of grondwaterverontreiniging
door calamiteiten of
afstromend wegwater.

Kwalitatieve beschrijving

-
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Impact run-off water en
lozing bemalingswater op
de
oppervlaktewaterkwantiteit

Impact afvalwaterstromen
op oppervlaktewaterkwaliteit

Wijziging debiet –
waterafvoerkarakteristieken,
overstromingsgevoeligheid.
Noodzaak tot bijzondere
maatregelen van buffering
ed. Mogelijkheden voor
vrijwaring/verbetering van
de waterhuishouding
Mate waarin de
waterkwaliteit in het
studiegebied wordt
gevrijwaard of gewijzigd.
Draagkracht van de
waterlopen m.b.t. fysicochemische en biologische
waterkwaliteit en relatieve
bijdrage van het plan voor
relevante parameters (zware
metalen, …).

Inschatting gewijzigde
waterstromen, debieten
waterstromen, ...
Kwalitatieve beschrijving

m³

Kwalitatieve beschrijving

-

13.3.5 Significantiekader
Voor de beoordeling van de effecten op het grond- en oppervlaktewatersysteem, wordt per
effect een beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot 0 wordt
gebruikt om de toekomstige impact te beoordelen. Voor wijzigingen van de waterkwaliteit
wordt een toetsingskader van -3 tot +3 gehanteerd, omdat hier ook positieve effecten
mogelijk zijn. De significantiekaders die worden voorgesteld voor het plan-MER worden
weergegeven in Tabel 13-11 tot Tabel 13-14.
Een significantiebeoordeling is echter gebiedsafhankelijk, sterk gerelateerd met de
kenmerken van het effect (duur, invloedssfeer, intensiteit, omkeerbaarheid,
herstelbaarheid…) en soms ook afhankelijk van de publieke aanvaardbaarheid. Hierdoor is
het mogelijk dat op basis van de informatie die bij opmaak van het MER bekomen wordt,
een meer gedetailleerd, concreter en betrouwbaarder kader zal worden opgesteld.

Tabel 13-11

Significantiekader Grondwaterkwantiteit

BEOORDELING

S CORE

BETEKENIS

Verwaarloosbaar tot geen
effect

0

Nauwelijks invloed op de grondwaterstand

Beperkt negatief effect

-1

Permanente grondwaterstandsveranderingen > 5 cm tot 10 cm
Tijdelijke bemaling zonder secundaire effecten

Negatief effect

-2

Permanente grondwaterstandsveranderingen > 10 cm tot 25 cm
Tijdelijke bemaling met secundaire effecten

Aanzienlijk negatief effect

102

-3

Permanente grondwaterstandsveranderingen > 25 cm
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Tabel 13-12

Significantiekader Grondwaterkwaliteit

BEOORDELING

S CORE

BETEKENIS

Aanzienlijk positief effect

+3

Sanering van bestaande verontreiniging

Positief effect

+2

Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron

Beperkt positief effect

+1

Isoleren van een bestaande verontreiniging

Verwaarloosbaar tot geen
effect

0

Geen kans op verspreiding van bestaande verontreinigingen of
het ontstaan van nieuwe verontreinigingen

Beperkt negatief effect

-1

Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen
binnen het plangebied.
Risico op accidentele situaties (mits snel optreden)
Nieuwe diffuse verontreiniging over een beperkte oppervlakte
van het plangebied.

Negatief effect

-2

Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen tot
buiten het plangebied.
Nieuwe diffuse verontreiniging over het volledige plangebied.

Aanzienlijk negatief effect

Tabel 13-13

-3

Reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigingen

Significantiekader Oppervlaktewaterkwantiteit

BEOORDELING
Verwaarloosbaar
effect

tot

geen

Beperkt negatief effect

S CORE

BETEKENIS

0

Geen of nauwelijks surplus hoeveelheden run-off water of
bemalingswater

-1

De surplus hoeveelheden run-off water of bemalingswater
bedragen minder dan 1% van de capaciteit van de
ontvangende waterloop.
Inname
van
compensatie

Negatief effect

-2

overstromingsgevoelig

gebied,

mits

De surplus hoeveelheden run-off water of bemalingswater
bedragen 1 tot 10% van de capaciteit van de ontvangende
waterloop.
Inname van mogelijk overstromingsgevoelig gebied, zonder
compensatie.

Aanzienlijk negatief effect

-3

Grote
surplus
hoeveelheden
run-off
water
of
bemalingswater zullen de capaciteit van de ontvangende
waterloop sterk overschrijden. Volume > 10% van de
capaciteit van de ontvangende waterloop.
Inname van effectief overstromingsgevoelig gebied, zonder
compensatie.
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Tabel 13-14

Significantiekader Oppervlaktewaterkwaliteit

BEOORDELING

S CORE

BETEKENIS

0

Geen
of
verwaarloosbare
oppervlaktekwaliteit

Beperkt negatief effect

-1

Risico
op
verspreiding
van
reeds
oppervlaktewater binnen het plangebied

verontreinigd

Negatief effect

-2

Risico
op
verspreiding
van
reeds
oppervlaktewater buiten het plangebied

verontreinigd

Aanzienlijk negatief effect

-3

Risico op
polluenten

Verwaarloosbaar
effect

tot

geen

aanrijking

van

het

effecten

op

oppervlaktewater

de

met

13.3.6 Milderende maatregelen
Indien nodig en relevant, zullen remediërende maatregelen die de vastgestelde negatieve
effecten op de hydrografische en hydrogeologische toestand in het studiegebied kunnen
vermijden of beperken, worden voorgesteld.

13.4

Discipline Mobiliteit

13.4.1 Afbakening van het studiegebied
De herinrichting van het bestaande knooppunt E40/N466 en het inrichten van een
ontsluiting van het bedrijventerrein zullen gevolgen hebben voor de verkeersrelaties en –
intensiteiten op de direct in het plan betrokken wegen én de onderliggende wegenis. Het
studiegebied voor de discipline Mobiliteit dient bijgevolg ruimer genomen te worden dan het
plangebied. De mogelijke effecten op het vlak van verkeer worden dus niet louter bepaald
ter hoogte van de nieuw te ontwikkelen infrastructuren, maar dienen ook beschouwd te
worden binnen het verkeerskundig functioneren van een ruimer netwerk waar de
infrastructuren van het plan deel van uitmaken, met specifiek aandacht voor de effecten op
het onderliggend wegennet en het gebruik van de aansluitingscomplexen van de E40.
Indicatief dient hierbij gesproken over het netwerk binnen het gebied Baarle – Drongen –
Sint-Martens-Latem – De Pinte – Zwijnaarde – Merelbeke.
De specifieke afbakening van de onderzoekscorridor zal nader gebeuren aan de hand van de
voorziene inzet van het verkeersmodel van de provincie Oost-Vlaanderen; dit model wordt
als tool voor de effectvoorspelling gebruikt (zie verder).

13.4.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie
De referentiesituatie is de toestand die als basis wordt beschouwd om de mogelijke effecten
van het plan te bepalen. Voor de discipline Mobiliteit komt dit neer op een situatie waarbij
het complex en de aansluiting van het bedrijventerrein niet aangepast werden.
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Voor de discipline Mobiliteit wordt gebruik gemaakt van verschillende verkeersgegevens
(voornamelijk verkeersintensiteiten) uit het Provinciale verkeersmodel Oost-Vlaanderen21,
aangevuld en gevalideerd met gegevens uit gerichte tellingen. Deze laatste laten toe de
gegevens van de verkeersmodellen verder te verfijnen; deze zijn immers gebouwd om de
stromen op hoofdwegen te modelleren, maar ook op kleinere wegen en straten zijn de
intensiteiten van belang bij de effectbepaling van dit plan. Als referentiesituatie wordt de
bestaande situatie beschouwd. De verkeersmodellen hebben het jaar 2009 als
basistoestand, deze zal dan ook vergeleken worden met de tellingen om de verschillende
stromen te valideren.

13.4.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
Als referentiesituatie wordt het multimodaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen gebruikt,
opgesteld door het Verkeerscentrum, aangevuld met recente telgegevens.
In deze paragraaf wordt beknopt de huidige verkeerssituatie geschetst. De resultaten van
het verkeersonderzoek zullen meer in detail worden gerapporteerd in het Plan-MER. In het
kader van het verkeersonderzoek Drongen 2016 werden diverse kruispunttellingen,
slangtellingen alsook een herkomst-bestemmingsonderzoek uitgevoerd om een globaal beeld
te verkrijgen van de verkeersstromen in en rond Baarle.
In functie van hetzelfde dossier werden reeds in 2010 ook verkeerstellingen uitgevoerd.
Er werd in het onderzoek nagegaan hoe het verkeer in en rond Baarle is geëvolueerd ten
opzichte van het eerste verkeersonderzoek Drongen. Het verkeersonderzoek Drongen 2016
werd uitgevoerd in de maand september. De Kruispunttellingen en het herkomstbestemmingsonderzoek vonden plaats op donderdag 8 september en werden uitgevoerd
door middel van camera’s. De slangtellingen werden voor een langere periode uitgevoerd
vanaf donderdag 1 september tot en met dinsdag 20 september en werden uitgevoerd door
middel van telslangen.
De verkeersbewegingen langs elke in- en uitrit van het complex 13 werden geregistreerd
gedurende de ochtend- en avondspits, zo ook het kruispunt ter hoogte van de toegang tot
het bedrijventerrein en het kruispunt van de N466 met de Baarleveldestraat.

13.4.3.1 Personenverkeer
De dominante verkeersstroom bevindt zich tijdens de ochtendspits (7u45 tot 8u45) op de
N466, met een belangrijk aandeel doorgaand verkeer. Vanuit Deinze komen ca 1080 PAE
waarvan de helft richting E40 Brussel gaat en de helft de weg vervolgt richting Gent.
Voor het verkeer uit de richting van N466 Gent is de doorgaande beweging minder vast te
stellen: 410 PAE rijdt de E40 op richting Oostende, 320 PAE rijden richting E40 Brussel.
Op piekmomenten wordt filevorming vastgesteld op de brug over de E40 voornamelijk in de
richting van Gent. De filevorming bemoeilijkt tevens het oversteken van het verkeer
komende uit de Baarleveldestraat.

21
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De beweging van en naar Brussel is de grootste verkeersstroom gelinkt aan de E40: 914
PAE rijden richting E40 Brussel (1/3 vanuit Deinze) en ca 670 PAE komen vanuit E40 Brussel
(2/3 richting Deinze of bedrijventerrein).
De avondspits (16u30 tot 17u30) geeft een vergelijkbaar druktebeeld als dat van de
ochtendspits. De intensiteiten van (ca 770 PAE; hoger dan in de ochtendspits) en naar (ca
530 PAE, lager dan in de ochtendspits) de E40 Brussel liggen nu lager terwijl een
omgekeerde piek verwacht zou kunnen worden.
Uit de uitgevoerde verkeerstellingen en de modelgegevens ter hoogte van het complex blijkt
dat er op de piekmomenten file ontstaat t.h.v. de verschillende knooppunten van het
complex. Hinderlijke wachtrijen bevinden zich op de N466 zowel voor het verkeer komende
van Gent, verkeer komende van Deinze en in beide richtingen op de brug tussen het
noordelijke en zuidelijke knooppunt met de E40. Ook het verkeer komende van de E40 staat
in file tot op de snelweg vooraleer het kruispunt met de N466 te bereiken, wat voor
onveilige situaties zorgt op de snelweg. Het volledige complex schiet dus in haar huidige
vorm tekort op vlak van capaciteit.
De huidige inrichting van de op- en afritten scoort eveneens niet goed op leesbaarheid
en veiligheid. De verkeerslichten ten noorden van de E40 zijn niet conflictvrij geregeld en de
op- en afrit ten zuiden van de E40 zijn voorrangsgeregeld en onveilig. T.h.v. de oprit E40
richting Brussel bevinden zich woningen en het MP bedrijvencenter, wat tot conflicten leidt
tussen de verschillende weggebruikers.
Ook de snelweg zelf voldoet niet aan de veiligheidsvoorschriften. Doordat de drie bruggen in
het plangebied (E. Solvynsdreef, N466 en Kloosterstraat) slechts breed genoeg zijn om net
de reguliere rijstroken van de E40 te overspannen, zijn er ter hoogte van de bruggen telkens
geen pechstroken voorzien. Deze constructie beperkt eveneens de maximale lengte van de
weefstroken van de op- en afritten én van de aansluiting van het oostelijk gelegen
tankstation. Deze factoren vormen belangrijke risicofactoren voor het voorkomen van
ernstige ongevallen op de snelweg.

13.4.3.2 Evolutie t.o.v. verkeersonderzsoek in 2010
Op basis van de kruispunttellingen
verkeerstellingen in 2010:

werd

vastgesteld dat ten opzichte

van de



Het verkeer op de N466 richting Deinze stabiel gebleven is;



Het verkeer op de N466 richting Gent ter hoogte van de kern van Baarle sterk is
afgenomen. Een verklaring is hier mogelijk deels terug te vinden in de werken in de
Kloosterstraat, waardoor er meer verkeer vanuit de Baarleveldestraat naar de oprit
E40 Brussel rijdt en daarbij niet meer doorheen de kern passeert;



Het vrachtverkeer stabiel gebleven is;



De afritten van het complex intenser wordt gebruikt.

Op basis van de slangtellingen kan aangenomen worden dat:
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Industriepark Drongen: Op een representatieve werkdag is er een duidelijke piek
waarneembaar richting Kloosterstraat in de avondspits, richting Booiebos in de
ochtendspits. Op zaterdag is het verkeer beperkt tot minder dan 80 MVT per uur per
rijrichting.
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Gaverlandstraat: Op een representatieve werkdag is er een duidelijke piek
waarneembaar richting Sint-Martens-Leerne in de avondspits, richting Drongen in de
ochtendspits. Op zaterdag is het overwegend drukker in de rijrichting van SintMartens-Leerne.



N466 Deinsesteenweg: Op een representatieve werkdag zijn er duidelijke
piekmomenten waarneembaar richting Sint-Martens-Leerne. Richting Drongen
blijven de intensiteiten doorheen de dag schommelen rond 500 MVT per uur en is er
geen echt piekmoment. Dit is mogelijk te wijten aan filevorming. Op zaterdag
worden doorheen de dag ongeveer 520 MVT richting Sint-Martens-Leerne en 400
MVT richting Drongen geregistreerd.

13.4.3.3 Vrachtverkeer
De intensiteiten in de ochtend- en avondspits liggen in dezelfde lijn voor alle bewegingen.
De hoofdstroom komt vanuit N466 Gent (59 stuks), waarvan de helft richting E40 Oostende
gaat. Met betrekking tot het bedrijventerrein wordt de tonnagebeperking in de Kloosterstraat
goed nageleefd. Het verkeer in de Baarleveldestraat komt voornamelijk van de N466 Gent of
de E40 Brussel. Slechts een verwaarloosbaar aandeel van de vrachtwagens komt vanuit de
richting E40 Oostende en gaat naar het bedrijventerrein.

13.4.3.4 Overige modi
Fietsers
Naast auto- en vrachtverkeer gebruiken ook fietsers de verschillende wegen in het
plangebied frequent, zeker in en in de nabije omgeving van het centrum van Baarle. Ook de
N466 vormt een belangrijke fiets-as, ondanks de onveilige situaties die er zich daar
voordoen.
De N466 is een functionele bovenlokale fietsroute, net als de kruisende as
Haleweinstationstraat – Kloosterstraat – Baarleveer. Uit de inventarisatie (zie Figuur
16Figuur 2-1) blijkt dat enkel Baarleveer ten zuiden van de Leie over fietsinfrastructuur
beschikt die conform het vademecum fietsvoorzieningen is.
Het plangebied bevat ook recreatieve fietsroutes, die gedeeltelijk samenvallen met de
functionele, met name de as Kloosterstraat – Baarleveer. Deze routes vertakken aan de
randen van het plangebied met tentakels langs de Noordhoutstraat en de Moortelputstraat
(tot Keuze, waar de E40 gekruist wordt).
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Figuur 16: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Groen= conforme infrastructuur, Oranje = nietconforme infrastructuur, rood: geen infrastructuur (bron: mobielvlaanderen.be, toestand
2012)

Openbaar vervoer
Drie buslijnen bedienen het plangebied. Twee ervan verbinden het beiden met zowel Gent
als Deinze: lijn 14 (Gent-Drongen-Deinze) en lijn 16 (Gent-Drongen-Nevele-Deinze). Een
derde, lijn 15 (Gent-Drongen-Nevele-Tielt) verzorgt ook de verbinding met Tielt. Het zijn alle
erg spitsgerichte lijnen, die samen tijdens de spits voor een halfuurfrequentie zorgen richting
Gent. Zowel in het centrum van Baarle als ten noorden van de snelweg bevinden zich haltes.
Lijnen 15 en 16 verlaten de N466 via de Kloosterstraat en rijden dan parallel aan de snelweg
langs het Bedrijventerrein Drongen I.
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Figuur 17: OV-lijnen en haltes in het plangebied.

13.4.3.5 Functioneren van het verkeerssysteem
Bereikbaarheid bedrijventerrein Drongen I
Als onderdeel van een bedrijfsvervoerstudie 22 voor het bedrijventerrein werd reeds een
uitgebreid bereikbaarheidsprofiel voor de bedrijvenzone opgemaakt, de voornaamste
conclusies/werkpunten uit deze studie zijn de volgende:
 congestievorming in omgeving van complex E40, met hinder voor verschillende
vervoersmodi tot gevolg;
 sluipverkeer verlaat de E40 aan uitrit 12 te Nevele en bereikt het terrein via
landelijke wegen;
 ontbreken van fiets- en voetgangersinfrastructuur op het bedrijventerrein;
 doorkomst bussen De Lijn voornamelijk afgestemd op beschutte werkplaats
Nevelland.
Hieraan kan nog toegevoegd worden dat de toegang tot het bedrijventerrein bemoeilijkt
wordt door de erg krappe dimensionering van het rondpunt aan de Baarleveldstraat en de
korte bochtstraal vanaf de brug over de E40 (Kloosterstraat) van en naar het
industrieterrein.
Bereikbaarheid dorpskern Baarle
De N466 loopt dwars door de kleine dorpskern van Baarle, gelegen ten westen van het
complex. De goede bereikbaarheid van de kern (via zowel snelweg als N466) brengt ook een
slechte verkeersleefbaarheid met zich mee door de grote verkeersstromen op onaangepaste
infrastructuur. Het verbeteren hiervan zal dan ook een van de hoofddoelstellingen worden
van het plan.
Bereikbaarheid kantoor- en bedrijvencenter (MP-center)
Het MP-center ligt in de Brouwerijstraat, ten zuiden van de E40. De toegang is gelegen op
het wegsegment dat voornamelijk gebruikt wordt door verkeer dat de E40 richting Brussel

22
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op rijdt. Uiteraard is de site gemakkelijk en snel te bereiken vanaf de E40, maar ook de
N466 ligt langs het MP-center.
Voor voetgangers werd een zebrapad voorzien in de Brouwerijstraat ter hoogte van de
ingang, een fietsoversteek is echter niet voorzien. De openbaar-vervoerhalte ‘Baarledorp’ op
de N466 ligt op wandelafstand (max. 300m) van de ingang.
Kloosterstraat
In de Kloosterstraat ten noorden van de kern van Baarle ligt het woon- en zorgcentrum
Leiehome, met aan de overkant de basisschool ‘Rozemarijn’ voor buitengewoon onderwijs
en basisschool Don Bosco. De openbaar-vervoerhalte ‘Baarledorp’ bevindt zich op
wandelafstand (circa 100m) van de ingang van beide sites. Voor deze attractiepolen werd
een zone 30 ingericht, wat niet voldoende gerespecteerd wordt door het verkeer van en
naar het bedrijventerrein. Ondanks de zone 30 en de tonnagebeperking van 3 ton, blijft de
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker ver van optimaal.

13.4.4 Methodiek voor de bespreking van de geplande situatie
In de geplande situatie wordt de aanleg van het complex en bijgevolg de verkeersstructuur
gewijzigd. zal resulteren in een gewijzigd functioneren van het verkeersnetwerk met als
voornaamste resultaat een wijziging/verschuiving van de verkeersintensiteiten op
verschillende relevante wegsegmenten.
De verkeersintensiteiten in de referentiestituaties en de geplande toestanden worden
doorgerekend met een macroverkeersmodel 2020 (MOW). Per scenario worden de effecten
op microschaal (afwikkeling en veiligheid op het complex en de planomgeving) bestudeerd.
Hierbij dient de belangrijke kanttekening gemaakt te worden dat in het vooronderzoek de
“bouwstenen” nog gebaseerd zijn op wat in het MER als referentiesituatie bestempeld wordt,
en niet doorgerekend zijn op basis van betrouwbare voorspellingen verkeerscijfers op lange
termijn23 (toekomstmodel 2020) met grotere aanbodintensiteiten. Wanneer uit de deze
cijfers zou blijken dat de “bouwstenen” niet werken of niet geremedieerd kunnen worden
om voldoende capcaciteit te genereren op termijn, zullen deze alternatieven alsnog als
onredelijk beschouwd worden. Een dergelijke oplossing voldoet immers niet aan de
vereisten/doelstellingen in verband met robuustheid (zie 4.2.2.3 Robuust systeem) ). Een
oplossing die niet tegemoet komt aan de doelstellingen van het plan door een
verkeersinfarct te veroorzaken, zal in de praktijk nooit uitgevoerd worden. Het is dan ook
niet relevant, deze voor alle disciplines in detail te bestuderen.

Tabel 13-15

EFFECT

CRITERIUM

Functioneren verkeerssystemen

Autoverkeer: Kans
op file ter hoogte

23

110

Beoordelingscriteria voor de discipline Mobiliteit

Zie methodologie mobileit o.a. 13.4.4 en volgende
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METHODIEK
Kwantitatieve
beoordeling

EENHEID
De wegcapaciteit
van

EFFECT
- personenvervoer

Functioneren verkeerssystemen
- vrachtvervoer

Verkeersleefbaarheid

CRITERIUM

METHODIEK

EENHEID

van wegvakken en
kruispunten,
met
nadruk
op
het
functioneren
van
het complex zelf.

intensiteiten
op
wegvakken rekening
houdend met de
capaciteit van de
weg.

Openbaar vervoer

Kwalitatieve
kwantitatieve
beoordeling van
omrijfactoren
verliestijden op
netwerk

en

Verliestijd
omrijfactoren

en

de
en
het

Fietsers

Kwalitatieve
beoordeling van het
beschikbare
fietsnetwerk

Beoordeling door de
deskundige

Voetgangers

Kwalitatieve
beoordeling van het
beschikbare
voetgangersnetwerk

Beoordeling door de
deskundige

Kwaliteit wegennet

Kwalitatieve
beoordeling van de
structuur van het
wegennet en de
doorstroming

Beoordeling door de
deskundige

Bereikbaarheid

Kwalitatieve
beoordeling van de
bereikbaarheid van
de
te
beleveren
functies
en
de
leesbaarheid van het
systeem

Beoordeling door de
deskundige

Kwantitatieve
toetsing
gereden
voertuigkilometers
op
het
onderliggende
wegennet

Voertuigkilometers

Oversteekbaarheid

Kwalitatieve
beoordeling van de
moeite om een weg
over te steken

Beoordeling door de
deskundige

Verkeersveiligheid

Kwalitatieve
beoordeling van het
ongevalsrisico voor
de
verschillende
verkeersdeelemers

Beoordeling door de
deskundige

Impact
op
leefomgeving

de

13.4.5 Significantiekader
De beoordeling die voor de discipline Mobiliteit wordt voorgesteld zijn in functie van mogelijk
te verwachten wijzigingen in de verkeersstructuur en –stromen.
Er wordt een 7-delig toetsingskader gehanteerd (-3 tot +3) om de toekomstige impact te
beoordelen en dit voor onderstaande effectgroepen. In de onderstaande paragrafen wordt

TRACTEBEL
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voor elk van de criteria de schaal geduid. Telkens worden de negatieve effecten
gekwantificeerd, dezelfde indeling geldt eveneens voor positieve effecten.

13.4.5.1 Functioneren verkeerssystemen - personenvervoer
Autoverkeer
Bij de beoordeling van de verkeersdoorstroming gebeurt op niveau van de kruispunten. Bij
de beoordeling van de verkeersdoorstroming op niveau van de relevante
hoofdkruispunten (bv. complex en knopen omleidingsweg) wordt uitgegaan van de
verkeersintensiteiten binnen het studiegebied (op basis van gegevens provinciaal
verkeersmodel Oost-Vlaanderen). Om de capaciteit van een rotonde te evalueren wordt
gebruik gemaakt van de methode Bovy. Deze methode analyseert de verzadigingsgraden op
de verschillende kruispunttakken, waarbij de verzadigingsgraden als volgt worden
geïnterpreteerd:


X < 80 %: vlotte verkeersafwikkeling



80 % < X < 90 %: kortstondige, lichte filevorming



90 % < X < 100 %: langdurige, belangrijke filevorming



100 % < X : oververzadigd

In onderstaande tabel wordt deze interpretatie vertaald in verschillende scores voor deze
effectgroep.
Tabel 13-16

Betekenis scores capaciteitsbeoordeling rotonde en voorrangskruispunt
EVOLUTIE T .O . V. REFERENTIESITUATIE
Toename I/C

V ERZADIGINGS GRAAD

> 50%

20 –
50%

10 – 20
%

5 – 10
%

TOEKOMST

Verschil
< 5%

Afname I/C
5 – 10
%

10 – 20
%

20 –
50%

> 50%

> 100%

-3

-3

-3

-2

0

0

0

+1

+1

90-100%

-3

-3

-2

-1

0

0

+1

+2

+2

80-90%

-2

-2

-1

-1

0

+1

+2

+3

+3

< 80%

-1

-1

0

0

0

+1

+3

+3

+3

Voor de beoordeling van de afwikkelingskwaliteit van een voorrangsgeregeld kruispunt
wordt de methodiek gevolgd van de Highway Capacity Manual. De verzadigingsgraden
worden op dezelfde manier geïnterpreteerd als voor rotondes
Ter evaluatie van de verkeersafwikkeling op kruispunten met verkeerslichten, wordt de
methode van Webster gebruikt. De verzadigingsgraden worden als volgt geïnterpreteerd:


X < 90 %: vlotte verkeersafwikkeling



90 % < X < 100 %: kortstondige, lichte filevorming



100 % < X: langdurige, belangrijke filevorming

Tabel 13-17

Betekenis scores capaciteitsbeoordeling VRI

V ERZADIGINGS GRAAD
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EVOLUTIE T .O . V. REFERENTIESITUATIE
Toename I/C
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Verschil

Afname I/C

TOEKOMST

> 50%

20 –
50%

10 – 20
%

5 – 10
%

< 5%

5 – 10
%

10 – 20
%

20 –
50%

> 50%

> 100%

-3

-3

-3

-2

0

0

0

+1

+1

90-100%

-3

-3

-2

-1

0

0

+1

+2

+2

80-90%

-2

-2

-1

-1

0

+1

+2

+3

+3

< 80%

-1

-1

0

0

0

+1

+3

+3

+3

Openbaar vervoer
Inzake openbaar vervoer wordt gefocust op de wijze waarop het plan weerslag heeft op de
routevorming, inzonderheid het al of niet ontstaan van omrijbewegingen en verliestijden
door filevorming op het netwerk.
Tabel 13-18

Betekenis scores openbaar vervoer – doorstroming
S CORE

EFFECT

BETEKENIS

-3 / +3

Aanzienlijk negatief/positief
effect

Omwegfactor OV vergroot /
verkleint sterk

-2 / +2

Negatief/positief effect

Omwegfactor OV vergroot /
verkleint

-1 / +1

Beperkt negatief/positief effect

Omwegfactor OV vergroot /
verkleint weinig

0

Geen / verwaarloosbaar effect

De ontwikkelingen hebben geen
invloed op de omwegfactor /
reistijden voor OV

Fietsers
Inzake het fietsverkeer zal in de beoordeling aandacht geschonken worden op de wijze
waarop het plan weerslag heeft op de structuur van het fietsnetwerk, de kwaliteit van de
fietsinfrastructuur en de verkeersveiligheid voor fietsers.
Voor het criterium structuur van het fietsnetwerk wordt een kwalitatieve beschrijving
gegeven kwaliteit van de structuur van het fietsroutenetwerk. Een fietsroutenetwerk heeft
als doel de verschillende bestemmingen bereikbaar te maken met de fiets. Afhankelijk van
het type bestemming (van bovenlokaal belang of van lokaal belang, recreatief of functioneel)
is een functioneel en/of recreatief fietsroutenetwerk noodzakelijk dat hiërarchisch is
opgebouwd.
Tabel 13-19

TRACTEBEL

Betekenis scores fietsers – structuur fietsnetwerk

S CORE

EFFECT

BETEKENIS

-3

Aanzienlijk negatief effect

hoofdroutes voor fietsers worden
onderbroken

-2

Negatief effect

functionele fietsroutes worden onderbroken

-1

Beperkt negatief effect

fietsverbindingen worden onderbroken,
maar beperkte functionaliteit van de
verbindingen

0

Geen / verwaarloosbaar effect

fietsverbindingen worden niet onderbroken
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Afhankelijk van het soort weg (bv. woonstraat – ontsluitingsstraat – verbindingsweg) gelden
er andere inrichtingseisen en –principes wat betreft fietsersvoorzieningen. De
geldende eisen op vlak van kwaliteit van fietsinfrastructuur wordt beschreven in het
‘Vademecum Fietsvoorzieningen’. Bijkomend kunnen er specifieke knelpunten aanwezig zijn
zodat fietsers hier liever niet fietsen, bijvoorbeeld doordat de verbinding niet veilig is (het
oversteken van een drukke weg), slecht onderhouden wordt of omdat er een subjectief
onveiligheidsgevoel is zoals in tunnels met beperkte zichtmogelijkheden, op fietspaden met
sluikafval en glasscherven of met slechte verlichting. Ook toegankelijkheid van de
fietsinfrastructuur is een aandachtspunt: vb. fietspaden die beginnen als verhoogd voetpad,
sassen en paaltjes aan de toegangspunten van fietsverbindingen die moeilijk/geen
bakfietsen en fietskarren toelaten, aandacht voor ‘speciale gebruikers’ (beginnende fietsers,
tandem, ligfiets).
Tabel 13-20
S CORE

Betekenis scores fietsers – kwaliteit infrastructuur
EFFECT

BETEKENIS

-3

Aanzienlijk negatief effect

Het plan veroorzaakt een significante
afname van het aandeel fietsvoorzieningen
dat aan de normen voldoet op belangrijke
routes voor het fietsverkeer.

-2

Negatief effect

Het plan veroorzaakt een significante
afname van het aandeel fietsvoorzieningen
dat aan de normen voldoet.

-1

Beperkt negatief effect

Op specifieke plaatsen neemt het aandeel
fietsvoorzieningen dat aan de normen
voldoet, af.

0

Geen / verwaarloosbaar effect

Er is geen effect op het aandeel
fietsvoorzieningen dat aan de normen
voldoet

De evaluatie van de verkeersveiligheid gebeurt aan de hand van een kwalitatieve
beoordeling van de aanwezige conflictpunten op een fietsroute. Een bepaald conflictpunt
kan aanvaardbaar zijn, een ander echter ontoelaatbaar. Een belangrijk element hierbij is de
snelheid van de andere weggebruikers die in het potentiële conflict betrokken zijn en de
zichtbaarheid van deze weggebruikers. Een conflictpunt waarbij deze snelheid laag is (bv. <
30 km/u), wordt positiever beoordeeld dan een met een hoge snelheid (bv. 90 km/u).
Conflictpunten komen vaak voor bij het kruisen van een weg of op kruispunten.
Conflictpunten worden soms vermeden doordat een kruispunt conflictvrij wordt gemaakt.
Tabel 13-21
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Betekenis scores fietsers – verkeersveiligheid

S CORE

EFFECT

BETEKENIS

-3

Aanzienlijk negatief effect

Op belangrijke fietsroutes worden er
verschillende bijkomende conflictpunten
gecreëerd

-2

Negatief effect

Er worden verschillende bijkomende
conflictpunten gecreëerd

-1

Beperkt negatief effect

Er worden bijkomene conflictpunten
gecreëerd, maar slechts op secundaire
routes

0

Geen / verwaarloosbaar effect

Eer worden geen bijkomende conflictpunten
gecreëerd
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Voetgangers
Voor voetgangers worden dezelfde analyses uitgevoerd en dezelfde criteria geëvalueerd als
voor het fietsverkeer.

13.4.5.2 Functioneren verkeerssystemen – vrachtvervoer
Kwaliteit wegennet
De kwaliteit van het wegennet voor het vrachtverkeer wordt kwalitatief geëvalueerd door
het bestuderen van de doorstroming op de preferente assen voor het vrachtverkeer en de
lay-out van de wegvakken, waarvan nagegaan wordt of ze vrachtverkeer comfortabel
toelaten. Voor de eerste factor wordt er gebruik gemaakt van de verliestijden die voor het
autoverkeer berekend werden. Voor de belangrijkste vrachtroutes wordt nagegaan of er zich
knelpunten (qua doorstroming of op vlak van lay-out) voordoen.
Tabel 13-22

Betekenis scores vrachtvervoer – kwaliteit wegennet

S CORE

EFFECT

BETEKENIS

-3

Aanzienlijk negatief effect

Op belangrijke vrachtroutes worden er
verschillende bijkomende knelpunten
gecreëerd

-2

Negatief effect

Er worden verschillende bijkomende
knelpunten gecreëerd

-1

Beperkt negatief effect

Er worden bijkomende knelpunten
gecreëerd, maar slechts op secundaire
routes

0

Geen / verwaarloosbaar effect

Eer worden geen bijkomende knelpunten
gecreëerd

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid voor het vrachtvervoer wordt kwalitatief geëvalueerd door middel van een
analyse van de structuur van het wegennet (zijn er logische vrachtroutes voor de
belangrijkste te beleveren functies – hierbij zijn omrijfactoren een belangrijke factor) en de
leesbaarheid van het vervoerssysteem voor vrachtwagens.
Tabel 13-23

TRACTEBEL

Betekenis scores fietsers – verkeersveiligheid

S CORE

EFFECT

BETEKENIS

-3

Aanzienlijk negatief effect

Belangrijke te beleveren functies of
doorgaande routes zijn weinig logisch of
onduidelijk

-2

Negatief effect

Verschillende te beleveren functies zijn
weinig logisch of onduidelijk te bereiken
voor vrachtvervoer

-1

Beperkt negatief effect

Niet alle te beleveren functies zijn logisch en
eenduidig leesbaar te bereiken

0

Geen / verwaarloosbaar effect

Eer worden geen bijkomende ingewikkelde
situaties gecreëerd
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13.4.5.3 Verkeersleefbaarheid
Impact op de leefomgeving
De discipline Mens-Mobiliteit beperkt zich tot de aspecten van verkeersleefbaarheid in relatie
tot ‘het zich verplaatsen’ nl. de mate dat andere verkeersdeelnemers en omwonenden
gehinderd worden door het verkeer. Naast het verkeer dat volgens de wegenhiërarchie
bedoeld wordt om van de betreffende wegen gebruik te maken, is er ook nog het
sluipverkeer. Algemeen is het moeilijk dit verkeer afzonderlijk te becijferen voor een bepaald
netwerk aan wegen omdat enerzijds de definitie niet steeds duidelijk is (wie mag langs
welke route naar waar rijden?) en anderzijds de routering van het verkeer op detailniveau
veelal moeilijk is in te schatten. Wel kan dit verkeer mee opgenomen worden in de gebruikte
indicatoren zodat het ‘sluipverkeer’ impliciet mee in de beoordeling vervat is.
De voertuigkilometers zijn de afstand die alle voertuigen samen rijden op het onderliggende
wegennet in bepaalde delen van het studiegebied binnen gekozen referentieperiodes. Het
onderliggende wegennet is het wegennet waarbij verschillende verkeersdeelnemers van de
weginfrastructuur gebruik maken. Autowegen en autosnelwegen vallen daarbuiten.
In onderstaande tabel wordt de toename van de kilometers op het onderliggende wegennet
gerelateerd aan de toegekende score. Bij afnames geldt een positieve score.

Tabel 13-24

Betekenis scores Impact op de leefomgeving
BETEKENIS – TOENAME

S CORE

EFFECT

-3

Aanzienlijk negatief effect

> 30%

-2

Negatief effect

> 10%

-1

Beperkt negatief effect

> 5%

0

Geen / verwaarloosbaar effect

< 5%

VOERTUIGKILOMETERS

Oversteekbaarheid
Oversteekbaarheid van een weg, meestal uitgedrukt in gemiddelde wachttijd om een weg
over te steken op een aantal gekozen referentiesecties die representatief zijn voor de
omgeving. De mogelijkheid om een weg over te steken hangt af van de hoeveelheid en de
snelheid van verkeer dat over een weg passeert en de eventuele aanwezigheid van
verkeerslichten, middenberm, zebrapaden, … In het MER zal in een kwalitatieve analyse
nagegaan worden hoe de verschillende alternatieven de oversteekbaarheid van enkele
belangrijke assen (de N466 in de kern van Baarle en ten noorden van de E40, de
Kloosterstraat,…) beïnvloeden.
Tabel 13-25
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Betekenis scores Oversteekbaarheid

S CORE

EFFECT

BETEKENIS

-3

Aanzienlijk negatief effect

Significante afname van de
oversteekbaarheid op de meeste
onderzochte locaties

-2

Negatief effect

Afname van de oversteekbaarheid

-1

Beperkt negatief effect

Beperkte afname van de oversteekbaarheid

0

Geen / verwaarloosbaar effect

Geen significante afname van de
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S CORE

EFFECT

BETEKENIS
oversteekbaarheid

Verkeersveiligheid
De in dit criterium beschouwde verkeersveiligheid is de mate waarin een verkeerssysteem
veilig is voor de omwonenden en gebruikers van de weg. Dit is in relatie met de hoeveelheid
en soort van verkeer op een weg, de snelheid en de inrichting van de weg. Belangrijk hierbij
is op te merken dat het hier de verkeersonveiligheid op de wegen betreft die geen onderdeel
uitmaken van het project zelf.
De objectieve verkeersveiligheid is de graad van (on)veiligheid van het verkeer zoals die
door objectieve maatstaven kan worden bevestigd. Meestal zijn deze maatstaven het aantal
ongevallen of aantal slachtoffers binnen een bepaalde periode. Aangezien deze aantallen
niet kunnen worden berekend en observatie onmogelijk is zonder dat het plan/project wordt
uitgevoerd, worden indicatoren gebruikt die een direct invloed hebben op de (on)veiligheid.
De verkeersveiligheid wordt in dit plan-MER bestudeerd door een gedetailleerde kwalitatieve
analyse van enkele referentielocaties waar er veel gebruikers verwacht worden, maar die
geen integraal deel uitmaken van het plan, zoals de Kloosterstraat, de wijk Keuze,…
Tabel 13-26

Betekenis scores Verkeersveiligheid

S CORE

EFFECT

BETEKENIS

-3

Aanzienlijk negatief effect

Significante afname van de
verkeersveiligheid op de meeste
onderzochte locaties

-2

Negatief effect

Afname van de verkeersveiligheid

-1

Beperkt negatief effect

Beperkte afname van de verkeersveiligheid

0

Geen / verwaarloosbaar effect

Geen significante afname van de
verkeersveiligheid

13.4.6 Milderende maatregelen
Binnen de discipline verkeer zal aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van
milderende maatregelen. Daarbij wordt gestreefd naar een set van milderende maatregelen
opgesteld op basis van de te milderen effecten die bij de het deelonderzoek verkeer werden
gedetecteerd. In eerste instantie wordt het vermijden van negatieve effecten nagestreefd, in
tweede instantie wordt het milderen van negatieve effecten beoogd en in derde instantie het
compenseren van negatieve effecten.

13.5

Discipline Geluid en Trillingen

13.5.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen (receptor mens) wordt in de eerste
plaats bepaald door de afbakening van het plangebied, aangevuld met de omliggende
invloedszone.
Het plangebied strekt zich uit over een zone waarbinnen de beschouwde altenatieven zich
geografisch zullen situeren.

TRACTEBEL

Bijlagen

117

De omliggende invloedszone bepaalt de laterale reikwijdte van het studiegebied dwars op
het tracé en strekt zich minstens uit tot de nabije geluidsgevoelige zones voor receptor mens
(woningen, ziekenhuizen, rustoorden, scholen, enz., voor zover zij geheel of deels
voorkomend zijn in de invloedszone) binnen de hindercontour die de punten verbindt met
een
belasting
gelijk
aan
de
richtwaarde
van
het
toetsingskader
voor
weginfrastructuurprojecten, opgenomen in het MER richtlijnenboek voor de discipline geluid
en trillingen.
In Figuur 13-18 wordt het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen (receptor
mens) indicatief weergegeven.

Figuur 13-18 Studiegebied Geluid en Trillingen (indicatieve afbakening in het rood) – Zwart:
plangebied

13.5.2 Beschrijving van de referentiesituatie
13.5.2.1 Huidig geluidsklimaat (omgevingsgeluid)
De doelstelling is na te gaan in hoeverre de uitvoerings- en locatie-alternatieven de
geluidsbelasting in de geluidsgevoelige zones in de huidige omgeving doen veranderen. De
verandering kan zowel in positieve zin zijn m.b.t. verkeersontlasting van het centrum van
Baarle als in negatieve zin door het bijkomend belasten van andere delen van het
plangebied na de aanleg van bijkomende infrastructuur.
Om de impacten op het huidig geluidsklimaat (omgevingsgeluid) te kunnen kwantificeren
dient eerst een inventarisatie worden uitgevoerd van de huidige toestand in het
studiegebied. De geluidsinventarisatie in het studiegebied heeft een tweevoudige
doelstelling, enerzijds een indicatie bekomen van de huidige geluidsbelasting in de
geluidsgevoelige zones (i.c. aanpalende woongebieden) en anderzijds om het rekenmodel
ter beschrijving van de referentiesituatie “wegverkeerslawaai” te valideren.
De bepaling van de bestaande geluidsbelasting aan omgevingsgeluid in het studiegebied
geschiedt aan de hand van geluidsmetingen in oordeelkundig verspreide meetplaatsen nabij
bewoonde gebouwen met potentiële mogelijkheid tot geluidshinder als gevolg van de
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uitvoeringsalternatieven. De inventarisatie wordt uitgevoerd op basis van een combinatie
van langlopende en kortlopende geluidsmetingen. De langlopende geluidsmetingen geven
een indicatie van de aanwezige geluidsbelasting in het studiegebied (omgeving
uitvoeringsalternatieven) voor een cluster van receptoren ten noorden en ten zuiden van de
E40. De kortlopende geluidsmetingen vormen een aanvulling om de geluidsbelasting onder
een specifieke situatie te inventariseren, zoals het geluidsniveau aan een individuele woning
op korte afstand van een uitvoeringsalternatief of de variatie in geluidsniveau ten aanzien
van een geluidsluwe zone, enz.
Voor de langlopende geluidsmetingen wordt er bij voorkeur geopteerd voor 4 discrete
meetpunten oordeelkundig verspreid langs de bestaande wegen, gelegen in het
bestemmingsgebied woongebied volgens het gewestplan:


Woonzone ten noorden van de E40:
1. Bewoond gebouw (voorzijde) in lintbebouwing langs de Deinsesteenweg, t.h.v.
het toekomstig aansluitingspunt aan de Raapstraat (uitvoeringsscenario C1+) gelegen in een woongebied volgens het gewestplan.
2. Bewoond gebouw (acherzijde) in lintbebouwing langs de Raapstraat, t.h.v. het
toekomstig uitvoeringsscenario C1+ - gelegen in een woongebied volgens het
gewestplan.
3. Bewoond gebouw (acherzijde) in lintbebouwing langs de Baarleveldestraat,
t.h.v. het toekomstig uitvoeringsscenario W - gelegen in een agrarisch gebied
volgens het gewestplan.



Woonzone ten zuiden van de E40:
4. Bewoond gebouw (voorzijde) in lintbebouwing langs de Baarledorpstraat, lang
het toekomtig uitvoeringsscenario C1+ & W - gelegen in een woongebied
volgens het gewestplan.
5. Bewoond gebouw (voorzijde) in lintbebouwing langs de Keuzekouter, t.h.v. de
toekomtige uitvoeringsscenario’s O1+ & O3 & W - gelegen in een woongebied
volgens het gewestplan.

Voor de kortlopende geluidsmetingen wordt er bij voorkeur geopteerd voor 7 discrete
meetpunten:
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C1+/1 & W: geïsoleerde boerderij nabij een nieuw wegsegment van het op- en
afrittencomplex onder uitvoeringsscenario C1+, respectievelijk nabij een nieuw
wegsegment bij het doortrekken van de N466 onder uitvoeringsscenario W.



C1+/2: lintbebouwing aan de Brouwerijstraat als aansluiting van het op- en
afrittencomplex onder uitvoeringsscenario C1+ met de E40.



O1+ & O3/1: wooncluster aan de Ernest Solvynsdreef nabij een nieuw
wegsegment (aansluiting Deinsesteenweg) van het op- en afrittencomplex onder
uitvoeringsscenario’s O1+ & O3.



O1+ & O3/2: geïsoleerde boerderij op korte afstand tot een nieuw wegsegment
van het op- en afrittencomplex onder uitvoeringsscenario’s O1+ & O3.



O1+ & O3/3: lintbebouwing aan de Brouwerijstraat als aansluiting van het open afrittencomplex onder uitvoeringsscenario’s O1+ & O3 met de E40.



O1+ & O3/4: geïsoleerde boerderij op korte afstand tot een nieuw wegsegment
van het op- en afrittencomplex onder uitvoeringsscenario’s O1+ & O3.



O1+ & O3/5: wooncluster aan de oevers van de Leie nabij een nieuw
wegsegment van het op- en afrittencomplex onder uitvoeringsscenario O3.



W: geïsloleerde boerderij op korte afstand van een nieuw wegsegment bij het
doortrekken van de N466 onder uitvoeringsscenario W.
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Meetpunten ten aanzien van de receptor ‘mens’
Discreet meetpunt
Ambulant meetpunt

Het aantal en de meetplaatsen voor voorliggend meetplan wordt besproken met de dienst
MER van de Vlaamse Overheid én zodanig gecorrigeerd opdat een representatief beeld
ontstaat van de bestaande geluidsbelasting aan de nabije woningen van het studiegebied.
Voorgesteld wordt om op de vier discrete meetpunten, met betrekking tot de langlopende
geluidsmetingen, minstens gedurende 1 week (5 weekdagen + 2 weekenddagen) en onder
representatieve weersomstandigheden, continue geluidsmetingen uit te voeren. Onder
representatieve weersomstandigheden wordt geen neerslag en voldoende lage windsnelheid
verstaan. De meethoogte wordt op 4 m gekozen zodat steeds de meest representatieve
geluidsoverdracht in beschouwing wordt genomen. De meethoogte is eveneens
overeenkomstig met de EU-richtlijnen 2002/49/EG en het BVR 22 juli 2005 inzake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
Aanvullende geluidsmetingen van beperkte meetduur (10 min. tijdens de dagperiode)
worden in ambulante meetpunten uitgevoerd. De meetresultaten van de ambulante
meetpunten worden vergeleken met deze van het nabij gelegen discrete meetpunt,
aangaande de overeenkomstige meetperiode. Op deze wijze wordt nagegaan of ten opzichte
van het referentiemeetpunt (discrete meetpunt) het omgevingsgeluid in lokale zones over
een verhoogde of verlaagde geluidsbelasting beschikt.
Op de meetdata wordt een statistische analyse doorgevoerd ter bepaling van minstens het
uurlijks equivalent geluidsniveau (LAeq,1h) en het uurlijks achtergrondgeluidsniveau
(LA95,1h). Daarnaast wordt het periodegemiddeld geluidsniveau voor de dag-, avond- en
nachtperiode bepaald. Met betrekking tot de omzetting van de EU-richtlijn 2002/49/EG
worden tevens de huidige geluidswaarden voor de beoordelingsindicatoren Lden en Lnight
bepaald.
De meetresultaten worden getoetst aan de leefbaarheidscriteria met betrekking tot geluid
(Milieukwaliteitsnormen Vlarem II (bijlage 2.2.1.) & WHO - Commissie Geluid en Gezondheid
- 1999).
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Voor meetpunten waarbij het omgevingsgeluid hoofdzakelijk wordt bepaald door de
geluidsemissie van het wegverkeer, wordt de ernst van de geluidsimpact als gevolg van het
wegverkeer eveneens getoetst aan de criteria voor verkeersgeluid (: discussienota
19/09/2008 Milieukwaliteitsnormen Omgevingslawaai, Vlaamse Overheid-dept.LNE).
De meetresultaten geven aan in welke mate de actuele geluidsbelasting nog conform is aan
de richtwaarden en welke verkeersgeluidsbijdrage ten gevolg van het plan toelaatbaar is
teneinde (bijkomende) geluidshinder te voorkomen.

13.5.2.2 Huidige bijdrage wegverkeersgeluid (hoofdwegen)
Voor de geluidsimpactanalyse ter hoogte van de omwonenden wordt voor de studie van het
wegverkeerslawaai
een
numeriek
berekeningsmodel
aangewend.
Vergelijking
(verschilwaarden) van de berekeningsresultaten van de referentiesituatie met deze van de
geplande toestand geeft inzicht in de impact die er wordt verwacht van het plan-eigen
alternatief. De berekeningen worden uitgevoerd op basis van de Nederlandse
rekenmethode, gepubliceerd in “Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002”,
genoemd onder standaardrekenmethode SRM II. Dit is het MER-richtlijnenboek, discipline
geluid en trillingen, aangegeven als toepasbare rekenmethode.
De referentiesituatie wordt beschreven met behulp van interdisciplinaire gegevensoverdracht
van de deskundige mens-verkeer waarbij inzicht wordt verkregen in het huidig functioneren
van het wegennetwerk zodat de mogelijkheid wordt geboden om uitspraken te doen naar de
huidige belasting door het wegverkeerslawaai. Zo wordt 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.
Naast geluidsveroorzakende factoren wordt 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) gebouwen (de eerstelijnsbebouwing langs de gesimuleerde
wegsegmenten) en grote structuren of objecten (bv. een aarden wal in de onmiddellijke
nabijheid).
Het valideren van het rekenmodel gebeurt door de rekenpunten te laten samenvallen met de
meetpunten. De (relevante) afwijkingen in rekenwaarden worden weggewerkt door het
aanpassen van de uitgangsparameters in het rekenprogramma.
Deze evaluatiemethode (opbouw rekenmodel) voor de geluidsimpact op de omgeving wordt
doorgevoerd voor de referentiesituatie en de mogelijke plan-eigen alternatieven in de
geplande situatie.

13.5.3 Bespreking van de geplande situatie
Voor het aansluitingcomplex Drongen zijn volgende plan-eigen alternatieven in beschouwing
te nemen:


TRACTEBEL

Complex op de huidige locatie (scenario C1+): een centraal gelegen Hollands
Complex met aansluitingen van de op- en afritten op een nieuwe brug op de locatie
van de huidige.
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Complex verschoven naar het oosten (scenario O1+): een verschuiving van het
complex oostwaarts op de E40 – uitvoering in ‘trompet’-vorm.



Alternatief complex verschoven naar het oosten (scenario O3): een verschuiving van
het complex oostwaarts op de E40 – uitvoering in ‘lus-vorm.



Alternatief complex verschoven naar het westen (scenario W): een doortrekking van
de primaire N466 naar het westen tot aan een nieuw complex westwaarts op de E40
– uitvoering in ‘trompet’-vorm.

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de alternatieven is het nodig bij elk alternatief
steeds dezelfde type effecten te bestuderen, aan de hand van dezelfde
effectvoorspellingsmethode. Voor de besluitvorming is het immers van belang te weten op
welke punten de alternatieven wezenlijk van elkaar verschillen in de effecten die ze
teweegbrengen.
Om
deze
reden
zal
voor
de
exploitatiefase
eenzelfde
effectvoorspellingsmethode worden gebruikt zoals beschreven bij het voorgaande hoofdstuk
‘Huidige bijdrage wegverkeersgeluid’.
De bepaling van de toekomstige geluidsbelasting bij uitvoering van de plan-eigen
alternatieven geschiedt aan de hand van de herverdeling van het wegverkeer op het
verkeersnetwerk voor de mogelijke oplossingsrichtingen. Geluidseffecten ten opzichte van de
referentiesituatie worden vooral bekomen door tracékeuzes, wijziging in wegdekbekleding,
wijziging in verkeerssnelheid, wijziging in verkeersintensiteit en -samenstelling (zwaar-licht
verkeer). Op deze wijze worden de belangrijkste invloedsfactoren op het wegverkeersgeluid
opgespoord en worden de positieve effecten van bepaalde oplossingsrichtingen aangetoond.
De berekeningsresultaten geven voor de omgeving de te verwachten geluidsbelasting door
wegverkeerslawaai (rekenparameter conform het toetsingskader - Lden en Lnight). De
resultaten worden gepresenteerd d.m.v. de geluidscontourenkaarten.
Naast geluidscontouren worden ook rekenpunten gedefinieerd om de geluidsbijdrage aan
verkeersgeluid te berekenen. In principe kunnen de berekeningen in oneindig veel discrete
punten worden uitgevoerd. De discrete punten vallen minstens samen met de meetpunten.
De evaluatie van de geluidsimpact op de omgeving wordt doorgevoerd voor de
referentietoestand, de relevante ontwikkelingsalternatieven en de plan-eigen alternatieven.
Met de berekeningsresultaten voor de geplande situatie wordt nagegaan of het
wegverkeersgeluid van het op- en afrittencomplex na realisatie van het uitvoeringsalternatief
kan voldoen aan de Vlaamse geluidsbeheersende criteria voor wegverkeersgeluid voor zijn
wegcategorie onder een nieuwe situatie (: discussienota 19/09/2008 Milieukwaliteitsnormen
Omgevingslawaai, Vlaamse Overheid-dept. LNE).
Wegentype

Norm Lden

Norm Lnight

hoofd- en primaire wegen

70 dB(A)

60 dB(A)

overige wegen

65 dB(A)

55 dB(A)

hoofd- en primaire wegen

60 dB(A)

50 dB(A)

overige wegen

55 dB(A)

45 dB(A)

Bestaande weg

Nieuwe weg

122

P.000836| Plan-MER Complex E40 Drongen - Kennisgeving

De effecten aan wegverkeersgeluid in het studiegebied van de geplande situatie ten opzichte
van de refe-rentiesituatie kunnen visueel worden verduidelijkt aan de hand van een
ruimtelijke verschilplot van beide situaties. Door rekenpunten met eenzelfde verschilwaarde
met mekaar te verbinden worden verschilcontouren bekomen waarbij zones met een
toenemende of afnemende geluidsbelasting ruimtelijk worden afgebakend.
Voor het inschatten van de ernst van de geluidseffecten veroorzaakt door het plan wordt
gebruik gemaakt van het significantiekader opgenomen in het MER richtlijnenboek voor de
discipline geluid en trillingen (hoofdstuk 3.2.1 “Significantiekader”, pagina 19). Echter het
significantiekader werd enkel uitgeschreven voor industriële MER’s (ingedeelde inrichtingen
van Vlarem II). Voor verkeerskundige MER’s wordt aangegeven om dat significantiekader
deels te gebruiken, nl. de effectscores omtrent de verwachte wijziging van het
wegverkeersgeluid. Daartoe worden rekenpunten gedefinieerd die samenvallen met de
meetpunten uit de geluidsinventarisatie. De verschilwaarde wordt gekoppeld aan een
positieve of negatieve score op een schaal van +3/-3.

Effectbeschrijving

Significantie

Score

toename van het wegverkeersgeluid (Lden, Lnight) met 6
dB(A) of meer

aanzienlijk negatief

-3

toename van het wegverkeersgeluid (Lden, Lnight) met 3 à 6
dB(A)

negatief

-2

toename van het wegverkeersgeluid (Lden, Lnight) met
minder dan 3 dB(A)

beperkt negatief

-1

geen toename van het wegverkeersgeluid (Lden, Lnight) –
effect minder dan 1 dB(A)

verwaarloosbaar of
geen effect

0

afname van het wegverkeersgeluid (Lden, Lnight) met minder
beperkt positief effect
dan 3 dB(A)

+1

afname van het wegverkeersgeluid (Lden, Lnight) met meer
dan 3 dB(A) en minder dan 6 dB(A)

positief

+2

afname van wegverkeersgeluid (Lden, Lnight) met 6 dB(A) of
meer

aanzienlijk positief

+3

De
hinderaspecten
met
betrekking
tot
geluid
en
trillingen
tijdens
de
(aanleg)werkzaamheden, nl. infrastruc-tuurwerken, worden kwantitatief begroot indien er
een relevante impact te verwachten is, in overeenstemming met de bepalingen in het MER
richtlijnenboek, discipline geluid en trillingen (hoofdstuk 8.3.6.4.1 “Geplande situatie Aanlegfase”, pagina 70). De te verwachten geluidsbelasting wordt dan berekend in
overeenstemming met de methode ISO 9613. Hierbij wordt rekening gehouden met het type
en aantal materieel dat ingezet zal worden. Voor de geluidsvermogenniveaus van deze
machines wordt beroep gedaan op meetgegevens in de literatuur van vergelijkbare situaties.
De rekenresultaten worden getoetst aan de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II.
Tabel 13-27 Beoordelingscriteria voor de discipline Geluid en Trillingen
Effect
Geluidshinder
receptor
mens
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Subeffect
Risico op
hinderbeleving

Criterium
Mate waarin het plan
leidt tot een toe- of
afname van het

Methodiek
Berekend adhv het
rekenmodel verkeerslawaai
(SRM II-rekenmethode)

Eenheid
dB(A)
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Effect

Subeffect

Criterium
wegverkeersgeluid
langsheen de woningen
van de relevante
wegsegmenten

Richtwaarden voor
een
voldoeninggevend
akoestisch leefmilieu

Methodiek

Eenheid

Basisgegevens:
intensiteiten (per
beoordelingsperiode), type
voertuigen, ontwerp
rijsnelheden, geografische
ligging rijwegen, type
wegverharding,
omgevingsreliëf.

Rekenparameters: Lden
- Lnight

13.5.4 Milderende maatregelen
Daar waar voor het verkeerskundig concept nog een beduidende toename van de
geluidshinder wordt verwacht, worden aanvullende milderende maatregelen voorgesteld.
Maatregelen kunnen betrekking hebben op de onrechtstreekse beperking van de
geluidsemissie, het verhogen van de geluidsdemping in de overdrachtsweg of bij de
ontvanger (gevelisolatie). Geluidsmaatregelen waarvan de geluidseffecten kwantitatief
kunnen worden begroot worden opgenomen in het rekenmodel teneinde de impact na
mildering te kunnen inschattten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de milderende
maatregelen die (onder meer op basis van de plan-MER) dienen te worden vertaald in het
RUP, en deze die op projectniveau (via de vergunningenprocedure) zullen worden opgelegd.
Tabel 13-28 Koppeling van het significantiekader met milderende maatregelen
Hinderkwalificatie

Koppeling van milderende maatregelen

beperkt negatief significant
(score –1)

Er dienen in elk geval milderende maatregelen
voorgesteld te worden.

negatief effect
(score –2)

Er dient gezocht te worden naar milderende
maatregelen.

Aanzienlijk negatief effect
(score –3)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder
dwingend;
als
de
milieukwaliteit
in
de
referentiesituatie reeds slecht is kunnen milderende
maatregelen toch nodig zijn om een bijkomende
verslechtering te vermijden.

Vanaf een score -2 (negatief effect) worden er milderende maatregelen opgenomen om de
hinder, zo mogelijk en op een economisch verantwoorde wijze, te beperken.

13.6

Discipline Lucht

13.6.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied wordt vastgelegd in functie van de te verwachten effecten.
Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waar de emissies
veroorzaakt door het plan een impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht.
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Aangezien de kennis van de verspreiding van verontreinigende componenten aan diepgang
wint naargelang de studie vordert, kan de definitieve afbakening van het studiegebied pas
tijdens de studie zelf vastgelegd worden.
In grote lijnen komt het studiegebied wel overeen met een beperkte zone rondom het
plangebied (1 km ) aangevuld met de wegen waarvoor de verkeersintensiteit aanzienlijk
wijzigt.

13.6.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie
Bij de beschrijving van de bestaande toestand wordt in eerste instantie de plaatselijke
luchtkwaliteit in kaart gebracht. Vervolgens worden de bronnen in kaart gebracht welke
invloed hebben op de plaatselijke luchtkwaliteit. Dit betreft vnl. verkeer.
Rekening houdend met reeds beslist beleid wordt de te verwachten evolutie van de
luchtkwaliteit beoordeeld voor de planhorizon (2020). Hierbij wordt rekening gehouden met
te verwachten wijzigingen inzake achtergrondconcentraties en emissiefactoren wegverkeer.
Omdat de emissiefactoren voor 2020 in de verschillende verkeersmodellen uitgingen van
implementatie van de Euro-V en Euro-VI standaarden, maar deze verbeteringen in
werkelijkheid niet gerealiseerd worden (vnl. ten aanzien van de meest belangrijke factor
NOx), zal de situatie 2020 berekend worden met de modelkarakteristieken van 2015. Dit in
lijn met richtlijnen ontvangen van LNE dienst MER.
Dit zijn
de componenten die door het wegverkeer geëmitteerd worden (de
verbrandingscomponenten en slijtage emissies zoals CO2, CO, NOx, SO 2, fijn stof, ultra fijn
stof, roet, VOS, zware metalen).
Enkel de parameters NO2, PM10 en PM2,5 worden hierbij modelmatig beoordeeld op
immissieniveau. De andere parameters zitten niet vervat in de te gebruiken impactmodellen
en zullen dan op immissieniveau louter kwalitatief beoordeeld worden.

13.6.3 Beknopte beschrijving van de bestaande toestand
Voor de beschrijving van de plaatselijke luchtkwaliteit wordt uitgegaan van beschikbare
resultaten van het VMM meetnet luchtverontreiniging (worden als indicatieve waarden
aanzien gezien geen meetposten in het studiegebied zelf gelegen zijn), interpolatiekaarten
opgenomen in de jaarverslagen luchtkwaliteit van VMM en/of andere studies van VMM, en
verkeersdensiteiten op de belangrijkste verkeersassen (bvb. op basis van bestaande
verkeerstellingen).
De huidige verkeersemissies in het plangebied worden in kaart gebracht, waarbij gebruik zal
gemaakt worden van emissiekengetallen van voertuigen.
Ten aanzien van de huidige luchtkwaliteit kan gesteld worden dat deze vnl. beïnvloed wordt
door de uitlaatgassen van voertuigen gezien de ligging ten opzichte van de E40. De invloed
ervan neemt wel snel af met de afstand tot de weg. Langsheen snelwegen kan gesteld
worden dat een aantoonbare impact zich doorgaans slechts uitstrekt tot zgrote orde één km
afstand. Langsheen N-wegen (zoals de N466) kan aangenomen worden dat de impact zich
minder ver uitstrekt.
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In de winterperiode zal eveneens de gebouwverwarming van de nabij gelegen woningen een
invloed op de plaatselijke luchtkwaliteit hebben. Er kan echter aangenomen worden dat het
verkeer langsheen de E40 de meest bepalende factor is voor de luchtkwaliteit in het
studiegebied. Lokaal is uiteraard ook de N466 mee bepalend.
De
plaatselijke
luchtkwaliteit
wordt
getoetst
aan
de
wettelijk
opgelegde
luchtkwaliteitsdoelstellingen en voor die parameters waarvoor geen wettelijke bepalingen
vastliggen, wordt gerefereerd naar internationale doelstellingen (WHO-waarden,
Nederlandse MTR waarden,…) welke dienen beschouwd te worden als richtwaarden.
Rekening houdend met de te verwachten emissieniveaus en de huidige luchtkwaliteit, en dit
in combinatie met de huidige en toekomstige luchtkwaliteitsdoelstellingen, worden de
parameters vastgelegd welke meer in detail onderzocht worden. Rekening houdend met de
huidige kennis wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan NO2, PM10 en PM2,5.
Er wordt in detail ingezoomd op die specifieke locaties waar ten gevolge van de realisatie
van het plan grote veranderingen van de verkeersstromen te verwachten zijn (qua aantallen
voertuigen en/of sterke wijziging inzake doorstroming), met bijzondere aandacht ter hoogte
van de dichtst bijgelegen bewoning en gevoelige locaties (bvb scholen).
Voor de parameters waarvoor de impactmodellen verkeer geen immissieberekening
mogelijk is, wordt enkel een kwalitatieve beoordeling opgenomen. Deze beoordeling wordt
gebaseerd op basis van literatuur en meetgegevens.
De impact van UFP/EC/roet wordt hierbij afgestemd op de impact inzake NO2, gezien
onderzoek heeft aangetooond dat er tussen deze elmeneten een veel betere correlatie
bestaat in vergelijking met de paramters PM2,5 en PM10
Bij het kwantitatief vastleggen van de te verwachten emissies en/of impact ervan wordt
rekening gehouden met gekende emissiefactoren, en prognoses inzake toekomstige
emissiefactoren.
De globale impact van het verkeer wordt in rekening gebracht op basis van een
modelberekening met IFDM-traffic. De resultaten van deze modelberekeningen zijn in
principe enkel van toepassing voor wegsegmenten zonder bebouwing in de onmiddellijke
omgeving. Voor de woongebieden zijn de bekomen resultaten louter als indicatief te
aanzien.
Teneinde de impact van het verkeer te kunnen inschatten worden voor de relevante wegen
met bebouwing , een impactberekening uitgevoerd met behulp van het model CARVlaanderen.
De parameters NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) worden modelmatig berekend. .
De parameters die bij de modelleringen gehanteerd worden zijn :


jaargemiddelde concentratie (µg/m³)



jaargemiddelde achtergrond (µg/m³)



aantal overschrijdingen grenswaarde

De hierna vermelde methodiek wordt hierbij toegepast (zowel voor de bestaande situatie als
voor de toekomstige situatie):
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opmaak inventaris van belangrijkste/meest relevante verkeerswegen in het
plangebied



rekening houdend met de achtergrondconcentraties en het actuele verkeer wordt de
impact op de plaatselijke luchtkwaliteit geëvalueerd.



De resultaten worden getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen. De toetsing
wordt uitgevoerd ten opzichte van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO 2, de
jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 en PM2,5 en het aantal overschrijdingen
van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 en uurgemiddelde grenswaarde
NO2.

Bijzondere aandacht wordt besteed ten aanzien van de luchtkwaliteit nabij eventuele
bewoning en gevoelige locaties in het studiegebied.
Als referentiekader worden de luchtkwaliteitsdoelstellingen, zoals opgenomen in Vlarem II
en Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen gehanteerd, indien relevant aangevuld met
internationaal aanvaarde doelstellingen (WHO, Nederlandse MTR-waarden,…).

13.6.4 Methodiek voor de bespreking van de geplande situatie
Op een analoge manier als voor de referentiesituatie wordt op basis van prognoses inzake
emissiekengetallen en verkeersprognoses een impact berekend op de plaatselijke
luchtkwaliteit na realisatie van het plan.
De grootte van de emissies en de verspreiding ervan in het plangebied worden door een
groot aantal parameters beïnvloed (weersomstandigheden, snelheid van voertuigen,
aanwezige bebouwing…). De belangrijkste bronnen van luchtemissies na de planrealisatie
zijn:


verkeersemissies op de wegen

Voor het in kaart brengen van de emissies te wijten aan het plan wordt dan ook rekening
gehouden met:


Voorspelde verkeersstromen van de relevante wegsegmenten



Toekomstige emissiefactoren van het wegverkeer

De impact na realisatie wordt vergeleken met de referentiesituatie (bij autonome
ontwikkeling).
Rekening
houdend
met
de
te
verwachten
toekomstige
achtergrondconcentraties wordt een toetsing uitgevoerd ten opzichte van de
luchtkwaliteitsdoelstellingen.
Als beoordelingsjaar wordt voor de toekomst de situatie in 2020 beoordeeld. Zoals eerder
aangegeven worden er voor de geplande situatie alsnog de modelgegevens 2015 gebruikt
inzake achtergrondconcentraties en emissiefactoren.
Hoger vermelde kwantitatieve evaluaties worden uitgevoerd voor alle weerhouden varianten
en subvarianten, voor zover hierbij relevante verschillen te verwachten zijn. Voor situaties
waarbij geen relevante verschillen te verwachten zijn wordt een louter kwalitatieve
beoordeling opgenomen.
Tabel 13-29 Beoordelingscriteria voor de discipline Lucht

Effect
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Luchtemissies

Mate waarin het plan
leidt tot een toe- of
afname
van
de
luchtimmisieniveaus
(fijn stof en NO2)
langsheen relevante
wegsegmenten

Luchtkwaliteitsmodellering

Microgram/m³

13.6.5 Significantiekader
Voor de kwantitatieve beoordeling wordt de impact van het verkeer beoordeeld ter hoogte
van een aantal specifieke beoordelingspunten.
Met betrekking tot de bijdrage van het plan ten opzichte van de immissiegrenswaarden
wordt, cfr. het richtlijnenboek Lucht, een specifiek significantiekader gehanteerd.
Tabel 13-30 Beoordelingskader impact verkeer (bij kwantitatieve impactbeoordeling); score toegekend
in functie van berekende bijdrage ten opzichte van luchtkwaliteitsdoelstellingen en
koppeling met noodzaak tot milderende maatregelen

Significantiekader

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage en/of aantal
overschrijdingen:


X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen = beperkte bijdrage



X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen = belangrijke bijdrage



X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen = zeer belangrijke bijdrage

De link met de milderende maatregelen is hierbij eveneens van belang
(zie onder).
Opmerking voor stationaire bronnen: voor PM 10 wordt het toegelaten
aantal overschrijdingen per jaar van de daggrenswaarde (35) herrekend
naar een rekenkundig jaargemiddelde waarde. Dit rekenkundig
gemiddelde bedraagt 31,3 μg/m3 (Celis et al. 2009). Voor PM10 wordt
dus getoetst ten opzichte van één luchtkwaliteitsnorm, nl. deze
rekenkundige gemiddelde waarde, en volgens significantiekader “1 – 3 –
10”.
Link milderende
maatregelen

Jaargemiddelde:


Voor een score van -1 geldt (beperkte bijdrage): onderzoek naar
milderende maatregelen is minder dwingend, tenzij de MKN in
referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link met
milieugebruiksruimte).



Score -2: belangrijke bijdrage, milderende maatregelen moeten
gezocht worden in het MER met zicht op implementatie ervan op
korte termijn.



Score -3: zeer belangrijke bijdrage, milderende maatregelen zijn
essentieel.

Er wordt altijd verwacht dat het effect van de milderende maatregelen
doorgerekend wordt en opnieuw getoetst.
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Voor de percentielen en/of omstandigheden die niet volledig met gemiddelden kunnen
beoordeeld worden, is een ander toetsingskader van kracht:
Percentages voor toetsing van
percentielen
/
aantal
overschrijdingen
(lijninfrastructuur)

Op basis van berekende immissiebijdrage en/of aantal
overschrijdingen:


X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of
richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen



X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of
richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen

X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen
Link milderende maatregelen

Er wordt geen link met het stellen van milderende
maatregelen gelegd. De deskundige Lucht is er wel toe
gehouden om in het onderzoek de noodzaak aan
milderende maatregelen te beoordelen en rapporteren.

Gezien de resultaten van de impactberekeningen aanzienlijk kunnen verschillen naargelang
de locatie wordt tevens een globale impactbeoordeling opgenomen. Deze wordt gebaseerd
op een experten oordeel rekening houdend met zowel de wijziging qua emissies als de
impact op de luchtkwaliteit.
Aan het hierboven opgenomen beoordelingskader is dus ook onderzoek naar eventuele
milderende maatregelen gekoppeld in functie van de berekende procentuele bijdrage ten
opzichte van de grenswaarden/gehanteerde doelstellingen. Dit onderzoek staat cfr. het
beoordelingskader opgenomen in het Richtlijnenboek Lucht, eigenlijk los van het al of niet
overschrijden van wettelijke grenswaarden.
Indien de realisatie van het plan zou leiden tot overschrijdingen van grenswaarden is het
uiteraard essentieel dat milderende maatregelen geformuleerd worden. Het spreekt vanzelf
dat mildering meer dwingend is bij overschrijden van grenswaarden dan wanneer een
specifieke beoordelingswaarde opgenomen in het Richtlijnenboek Lucht overschreden wordt,
zonder dat hierbij een grenswaarde overschreden wordt.
Gezien het optreden van overschrijdingen vaak mee bepaald wordt door verhoogde
achtergrondconcentraties kan aangegeven worden dat flankerende maatregelen, die
losgekoppeld kunnen zijn van het plan, noodzakelijk kunnen blijken. Indien relevant wordt
een aanzet gegeven ten aanzien van dergelijke maatregelen.
De milderende maatregelen kunnen hierbij zowel betrekking hebben op het plan zelf als op
achtergrondinvloeden. Indien noodzakelijk geacht, wordt tevens een opvolgingsprocedure
voorgesteld.

13.6.6 Milderende maatregelen
Milderende maatregelen worden geformuleerd indien vastgesteld wordt dat overschrijdingen
van grenswaarden te verwachten zijn. Bijkomend wordt onderzoek naar milderende
maatregelen gekoppeld aan de berekende impact en de impactscore (zie hoger).
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Aan het hierboven opgenomen beoordelingskader is dus ook onderzoek naar eventuele
milderende maatregelen gekoppeld in functie van de berekende procentuele bijdrage ten
opzichte van de grenswaarden/gehanteerde doelstellingen. Dit onderzoek staat cfr. het
beoordelingskader opgenomen in het Richtlijnenboek Lucht, eigenlijk los van het al of niet
overschrijden van wettelijke grenswaarden.
Indien de realisatie van het plan zou leiden tot overschrijdingen van grenswaarden is het
uiteraard essentieel dat milderende maatregelen geformuleerd worden. Het spreekt vanzelf
dat mildering meer dwingend is bij overschrijden van grenswaarden dan wanneer een
specifieke beoordelingswaarde opgenomen in het Richtlijnenboek Lucht overschreden wordt,
zonder dat hierbij een grenswaarde overschreden wordt.
Gezien het optreden van overschrijdingen vaak mee bepaald wordt door verhoogde
achtergrondconcentraties kan aangegeven worden dat flankerende maatregelen, die
losgekoppeld kunnen zijn van het plan, noodzakelijk kunnen blijken. Indien relevant wordt
een aanzet gegeven ten aanzien van dergelijke maatregelen.
De milderende maatregelen kunnen hierbij zowel betrekking hebben op het plan zelf als op
achtergrondinvloeden. Indien noodzakelijk geacht, wordt tevens een opvolgingsprocedure
voorgesteld.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in functie van de te verwachten overschrijdingen
veroorzaakt door ofwel een hoge bijdrage door de realisatie van het plan dan wel door hoge
achtergrondconcentraties.
Het opleggen van mogelijk emissiebeperkende maatregelen door bijvoorbeeld het opleggen
van (strengere) normen valt onder de bevoegdheid van de minister.
Milderende maatregelen waardoor er een vlottere doorstroming van het wegverkeer en een
verminderde belasting van het wegennet te verwachten is of waarbij sluipverkeer vermeden
wordt, krijgen de voorkeur aangezien dit allemaal maatregelen betreffen die een
verminderde emissie en bijgevolg ook een betere luchtkwaliteit met zich meebrengen.

13.7

Discipline Fauna & Flora

13.7.1 Afbakening van het studiegebied
13.7.1.1 Geografische afbakening
Het studiegebied voor de discipline Fauna en Flora komt globaal genomen overeen met het
gebied waarbinnen zich voor de fauna en flora een effect zal (kunnen) voordoen. Hieruit
volgend bestaat het studiegebied minstens uit het volledige plangebied, uitgebreid met
zones die variëren per effectgroep;
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Ruimtebeslag is meestal te situeren in het plangebied, ten gevolge van
rechtstreekse inname van natuur.



Verstoringseffecten op de fauna en flora kunnen gesitueerd worden zowel binnen als
tot ver buiten het plangebied en worden veroorzaakt door wijzigingen in
geluidsniveau (verstoring), bodemkwaliteit, waterkwaliteit en –kwantiteit (verdroging
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en vernatting), visuele verstoring… . De perimeter van het studiegebied voor deze
effectgroep wordt daarom gelijkgesteld aan deze van de verstoringseffecten.


Wat betreft de impact op ecologische verbindingen, beperkt het studiegebied zich
niet tot het plangebied; omwille van de netwerkeffecten kunnen de effecten zich
potentieel verder uitstrekken.

Globaal wordt het studiegebied bijgevolg bepaald door de grootste van al deze perimeters,
waarin zich potentieel effecten op fauna en flora kunnen voordoen.

13.7.1.2 Inhoudelijke afbakening
De doelstelling van de discipline Fauna & Flora kan als volgt worden omschreven;


Het beschrijven en waarderen van alle mogelijke relevante milieu-effecten die het
plan teweeg kan brengen, met de nadruk op deze die van onderscheidend belang
zijn voor de verschillende alternatieven.



Onderling vergelijken en evalueren van verschillende alternatieven. Hierbij wordt
een analyse gemaakt met het oog op:
1. Het rangschikken van de alternatieven naar hun ecologievriendelijkheid.
2. Het aanvullen, uitsluiten of milderen van de alternatieven.
3. Het stellen van (ruimtelijke) randvoorwaarden.

13.7.2 Methodiek beschrijving van de referentiesituatie
De huidige biologische toestand van het studiegebied komt overeen met de
referentiesituatie, aangezien er geen relevante veranderingen verwacht worden. De huidige
situatie zal dan ook als referentiesituatie beschreven en gewaardeerd worden.
Een belangrijke bron voor de discipline Fauna en Flora is volgend (kaart)materiaal:


Afbakening Natura2000-gebied



VEN-gebieden



Gewestplan of geldend planologisch kader (groene bestemmingen)



BWK (versie 2)



Gentse Biologische Waarderingskaart, een verfijning en actualisatie van de
voorgaande



Habitatkaart



Kwetsbaarheidskaarten



Oost-Vlaamse categorisering soorten (symbool- en aandachtsoorten)



…

De rapportering over de referentiesituatie wordt maximaal gericht op die kenmerken van het
biotisch milieu waarvoor een wijziging verwacht wordt. De huidige biologische toestand van
het plangebied zal beschreven en gewaardeerd worden. Bij deze beschrijving van de huidige
situatie komen volgende elementen aan bod:


TRACTEBEL

Globale ecologische structuur van het studiegebied, met specifieke aandacht voor
de ecotopen van de door het project beïnvloede waardevolle gebieden (Natura2000,
VEN, natuurreservaten);
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Bespreking van de aandachtsgebieden en de hier aanwezige habitats en soorten
(fauna en flora) en beoordeling van de aanwezige natuurwaarden naar
kwetsbaarheid. Er zal een evaluatie gemaakt worden van de waarde en de
kwetsbaarheid van de aanwezige natuur aan de hand van:
-

grond- en oppervlaktewaterafhankelijkheid van de aanwezige vegetatie;

-

zeldzaamheid, diversiteit van de voorkomende soorten;

-

gevoeligheden voor standplaatswijzigingen;

-

verstoringsgevoeligheid van fauna;

-

graad van menselijke beïnvloeding op de ecotopen (natuurlijkheid);

-

mogelijkheden tot vervanging van de aanwezige vegetaties;

-

…

13.7.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
In het studiegebied zijn momenteel geen belangrijke ontwikkelingen, ingrepen of wijzigingen
van beheer gepland (gestuurde ontwikkelingsscenario’s), die een invloed kunnen hebben op
de beoordeling van de effecten van het plan. De huidige toestand (2016) wordt bijgevolg als
referentiesituatie beschouwd.

13.7.3.1 Globale ecologische structuur
Globaal gezien bevindt het studiegebied bevindt zich op verschillende overgangen, zowel
tusen de bebouwde omgeving van de kern van Baarle en het open landbouwlandschap ten
noorden van de E40 als tussen de Leievallei met nat grasland en de droge kouters. Deze
contrasten komen ook tot uiting in de vegetatietypes die in het gebied voorkomen.
Grote delen van het studiegebied bestaan uit ecologisch weinig waardevolle akkers, al dan
niet met bomenrijen in de perceelsrand. Deze komen vooral voor in het hogergelegen,
droge landbouwlandschap. De lager gelegen delen, die zich voornamelijk tussen de
servicezone en de Leie situeren, zijn vooral graslanden. Verschillende percelen zijn
soortenrijk permanent cultuurgrasland, al dan niet met interessant microreliëf in de
vorm van oude grachtenpatronen. Ten zuiden van de E40, waar delen van deze structuur in
groengebied gelegen zijn, vormen ze een waardevol geheel, maar ook ten noorden ervan (in
landbouwgebied) wordt deze structuur (zij het anders beheerd) doorgetrokken en komen
interessante fauna en flora voor.
Het westelijke deel van het studiegebied, tussen de E40 en de Baarleveldestraat, bestaat
egrotendeels uit (drogere) weiden, omgracht en met bomenrijen of struikkanten en ook
enkele veedrinkpoelen in de percelen.
De servicezone wordt omgord door bosjes, voornamelijk populierenaanplant, die de
tankstations en hun parkings afschermen voor het omliggende landschap. Ook in de bermen
van de E40, en met name in de oksels van de op- en afritten, komen bosjes voor. Zowel ten
noorden van de servicezone als net ten zuidenwesten ervan komen enkele percelen alluviaal
Elzenbos voor.
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13.7.3.2 Aandachtsgebieden
Binnen het plangebied situeren zich geen habitat- of vogelrichtlijngebieden. Wel overlapt het
plangebied met twee fragmenten landschappelijk waardevolle agrarische gebied op het
gewestplan – ten noorden van de E40 voor het westelijk verschoven complex en langs
weerszijden beperkt langs het oostelijke uiteinde van het plangebied (Kaart 5, Kaart 24,
Kaart 25, Kaart 26). In het zuidoosten, tegen de servicezone aan de snelweg, bevinden zich
het GEN en GENO-gebied ‘De vallei van de Benedenleie’, waarvan delen eveneens deel
uitmaken van het erkende natuurreservaat De Keuzemeersen. Op de figuren vallen
fragmenten van zowel het natuurreservaat, het GEN als het GENO binnen het plangebied,
aangezien de contour in deze fase van de studie louter opgemaakt werd op basis van een 50
m-contour rond de geplande infrastructuren. Een meer gedetailleerde plancontour zal tijdens
het MER opgemaakt worden. Hoewel momenteel niet strikt beschermd, komen er
soortgelijke waardevolle vegetaties (natte weilanden, overgangen naar de drogere kouters)
voor ten noorden van de E40 (de Noordelijke Keuzemeersen). In het MER zal ook aan deze
natuurwaarden de nodige aandacht besteeed worden.
De intieme nabijheid van het GEN/GENO en de schaal van de geplande werken maken in elk
geval dat er niet a priori kan uitgesloten worden dat het plan effecten zal hebben op deze
aandachtsgebieden.
Artikel 16 van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(21/10/1997) of het Natuurdecreet stelt dat “in het geval van een vergunningsplichtige
activiteit de bevoegde overheid er zorg voor draagt dat er geen vermijdbare schade aan de
natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze
voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet
mogelijk is, te herstellen”. De algemene natuurtoets concretiseert de zorgplicht (Artikel
14 van het Natuurdecreet), die stelt dat er voorrang moet worden gegeven aan het
voorkomen van schade en voert in praktijk een toetsing uit naar effecten van het project op
natuur in haar totaliteit, zonder specifieke habitats of soorten te viseren. De algemene
natuurtoets zal uitgevoerd worden voor het voorliggende project.
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend
Netwerk (IVON) vormen twee belangrijke gebiedsgerichte instrumenten van het Vlaams
natuur- en bosbeleid. Artikel 26bis van het decreet op natuurbehoud en het natuurlijk milieu
van 19 juli 2002 stelt dat een overheid geen toestemming of vergunning mag verlenen voor
een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan
veroorzaken. De verscherpte natuurtoets van het VEN gaat na of onvermijdbare en
onherstelbare schade wordt veroorzaakt. Deze verscherpte natuurtoets zal uitgevoerd
worden voor het voorliggende project.

13.7.3.3 Habitats
Hierna wordt een korte bespreking gegeven van de habitats die aanwezig zijn binnen het
plangebied, gebruik makend van de biologische waarderingskaart en de habitatkaart.
In het plan-MER zal deze bespreking gedetailleerd gebeuren, voor het volledige
studiegebied.
De meest waardevolle habitats in het studiegebied (Kaart 23) bevinden zich in het oostelijke,
lager gelegen gedeelte langsheen de Leie. Het zijn nattere vegetatietypes, zowel enkele
Elzenbroekbossen en natte ruigtes als soortenrijke permanente cultuurgraslanden met
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microreliëf. Net ten westen van de servicezone, tegen de E40 aan, komt er ook een perceel
voor met waardevol rietland met wilgenopslag.
De alluviale elzenbossen blijken habitatwaardig, net als een langwerpig perceel met
moersasspirearuigte net ten noorden van de bosbuffer rond de servicezone. Het
verbossende rietland vormt een regionaal belangrijke habitat.

13.7.3.4 Soorten
Er zal in het MER een beschrijving worden gegeven van de voorkomende soorten in zowel
het project- als het studiegebied.
Deze gegevens worden verzameld uit bestaande literatuur en opgevraagd bij
terreinbeherende instanties (bijvoorbeeld Natuurpunt), die over belangrijke terreinkennis
beschikken.

13.7.4 Methodiek voor de bespreking van de geplande situatie
Concreet zal bij de effectbepaling op basis van scoping vastgelegd worden welk type
effecten en welke effectgroepen relevant zijn voor de discipline Fauna en Flora. Vervolgens
wordt voor deze effectgroepen vastgesteld welke criteria en methodes gehanteerd worden
voor het beoordelen van de effecten voor de aanwezige fauna en flora. Tenslotte wordt
vastgelegd op welke basis de significantie of ernst van de effecten zal worden ingeschat,
m.a.w. op welke basis de effectbeoordeling zal gebeuren.
Permanente effecten kunnen zijn het directe biotoopverlies ten gevolge van de wegaanleg of
het indirecte biotoopverlies ten gevolge van stockeren van de uit te graven grond. Tijdelijke
effecten zijn bijvoorbeeld het instellen van een tijdelijke bemaling, het tijdelijk verwijderen
van vegetatie voor werfzones of werfwegen,…. Ook eenmalige en tijdelijke ingrepen in
kwetsbare ecotopen kunnen echter permanente gevolgen hebben.
Om het plan te kunnen realiseren zullen er bomen en bos gekapt worden. Er zal in het MER
steeds vermeld worden wat de ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarde
van de betreffende bomen is.
Bodemverstoring en wijzigingen in waterhuishouding en waterkwaliteit worden via indirecte
effecten vertaald naar invloeden op vegetaties en verder naar de impact op populaties van
vogels en/of andere diersoorten.
Mogelijke effecten op de globale ecologische structuur en de aantasting van de biotopen
worden onderzocht in volgende effectgroepen:
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Direct eco-, biotoopverlies door ruimtebeslag (bv. aanleg van infrastructuur, berging
van uitgegraven grond) of directe eco- of biotoopwinst door natuurontwikkeling (bv.
ruimte vrijwaren voor natuurontwikkeling);



Versnippering, barrièrewerking en het doorbreken van de ecologische
netwerkstructuur (bv. aanleg van wegen, optrekken van gebouwen, berging van grond).



Eutrofiëring met eco-, biotoopwijzigingen tot gevolg door wijzigingen in de
waterkwaliteit (bv. directe aanvoer eutrofiërende stoffen, langdurige bemaling);
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Wijziging van de grondwaterstand met eco-, biotoopwijzigingen tot gevolg door
wijzigingen in de waterhuishouding (bv. langdurige bemaling, wijziging
grachtensysteem);



Verstoring door geluids- en trillingshinder, licht of beweging (bv. verkeer, menselijke
activiteit, terreinverlichting,…);

Voor de bepaling van de mogelijke effecten op de Fauna & Flora (effectvoorspelling) worden
een aantal criteria gehanteerd. Per criterium wordt een bepaalde methodiek toegepast. Een
overzicht van de mogelijke effecten, criteria, toe te passen methodologie en
effectuitdrukking wordt weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 13-31

Beoordelingscriteria voor discipline Fauna en Flora
S CHAAL /
EEN -HEID

METHODE VAN

Oppervlakte
(potentieel)
waardevol gebied
dat verloren gaat of
dat gecreëerd wordt

m², ha

Berekening
oppervlakten
(ecotoopclusteres,
natuurtypes) via GIS
overlay projectgebied
met (geactualiseerde)
biologische
waarderingskaart en
vastgestelde
beleidsplannen

Algemene evaluatie o.b.v. BWK
en beschermingsstatuut;

Versnippering

Mate van
bijkomende
doorsnijdingen;

Kwalitatief

Expertenoordeel op
basis van o.a.
habitatvereisten,
habitatgeschiktheid,
migratiemogelijkhede
n en vastgestelde
beleidsplannen

Algemene evaluatie obv
beschermingsstatuut,
ecosysteemkwetsbaarheidskaarten en
habitat-geschiktheidskaarten

Eutrofiëring via
water

Wijziging
waterkwaliteit

Kwalitatief

Expertenoordeel op
basis van o.a.
gevoeligheid van
aanwezige soorten
voor eutrofiëring en
vastgestelde
beleidsplannen

Algemene evaluatie o.b.v.
beschermingsstatuut

Wijziging van
de
grondwaterstan
d

Wijziging in
waterhuishouding
(verdroging/vernatti
ng) thv gevoelige
vegetaties

Kwalitatief

Expertenoordeel op
basis van o.a.
grondwaterafhankelijk
heid van vegetaties
en vastgestelde
beleidsplannen

Algemene evaluatie o.b.v.
beschermingsstatuut en
ecosysteemkwetsbaarheidskaarten

Expertenoordeel op
basis van o.a. geluiden
trillingsgevoeligheid

Algemene evaluatie o.b.v.
beschermingsstatuut en
ecosysteemkwetsbaarheidskaarten

MOGELIJK EFFECT

CRITERIUM

Ruimtebeslag

EFFECTBEPALING

TOETSINGSKADER

Verstoring
Verstoring door
geluid en
trillingen

TRACTEBEL

Geluids- en
trillingshinder

Kwalitatief

Bijlagen

135

van soorten in
combinatie met
beschikbare
geluidscontouren (cfr.
discipline Geluid) en
vastgestelde
beleidsplannen
Verstoring door
licht

Lichthinder

Kwalitatief

Expertenoordeel op
basis van o.a.
lichtgevoeligheid van
soorten en
vastgestelde
beleidsplannen

Algemene evaluatie o.b.v.
beschermingsstatuut

Verstoring door
beweging en
visuele verstoring

Visuele hinder

Kwalitatief

Expertenoordeel op
basis van o.a.
gevoeligheid soorten
aan visuele verstoring
en vastgestelde
beleidsplannen

Algemene evaluatie o.b.v.
beschermingsstatuut

13.7.5 Significantiekader
Voor de discipline “Fauna & Flora”, wordt een globaal beoordelingskader opgesteld, waarbij
een toetsingskader van -3 tot +3 wordt gebruikt, om de actuele en ook toekomstige impact
te beoordelen.
Het waardeoordeel van het effect wordt met de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt.
Een combinatie van deze elementen geeft verschillende mogelijkheden, samengevat in
volgende matrix. Dit geldt als algemeen principe.

Tabel 13-32

Matrix van de waardenschaal van de effectbeoordeling
Groot

Matig

Gering

Positief / Negatief

Positief / Negatief

Positief / Negatief

Omvang van
het effect
Significantie
van de ingreep
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Zeer significant

+3

-3

Matig significant

+2/+3

-2/-3

Weinig significant

+1/+2

-1/-2

0

Verwaarloosbaar effect

-1

Beperkt negatief effect

-2

Negatief effect

-3

Aanzienlijk
effect

+2/+3

-2/-3

+2

+2

-2

+1

+1

-1

+1/0

negatief
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-2
-1
-1/0

De significantie wordt bepaald aan de hand van een gewogen beoordeling voor de criteria
“kwetsbaarheid/waarde”, “omvang” en “duur/waarschijnlijkheid”.
Een significantiebeoordeling is echter gebiedsafhankelijk, sterk gerelatereerd met de
kenmerken van het effect (duur, invloedssfeer, intensiteit, omkeerbaarheid,
herstelbaarheid…) en soms afhankelijk van publieke aanvaardbaarheid. Hierdoor is het
mogelijk dat op basis van de informatie die bij opmaak van het MER bekomen wordt, een
meer gedetailleerd, concreter en betrouwbaarder kader zal worden opgesteld.
Een algemeen beoordelingskader voor deze discipline wordt als volgt voorgesteld:
Tabel 13-33

TRACTEBEL

Significantiekader voor de discipline Fauna & Flora
DUUR VAN DE

KWETSBAARHEID

O MVANG

Score -3

Verstoring van bijzondere
beschermingszones
met
een hoge natuurwaarde
(natuurgebieden, Natura
2000, VEN…).

De uitvoering van het plan
zorgt voor permanente
schade
aan
zeldzame
ecosystemen
en
soorten/populaties.

Score -3
Populatieniveau: Ingeschat wordt dat het
waarschijnlijk is dat het voortbestaan van
bepaalde soorten op regionaal niveau in het
gedrang komt. Een dergelijk drastisch effect
kan worden veroorzaakt door het verdwijnen
van een kernpopulatie of het verdwijnen van
essentiële deelpopulaties, stapstenen of
corridors.
Ecotoopniveau: Ingeschat wordt dat het
waarschijnlijk is dat het voortbestaan van
bepaalde ecotopen op regionaal niveau in
het gedrang komt. Een dergelijk drastisch
effect kan worden veroorzaakt door de
aanleg van de lijninfrastructuur doorheen
unieke ecotopen of wijziging van de
abiotische omstandigheden van unieke
ecotopen ten gevolge van planrealisatie.

Score -3

Permanent
verlies
aan
ecosystemen en
diversiteit.

Score -2

Verstoring van gebieden
met
een
potentiële
beschermingswaarde,
wijziging
in
lokale
diversiteit.

De uitvoering van het plan
zorgt voor omkeerbare
schade
aan
het
ecosysteem
en
soorten/populaties.

Score -2
Populatieniveau: Ingeschat wordt dat een
soort op lokaal niveau zal achteruitgaan ten
gevolge van planrealisatie, maar dat het
regionaal voorkomen van de soort niet in het
gedrang komt (bv. wegvallen van bepaalde
populaties of corridors, maar behoud van
essentiële kernpopulaties, behoud van het
netwerk als geheel).
Ecotoopniveau: Ingeschat wordt dat een
ecotoop gevoelig zal achteruitgaan ten
gevolge van planrealisatie op regionaal
niveau

Score -2

Tijdelijke
vermindering
van
natuurwaarde.
Biotoopverlies
en
–wijziging
zijn omkeerbaar
in de tijd.

Score -1

Verstoring
van
gedegradeerde gebieden
met
weinig
natuurbehoudswaarde.

Geringe verandering in
het
voorkomen
van
soorten of diversiteit en
geen
belangrijke
of
meetbare schade aan het
ecosysteem
en
soorten/populaties.

Score -1
Populatieniveau: Het is mogelijk dat
bepaalde
deelpopulaties/corridors
van
soorten negatief worden beïnvloed, maar de
effecten op de kwantiteit en de kwaliteit van
de leefgebieden voor de soort op regionaal
én op lokaal niveau zijn beperkt.
Ecotoopniveau: Ingeschat wordt dat een
ecotoop een zekere achteruitgang zal
ondergaan ten gevolge van planrealisatie op
regionaal niveau.

Score -1

Snel
omkeerbaar,
zeer
tijdelijk
effect op de
aanwezige
natuurwaarden.

IMPACT
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KWETSBAARHEID

O MVANG

Score 0

Verstoring van gebieden
zonder
natuurbehoudswaarde.

Geen verandering in het
voorkomen van soorten of
diversiteit
en
geen
belangrijke of meetbare
schade
aan
het
ecosysteem
en
soorten/populaties.

Score 0
Populatieniveau: Er kan niet worden
uitgesloten
dat
bepaalde
deelpopulaties/corridors van soorten negatief
worden beïnvloed, maar de effecten op de
kwantiteit en de kwaliteit van de
leefgebieden voor de soort op regionaal én
op lokaal niveau zijn beperkt.
Ecotoopniveau: De oppervlakte/kwaliteit
van bepaalde ecotopen zal enige wijziging
kunnen ondergaan, maar deze is niet
essentieel in een regionale context.

DUUR VAN DE
IMPACT

Score 0

Volledig
omkeerbaar,
zeer
tijdelijk
effect op de
aanwezige
natuurwaarden.

Eventueel positieve effecten worden op een vergelijkbare wijze beoordeeld.
Het ordinale karakter van deze schaal houdt in dat de scores in de eerste plaats een
volgorde aangeven; over de relatieve afstand tussen de scores doet de schaal geen
uitspraak. De scores zijn evenmin additief of onderling (over de criteria of disciplines heen)
vergelijkbaar.

13.7.6 Milderende maatregelen
Om negatieve effecten te milderen, worden voorstellen gedaan om de tijdelijke en
permanente impact op Fauna & Flora te beperken. Deze voorstellen worden besproken met
de initiatiefnemer op hun technische uitvoerbaarheid. Bij het opstellen van het MER zullen de
ecologische kwaliteiten gedefinieerd worden, waardoor in overleg met het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) eventuele milderende maatregelen duidelijk bepaald kunnen worden.

13.8

Discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie

13.8.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie komt
overeen met het gebied waarbinnen zich voor landschap een effect zal (kunnen) voordoen.
Hieruit volgend bestaat het studiegebied minstens uit het volledige plangebied, uitgebreid
met zones die variëren per effectgroep;
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Direct ruimtebeslag is meestal te situeren in het plangebied, ten gevolge van
rechtstreekse inname van waardevolle landschappen, bouwkundig erfgoed,
vernietigen van archeologisch erfgoed... .



Verstoringseffecten op het landschap kunnen gesitueerd worden zowel binnen als
tot ver buiten het plangebied, en worden veroorzaakt door wijzigingen in
luchtkwaliteit, bodem, waterkwaliteit en -kwantiteit, lichtvervuiling, visuele
verstoring, contextverlies,… . De perimeter van het studiegebied voor deze
effectgroep wordt daarom gelijkgesteld aan deze van de verstoringseffecten.



Wat betreft de impact op landschappelijke relaties, beperkt het studiegebied zich
niet tot het plangebied; omwille van de impact op landschappelijke structuren
kunnen de effecten zich potentieel ver uitstrekken.
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Globaal wordt het studiegebied bijgevolg bepaald door de grootste van al deze perimeters,
waarin zich potentieel effecten op het landschap als receptor kunnen voordoen.

13.8.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie
Voor de beschrijving van de referentiesituatie voor de discipline “Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie”, vormt de huidige situatie meestal het uitgangspunt voor de
rapportage. De bestaande situatie wordt beschreven, in zoverre van belang bij de
voorspelling van de milieueffecten tijdens de aanleg- en exploitatiefase van de realisatie van
het plan.
Het beschrijven van de referentiesituatie omvat een voorstelling van het landschap, een
analyse van de erfgoedwaarde en een beschrijving van de perceptieve kenmerken. Aan deze
beschrijving dient echter een grondige inventarisatie van het studiegebied, op basis van
terreininventarisaties, een analyse van bestaand kaart- en fotomateriaal en een analyse van
de nodige (historische) naslagwerken… vooraf te gaan. Volgende informatiebronnen worden
gehanteerd:


Terreinbezoeken;



De lijst met beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten



De Centrale Archeologische Inventaris en bevraging van het Agentschap R-O,
Onroerend erfgoed



De Landschapsatlas



Inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed



De landschapskenmerkenkaart;



De bodemkaart; hydrografische atlas van de waterlopen;



Het reliëf, de kartering van het fysisch systeem;



De indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen: het plangebied is
gelegen op de zuidrand van het “Plateau van Tielt”, waar dit grenst aan de
Leievallei. Als dusdanig maakt het deel uit van de “Zandleem- en leemstreek” en
(het gedeelte dat overlapt met de Leievallei) het “Scheldebekken zonder getijden”;



Historiek van het landschap door onderzoek en vergelijking van historische kaarten
en fotomateriaal:
-

de Ferraris-kaarten (1770-1777);

-

Ph. Vandermaelen-kaarten (1846-1854);

-

kaarten van het Dépôt de la Guerre (1869-1885);

-

de topografische kaarten van het Militair Geografisch Instituut (1930-1939);

-

de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut (2001);

-

orthofoto’s.

In de referentiesituatie wordt een bespreking van het landschap als volgt opgebouwd:


TRACTEBEL

De algemene landschapsbeschrijving omvat een algemene geografische situering en
een landschapskartering (zowel inhoudelijk als een landschapsbeeldkartering) op
verschillende schaalniveaus (macro, meso, micro).
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Het in kaart brengen, beschrijven en analyseren van de verschillende
erfgoedwaarden: op niveau van het landschap, het bouwkundig erfgoed en het
archeologisch erfgoed.
-

De beschrijving van de erfgoedwaarde van het landschap gebeurt op basis
van de nog aanwezige erfgoedelementen (zowel geopatrimonium als
cultuurhistorische relicten). Vlak-, lijn- en puntrelicten kunnen worden
onderscheiden.

-

De beschrijving van het bouwkundig erfgoed gebeurt op basis van
literatuurgegevens (onder andere Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in
Vlaanderen), geactualiseerd en aangevuld met eigen terreingegevens.
Hierdoor wordt een zicht bekomen over de waarde die het bouwkundig
erfgoed vertegenwoordigt.

-

Wat betreft het archeologisch erfgoed wordt in de referentiesituatie eerst
een inventaris gegeven van de gekende archeologische waarden in het
studiegebied. Deze beschrijving vindt plaats door een systematische
inventarisatie van informatie uit verschillende bronnen (de Centrale
Archeologische Inventaris, informatie van amateur-archeologen en andere
lokaal actieve historici, informatie uit lokale databanken en archieven,
heemkundige kringen…). Deze gegevens zijn echter onvolledig, waardoor
het van belang is een inschatting te maken van de niet gekende
archeologische waarden. De potentiële aanwezigheid van sites wordt
bepaald in het geval ernstige negatieve effecten van de ingrepen worden
verwacht op eventueel aanwezige archeologische sites. Bepaling gebeurt op
basis van modelvorming en gegevensoverdracht uit deeldiscipline bodem.

-

Wat betreft de beschrijving van het archeologisch erfgoed dient bovendien
vermeld dat proefsleufonderzoek niet enkel als milderende maatregel kan
worden voorgesteld, maar dat -afhankelijk van de realisatie van het plan en
het plangebied- een veldonderzoek ook reeds in functie van de beschrijving
van de referentiesituatie nodig geacht kan worden.

Naast de beschrijving van het landschap en de erfgoedaspecten van het landschap
vormen de perceptieve kenmerken de derde benaderingswijze voor de discipline.
Hier worden de perceptieve kenmerken van het studiegebied objectief beschreven
en eventueel op kaart voorgesteld. Deze landschapsbeeldkartering kan gebeuren
naar schaalkenmerken of naar visuele kenmerken.

13.8.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
Zonder uitvoering van het plan zijn in het plangebied geen overige ontwikkelingen voorzien
die in de periode 2016 - 2020 een effect op landschap zullen hebben. De huidige toestand
(2016) wordt bijgevolg als referentiesituatie beschouwd. Deze situatie wordt hieronder kort
besproken:
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Lijst met beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten (Kaart 27):
Het plangebied is niet gelegen in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht.
Er zijn evenmin beschermde monumenten aanwezig in het plangebied. De
Leiemeersen op de rechteroever van de Leie, ten zuiden van het plangebied zijn wel
beschermd als landschap. Binnen een straal van 500 m rond het plangebied zijn 2
beschermde monumenten gelegen: Kapellegoed en Woning de Landsheere.
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Centrale Archeologische Inventaris en bevraging van het Agentschap R-O,
Onroerend erfgoed: Volgens de Centraal Archeologische Inventaris bevinden zich
nabij het plangebied een dertigtal zones waar in het verleden archeologische
vondsten zijn gedaan. Deze worden getoond op Kaart 31. Het plangebied overlapt
met vindplaatsen 206462, 333633, 333605 en 333620.. In het MER wordt een
beschrijving gegeven van deze vondsten.



Indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen: het plangebied is
grotendeels gelegen op de zuidrand van het “Plateau van Tielt”. In het oosten
overlapt het plangebied met de traditionele landschappen “Leievallei” en “Zandig
Leie-Schelde-Interfluvium”. Als dusdanig maakt het plangebied deel uit van de
“Zandleem- en leemstreek” en in het oosten van het “Scheldebekken zonder
getijden” (Kaart 29).



Landschapsatlas: Nabij het plangebied worden het Kasteel Schoonberge (P40275),
Kasteel (P40274), Kasteel Kapellegoed (P40273) en Kasteel Roman (P40259)
aangeduid als puntrelicten. De Leie wordt aangeduid als een lijnrelict (L34006) en
de Leievallei als een relictzone (R40040) (Kaart 30).



Inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed. In en nabij het plangebied komen
verschillende elementen uit de inventaris voor. Deze elementen zijn gelegen in het
plangebied (van west naar oost): Hoeve (id:26265), Langgestrekte hoeve
(id:26264), Boerenwoning (id:26263), Boerenhuis (id:26266), Sinte Regina’s
Godshuis (id:26358 – op twee adressen), Pastorie (id:26359 – tussen beide
adressen Sinte Regina’s Godshuis)), Parochiekerk Sint-Martinus (id:26259), Pastorie
Sint-Martinusparochie (id:26260), Boerenarbeiderswoning (id:26355), Hoeve ’t
Keuzegoed (id:26357) (Kaart 28).

13.8.4 Methodiek voor de bespreking van de geplande situatie
De beschrijving van de geplande situatie voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie gebeurt aan de hand van drie effectgroepen, namelijk:


effectgroep structuur- en relatiewijzigingen;



effectgroep verlies erfgoedwaarde;



effectgroep wijziging perceptieve kenmerken.

Effectgroep structuur- en relatiewijzigingen
Deze effectgroep behandelt de ingrepen die een effect hebben op de structuur en relatie van
het landschap. De bespreking is onderverdeeld in volgende aandachtspunten:

TRACTEBEL



verwijderen of verstoren van geomorfologische elementen/ -eenheden en –
processen: hierbij worden zowel de directe als indirecte effecten op de
kenmerkende, zeldzame of gave geomorfologische elementen behandeld;



landschapsecologische verstoring: deze groep wordt slechts kort behandeld omdat
deze meer uitgebreid behandeld wordt in de discipline fauna & flora;



effecten van functionele versnippering van het actuele gebruik: de door het plan
toegevoegde infrastructuren kunnen mogelijk het huidige gebruik van het landschap
hinderen door het toevoegen van barrières. De effecten van deze versnippering
worden nagegaan.
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Effectgroep verlies erfgoedwaarde
Voor de beschrijving wordt een opdeling gemaakt op basis van het al dan niet bekend zijn
van de onderzochte erfgoedwaarde:


voorspelling van de effecten op gekende erfgoedelementen: dit impliceert het
inschatten van het mogelijke waardeverlies;



voorspelling van de effecten van potentiële, maar niet gekend of niet bestudeerde
erfgoedelementen: dit impliceert het inschatten van het mogelijke waardeverlies.

Door het verschil in beschikbare methodes wordt onderscheid gemaakt tussen landschap,
bouwkundig erfgoed, archeologie en andere erfgoedwaarden.

Effectgroep wijziging perceptieve kenmerken
De methoden die gebruikt worden voor de analyse van de geplande situatie kunnen
onderscheiden worden in de volgende groepen:




Methoden waarmee de ruimtelijke aantasting van landschapselementen en
landschappelijke structuren beoordeeld worden. Bij deze methoden ligt er een
zekere nadruk op de ruimtelijke effecten van de ingreep. Binnen deze
beoordelingsmethoden kunnen methoden onderscheiden worden die de nadruk
leggen op:
-

Bepalen van de absolute visueel-ruimtelijke effecten: verwijderen of
toevoegen van landschapselementen

-

Bepalen van de visuele kwetsbaarheid van het landschap en de
inpasbaarheid van ingrepen in het landschap

-

Bepalen van de veranderingen in de schaalkenmerken van het landschap

Methoden waarmee de zichtbaarheid van ingrepen kan beoordeeld worden:
-

Bepalen van de visuele invloedssfeer van ingrepen

De beoordeling van de effecten is gebaseerd op volgende parameters: waarschijnlijkheid,
aard van het effect (direct, indirect), omkeerbaarheid (reversibel, onherstelbaar), termijn
van het effect (tijdelijk, permanent, lange duur,..), virtuele effecten en cumulatieve effecten
als gevolg van andere plannen of projecten.

Tabel 13-34

Effectgroepen, criteria, methodologie discipline Landschap, Bouwkundig
en Archeologie

EFFECTEN

CRITERIUM

METHODIEK

EENHEID

Structuur- en
relatiewijzigingen

Aangetaste
oppervlakte, lengte
van doorsnijding of
aantal doorsneden
eenheden of
bekomen snippers

Berekening
oppervlakte/lengte/aantal via GIS
overlay
plangebied
met
landschapstructuurkaart

m², m
of aantal

Landschap

Verdwijnen en
verstoren historischgeografische
elementen en
structuren.

Kwalitatieve benadering

-

Bouwkundig

Vernietiging,

Kwalitatieve benadering: grondige

-

Verlies
erfgoedwaarde
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Erfgoed
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EFFECTEN

CRITERIUM

METHODIEK

erfgoed

beïnvloeding
ensemblewaarde,
beïnvloeding context.
Effecten
via
grondwater, bodem,
lucht,
trillingen,
licht… .

analyse (terreinbezoek, literatuur,
historische kaarten, foto’s…) en
expertenoordeel
Mogelijk kwantitatieve evaluatie
op basis van input uit andere
disciplines

Archeologie

Fysieke
aantasting
door
vergraving,
bodemtechnische
ingrepen, verandering
van
de
grondwaterstand

Voornamelijk uitgaande van een
kwalitatieve
analyse
(CAI,
literatuur, historische kaarten…)
kan een uitspraak gedaan worden
over eventuele negatieve effecten
van de voorgenomen ingreep en
de significantie ervan.

-

Bepalen
van
het
aantal
absolute
visueel-ruimtelijke
effecten: verwijderen
of toevoegen van
landschapselementen

Op basis van plan en grondige
terreininventarisatie nagaan welke
landschapselementen
verdwijnen/worden toegevoegd.

Aantal

Inpasbaarheid van de
ingrepen
in
het
landschap

Kwalitatieve benadering:
expertenoordeel op basis van
vooraf gekozen criteria

-

Bepalen
van
veranderingen in de
schaal
van
het
landschap

Kwalitatieve benadering:
expertenoordeel

-

Bepalen
van
zichtbaarheid
ingrepen

GIS-analyse voor bepalen van
zichtbaarheid ingrepen, nieuwe of
te verdwijnen
landschapselementen

m

Wijziging perceptieve
kenmerken

de
van

EENHEID

13.8.5 Significantiekader
Voor de discipline “Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie”, wordt een globaal
beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot +3 wordt gebruikt, om
de actuele en ook toekomstige impact te beoordelen.
Een significantiebeoordeling is echter gebiedsafhankelijk, sterk gerelateerd met de
kenmerken van het effect (duur, invloedssfeer, intensiteit, omkeerbaarheid,
herstelbaarheid…) en soms afhankelijk van de publieke aanvaardbaarheid. Hierdoor is het
mogelijk dat op basis van de informatie die bij de opmaak van het MER bekomen wordt, een
meer gedetailleerd en betrouwbaarder kader zal worden opgesteld.
Tabel 13-35

TRACTEBEL

Significantiekader voor de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie

KWETSBAARHEID

ERNST EN OMVANG

HOOG
Sterk determinerende landschapselementen en
landschapskenmerken behorende tot een zeer
karakteristiek,
onderscheidend
landschap.
Bijzonder beschermde gebieden die een
belangrijke
behoudswaarde
bezitten
(erfgoedlandschappen behoren hier toe). Hoge

GROOT
Zichtbare, opmerkelijke veranderingen in de
landschapselementen en/of landschapskenmerken
over een grote oppervlakte – intensieve
veranderingen over een beperkte oppervlakte.
Effecten van het plan contrasteren zeer sterk met
de vorm, schaal en patroon van het landschap.
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KWETSBAARHEID

ERNST EN OMVANG

gevoeligheid voor kleine veranderingen.

Permanente
aantasting,
vermindering
of
vernietiging
van
de
integriteit24
en
de
landschapskenmerken.
Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de
landschappelijke
beeldkwaliteit
van
grote
oppervlakten verloren gaan en/of verlies van sterk
positieve visuele relaties.

MATIG
Matig determinerende landschapselementen en
landschapskenmerken behorende tot een zeer
karakteristiek landschap - matig karakteristiek
landschap. Landschappen met een potentiële
behoudswaarde.
Redelijke
tolerantie voor
veranderingen.

MATIG
Matige of lokale veranderingen door verlies van
een beperkte oppervlakte of het verwijderen van
een beperkt aantal landschapselementen.
Effecten van het plan contrasteren matig met het
landschap, waardoor de integriteit wordt
aangetast. De effecten kunnen niet volledig
gemitigeerd worden en kunnen cumulatief een
ernstig negatief effect veroorzaken.
Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de
landschappelijke beeldkwaliteit van beperkte
oppervlakten verloren gaat en/of verlies van matig
positieve visuele relaties.

LAAG
Weinig determinerende, eerder onbelangrijke
landschapselementen en landschapskenmerken weinig
onderscheidend
landschap.
Gedegradeerde landschappen met een kleine
behoudswaarde. Potentiële tolerantie tegen
substantiële veranderingen.

KLEIN
Min of meer onopmerkelijke veranderingen door
verlies over een zeer beperkte oppervlakte of het
verwijderen van een zeer beperkt aantal
landschapselementen.
Effecten van het plan passen niet volledig in de
vorm, schaal en patroon van het landschap.
Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de
landschappelijke beeldkwaliteit van zeer beperkte
oppervlakten verloren gaat en/of verlies van
gering positieve visuele relaties.

EFFECTBEOORDELING

S CORE

Aanzienlijk negatief effect

-3

Negatief effect

Beperkt negatief effect

24

144

-2

-1

KWETSBAARHEID

ERNST EN OMVANG

HOOG

GROOT

HOOG

MATIG

MATIG

GROOT

HOOG

KLEIN

MATIG

MATIG

LAAG

GROOT

MATIG

KLEIN

LAAG

MATIG

De integriteit van een site is de samenhang tussen de landschapsecologische structuur en functies in het gebied,
die voorwaarde is voor het kunnen dragen en instandhouden van de karakteristieke landschapselementen en/of
het complex van landschapselementen, waaraan de site zijn waarde ontleent. Het is hierbij belangrijk om te
begrijpen of de effecten van het project zullen leiden tot een verschuiving van de standplaatsvoorwaarden en/of
instandhoudingsvoorwaarden, dichter naar- of verwijderd van de standplaats- of instandhoudingsvoorwaarden
waarop de integriteit is gebaseerd.
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LAAG

KLEIN

Wanneer een positieve invloed wordt verwacht dient dezelfde redenering toegepast te
worden.

13.8.6 Milderende maatregelen
Waar nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de negatieve invloeden,
veroorzaakt door het plan, te verminderen. Bij de negatieve scores zal sowieso gezocht
worden naar milderende maatregelen, ongeacht hoe negatief ze zijn. Een score van -1 à -2
geeft aan dat milderende maatregelen wenselijk zijn, scores van -2 à -3 geeft aan dat
milderende maatregelen meer dan wenselijk zijn en dat ze zeker in overweging dienen te
worden genomen.
Afhankelijk van de mogelijke effecten kunnen de milderende maatregelen curatief alsook
preventief van aard zijn.
De effectverminderende maatregelen worden geformuleerd in functie van het behoud van
erfgoedwaarden (monumentaal, archeologisch en landschappelijk erfgoed), het behoud of
accentueren van herkenbare ruimtelijke structuren, de verbetering van de inpasbaarheid en
een verhoging van de landschapskwaliteit in het algemeen.

13.9

Discipline Mens-Ruimtelijke aspecten

13.9.1 Afbakening van het studiegebied
In de disicpline mens – sociaal organisatorisch deelaspect ruimte wordt nagegaan wat de
invloed is van het plan op het ruimtelijk functioneren van het menselijk gebruik. Deze
receptordiscipline integreert daarbij ook de elementen uit de andere disciplines die van
belang zijn voor het menselijk gebruik: lucht, geluid, water... Daarnaast zijn er ook
specifieke aspecten zoals de verkeersafwikkeling, de landschappelijke inpassing, de impact
op de gezondheid die niet worden behandeld bij de ruimtelijke aspecten maar in de
disciplines mobiliteit, landschap en onroerend erfgoed en mens-gezondheid.
Effecten van de ingrepen hebben afhankelijk van de onderzochte effectengroep een ander
invloedsveld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het studiegebied op mesoniveau en
op microniveau.
Het studiegebied op mesoniveau omvat alle relevante ruimtelijke structuren in de
omgeving van het plangebied. De wisselwerking met de ruimtelijke context wordt op dit
niveau bestudeerd. Gezien de onmiddellijke nabijheid van structurerende elementen op hoog
schaalniveau (grootstedelijk gebied Gent, hoofdweg E40, de Leie als waterweg) heeft
specifiek onderzoek op een hoger schaalniveau (macroniveau) bij dit plan geen meerwaarde.
Op microniveau beperkt het studiegebied zich tot het eigenlijke plangebied en directe
omgeving. De impact op het functioneel ruimtegebruik vindt hoofdzakelijk plaats binnen de
plangrenzen. Relevante effecten zijn de gewijzigde ruimtebalans, grondinnames, meervoudig
ruimtegebruik en intensiteit van het ruimtegebruik (aanwezigheid restruimtes).
Onrechtstreeks kunnen ook de functies in de onmiddellijke omgeving impact ondervinden
door de gewijzigde bereikbaarheid.
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Naast het ruimtegebruik is ook de kwaliteit van het gebruik belangrijk. De kenmerken die de
gebruikskwaliteit bepalen vinden ook plaats in en in de onmiddellijke omgeving van het
plangebied.
Dit studiegebied wordt echter in principe verder afgebakend tot de volledige zone binnen
dewelke zich potentiële effecten voor de mens zouden voordoen als gevolg van aantoonbare
invloeden op de verschillende abiotische effecten op de lucht-, bodem-, grondwaterkwaliteit,
akoestisch klimaat, mobiliteit), zoals in andere hoofdstukken in dit MER aangegeven. Deze
uitbreiding van het studiegebied wordt dus afgeleid uit de effectbepalingen voor de andere
disciplines.

13.9.2 Methodiek voor de beschrijving van de referentiesituatie
In de referentiesituatie wordt de autonome ontwikkeling ingeschat. Daarbij kan de evolutie
van het studiegebied zoals weergegeven in de goedgekeurde bestemmingsplannen gevolgd
worden.
Om de referentiesituatie in te schatten zal gebruik gemaakt worden van ondermeer
volgende databronnen:


De topografische kaart, de luchtfoto en de stratenatlas;



Ruimtelijke structuurplannen op de diverse beleidsniveau’s;



Bestemmingsplannen zoals het gewestplan, BPA’s, RUP’s.



Terreinbezoek;



Toeristische websites



Wandel en fietsroutes



KLIP

13.9.3 Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
Het plangebied bevindt zich grotendeels net ten noorden van de kern Baarle, langsheen de
E40 tussen de Moorstraat en de Leie. De E40 zorgt voor een sterke versnippering van het
gebied. Enerzijds zijn de kern en zijn bebouwing door de snelweg sterk doorsneden,
anderzijds zijn er verschillende kleine resterende open ruimtefragmenten. De
Baarledorpstraat is de hoofdstraat in de kern, die ook de belangrijkste lokale verbinding is
over de snelweg. Daarnaast zijn er nog verschillende lokale ongelijkgrondse kruisingen met
de E40: er bevinden zich bruggen in de Moorstraat, de Kloosterstraat en iets meer oostelijk
de Ernest SolveynsdreefDe Leie vormt eveneens een harde grens. In de omgeving van
Baarle vormt het voet- en fietsverkeer de enige lokale verbinding over de Leie. De
Baarledorpstraat is geen harde grens, maar door haar drukke karakter zorgt ze wel voor een
zekere barriërrewerking. De talrijke aanwezige verkeerslichten (kruispunt Kloosterstraat,
voetgangerslichten nabij de school, aan de afrit richting Brussel) zorgen er wel voor dat deze
ook in de spitsmomenten veilig oversteekbaar is.
Op dit ogenblik zijn de op- en afritten van de E40 verspreid gelegen in het bebouwde
weefsel van Baarle. Ze takken aan (rechtstreeks of onrechtstreeks) op de Baarledorpstraat,
richting Brussel net naast het centrum van de kern, richting de kust op enige afstand. De
kern van Baarle bestaat uit bebouwing met diverse functies die zich op de rooilijn bevindt.
De Baarledorpstraat is een typsische dorpshoofdstraat: relatief smal, met verschillende
lokale centrumfuncties (kerk, scholen, firetkraam, café’s, bloemenwinkel, bankkantoor,
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slagers, apotheek, fietsenwinkel, krantenwinkel, motorenwinkel, … ) verweven met
woonfuncties. Wel is het verkeer tijdens de spits heel wat drukker dan langs een gewone
dorpstraat, er is een continue verkeerstroom. Het MP center, een bedrijvencentrum van zo’n
11000m² is gelegen tusen de E40, de brug over de E40 en de oprit richting Brussel. De brug
over de snelweg bevindt zich net naast het centrum van de kern, en vormt ook een soort
toegang tot de kern. Aan de andere zijde, richting Gent, waar de op- en afrit in de richting
van de kust zich bevind, heeft de straat eerder het karakter van een steenweg: een breed
straatprofiel met diverse bebouwingsvormen met overwegend een achteruitbouwstrook, met
een mix van baanwinkeltypologie (met horeca, handel, tankstation) versus kleinschalige
woonvormen, al dan niet in geïsoleerde gelegen monofunctionele woonverkavelingen die
aantakken op de steenweg.
De afrit in de richting van Brussel, aan de zijde van het centrum van Baarle, ligt ruimtelijk
onmiddellijk naast de snelweg zelf en takt onmiddellijk aan op de brug over het kruispunt. In
de oksel van de oprit richting Brussel, bevinden zich enkele bedrijfsgebouwen. De oprit takt
ook niet onmiddellijk af van de Baarledorpstraat (de brug), maar op een aansluitende
woonstraat, die naast woningen ook bedrijven ontsluit en andere woonstraten. Net naast de
eigenlijke invoegstrook van de oprit bevindt zich ook een woonstraat, de Brouwerijstraat,
ervan gescheiden door een hoge geluidsmuur. Deze biedt ook enige privacy voor de
bewoners en gebruikers langs deze woonstraat.
De op en de afrit in de rijrichting van de kust takken wel samen aan op de Deinsesteenweg
(N466), maar dan op enige afstand van de brug over de snelweg, waarbij er zich agrarische
percelen bevinden tussen de E40 en de op- en afrit. Ook zijn deze, net als de andere, erg
kort en hebben ze scherpe bochten. Net zoals bij de oprit richting Brussel bevindt zich een
woonwijk net naast de uitvoegstrook. De woonstraat Keuze is er door een geluidsmuur
gescheiden van de uitvoegstrook.

Figuur 19: Zicht vanop brug Ernest Solveynsdreef op de Brouwerijstraat – oprit richting Brussel en
zicht op de afrit richting kust – Keuze,

Tussen het weefsel rond de op- en afrit richting Brussel en de snelwegparking bevindt zich
verder nog open ruimte met verspreide bebouwing en weginis, alsook meer residentiele
bebouwing op enige afstand van de snelweg. Een aantal van deze woningen kijkt met de
tuinzijde uit op de Leie. De wegenis wordt druk gefrequenteerd door fietsers richting het
veer. Rond de site van het tankstation zelf ligt een open ruimte, met een hoeve er in.
Oostelijk en westelijk van het station (op en naast de site) bevinden zich enkele bosjes.
Zuidoostelijk bevindt zich een aangenaam natuurgebiedje, waar ook een wandelpad, het
Bosbulkpad, doorheen loopt.
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Figuur 20: Zicht op open ruimte rond tankstation richting Brussel

Figuur 21: Zicht op natuurgebied zuidoostelijk van tankstation richting Brussel

Aan de andere zijde van de snelweg, rijrichting kust, bevindt zich tussen het tankstation en
de afrit een open ruimte met eveneens een boerderij, met hoge grondwal tussen de
boerderij en de snelweg. Tussen de brug Keuze en de afrit ligt een oudere woonwijk met
diverse bebouwingsvormen. Aan de overzijde van de Deinsesteenweg bevindt zich
ondermeer een recent kantorencomplex en grote horecazaak.

148

P.000836| Plan-MER Complex E40 Drongen - Kennisgeving

Figuur 22: Zicht vanaf brug Ernest Solveynsdreef op open ruimte rond tankstation richting kust

Figuur 23: Zicht vanaf brug Keuze op woonwijk, zijde richting kust

13.9.4 Bespreking van de geplande situatie
Het voorgestelde plan creëert verschillende effecten tijdens de aanlegfase en de
exploitatiefase. Niet alle effecten zijn op planniveau relevant tijdens de aanlegfase, of nog
niet voldoende gekend. Enkel met betrekking tot hinderaspecten wordt de aanlegfase
onderzocht.
De wisselwerking met de ruimtelijke context zal mogelijks wijzigen. Wat is het effect
van de ingreep op de nederzettingstructuur van Baarle (het woonweefsel, de
voorzieningen...), de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, op de functionele
relaties, ...? Gezien de verschillende locaties van de alternatieven is dit effect

onderscheidend.
Het ruimtegebruik wijzigt. Er zal wegenis verdwijnen op bepaalde plaatsen, en op andere
nieuwe aangelegd worden ten koste van ander ruimtegebruik. Aan de hand van
perceelsplannen en terreininventarisatie wordt onderzocht wat de wijzigingen zijn in de
functionele ruimtebalans. Ook zullen er wijzigingen zijn in het eigendomsstatuut, al dan niet
door middel van onteigening. Daarnaast gaan we ook mogelijkheden tot medegebruik na en
de wijzigingen inzake de intensiteit van het ruimtegebruik, zoals de a anwezigheid van
restruimtes, benuttingsgraad van de ruimte...
De effecten op de gebruikskwaliteit gaan dieper in op de gebruikswaarde van de functies.
We onderzoeken de hinderaspecten (verkeershinder, uitzicht, inkijk, schaduw, ….. etc),
veiligheidsaspecten (elementen die het sociaal veiligheidsgevoel kunnen beïnvloeden,
verkeersveiligheid, overstromingsveiligheid) alsook risicoaspecten (aanwezige risico
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installaties en leidingen) en bereikbaarheidsaspecten (toegankelijkheid percelen, filevorming,
parkeermogelijkheden ). Bij deze beoordeling is de effectieve impact op het aanwezige
menselijk gebruik van belang: het aantal aanwezigen maar ook de aanwezigheid van
kwetsbare groepen zijn daarbij belangrijke aspecten. Zo is de gebruikskwaliteit van de
publieke ruimte, ook wel de verblijfskwaliteit genoemd, in de hoofdstraat op plaatsen met
vaak gefrequenteerde functies (schooluitgang, ziekenhuisuitgang) veel belangrijker dan deze
langs een invalsweg. Bij hinder is de morfologie van de bebouwing mogelijks belangrijk
(gesloten bebouwing op de rooilijn: minder afstand tot de weg, hinder zal sterker ervaren
worden). Tot deze effectgroep behoren ook eventuele effecten op specifieke functies zoals
aanwezige bedrijven/handelszaken, waarbij aandacht is voor de bereikbaarheid, de
eventuele invloed van passageklanten, parkeermogelijkheden en verblijfskwaliteit.
Een overzicht van de mogelijke effecten, criteria, methodologie en effectuitdrukking voor de
discipline Mens – Ruimtelijke aspecten wordt weergegeven in Tabel 13-36.
Tabel 13-36 Beoordelingscriteria voor de discipline Mens – Ruimtelijke aspecten
EFFECTGROEP

CRITERIUM

MEETEENHEID

METHODIEK

Ruimtelijke context

Wisselwerking
met
de
ruimtelijke
context:
afstemming / inpasbaarheid in
de
gewenste
ruimtelijke
structuur

Kwalitatief

Expertbeoordeling
op
basis van ruimtelijke
analyses en aftoetsing
aan beleidsplannen

Ruimtegebruik

Ruimtebalans (of functioneel
ruimtegebruik):
gewijzigd
ruimtegebruik per functie ( #
percelen / oppervlakte)

Kwalitatief

Expertbeoordeling
op
basis van gis-analyse

Wijziging
van
eigendomstatuut:
aantal
innames/onteigeningen
en
type
inname
(bebouwd,
onbebouwd, tuin)

Kwalitatief

Expertbeoordeling
op
basis van gis-analyse

Medegebruik: mogelijkheden
voor medegebruik

Kwalitatief

Expertenoordeel op basis
van ruimtelijke analyses

Intensiteit
ruimtegebruik

het

Kwalitatief

Expertenoordeel op basis
van ruimtelijke analyses

Impact
op
aangrenzend
gebruik: eventuele effecten op
het aangrenzend gebruik

Kwalitatief

Expertenoordeel op basis
van ruimtelijke analyses

Bereikbaarheid

Kwalitatief

Expertenoordeel op basis
van ruimtelijke analyses

Ruimtelijke
hinder
voor
omwonenden en gebruikers

Kwalitatief

Expertenoordeel op basis
van ruimtelijke analyses

Veiligheid:
Ruimtelijke
elementen die het sociale
veiligheidsgevoel
beïnvloedden,
verkeersveiligheid,
overstromingsveiligheid, …

Kwalitatief

Expertenoordeel op basis
van ruimtelijke analyses

Risico aspecten: Mogelijke
impact op aanwezige risico-

Kwalitatief

Expertenoordeel op basis
van

Gebruikskwaliteit
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installaties

veiligheidsvoorschriften
beheerders
riscioinstallaties

13.9.5 Significantiekader
De effectbeoordeling voor de discipline Mens - ruimtelijke aspecten is nooit een louter
mathematische afweging, altijd een expertbeoordeling, waar mogelijk onderbouwd met
mathematische gegevens. De beoordeling gebeurt op een zevendelige schaal.
Bij de beoordeling van de wijzigingen in de wisselwerking met de ruimtelijke context wordt
rekening gehouden met de gewenste ruimtelijke structuren zoals vastgelegd in de
ruimtelijke structuurplannen.
Er kan nooit gesteld worden dat behoud van een bestaande functie altijd erg positief is, of
een nieuwe functie per definitie erg negatief. Wel is een afstemming/inpassing op de
ruimtelijke structuur positief. De impact van grondinnames is bijna altijd negatief. De inname
van verkrotte of braakliggende vervuilde terreinen kan positief zijn voor de maatschappij,
maar normaal hebben ruimte-innames een zeer negatieve impact. De inname van woningen
of tuinen hebben een sterker negatieve impact dan deze van onbebouwde percelen met
eenzelfde oppervlakte, de inname van huiskavels is negatiever dan deze van veldkavels. Met
betrekking tot medegebruik is de beoordeling sterk afhankelijk van de doelstelling: in
stedelijk gebied is dit zeer positief, bij een inrichting als natuurgebied kan dit, indien de
natuurontwikkeling in het gedrang brengt, ook negatief zijn.
De aspecten die de gebruikskwaliteit mee bepalen kunnen eveneens niet steeds volgens een
afgelijnd kader beoordeeld worden. Zo is de mate waarin geluidshinder wordt ervaren sterk
afhankelijk van de ontvanger, net als geur- en stofhinder.
De impact op de ruimtebeleving is eveneens een expertenoordeel. Het spreekt vanzelf dat
een verhoogde leesbaarheid van de weg positief is, en dat gebruik van ongeschikte
materialen zoals kasseien voor fietspaden negatief zal beoordeeld worden.
Bij de effectenbeoordeling wordt ook nagegaan welke de verbeterpunten in het project. Dit
niet enkel voor negatieve en te milderen effecten, maar voor alle aspecten. Dit leidt immers
tot een grotere maatschappelijke waarde en aanvaarding, en zorgt zodoende ook voor
maatschappelijke mildering van andere, moeilijk te milderen negatieve effecten.
De eindscore voor toetsing van de effecten ten opzichte van de referentiesituatie gebeurt
net zoals bij de andere disciplines aan de hand van een 7-delige beoordelingsschaal.

13.9.6 Milderende maatregelen
Waar nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden om de negatieve invloeden,
veroorzaakt door het plan, te verminderen. Ook zullen er desgevallend milderende
maatregelen naar voorgesteld worden bij positieve elementen, die kunnen bijdragen tot een
kwalitatiever en maatschappelijk beter gedragen plan. Er zal daarbij altijd aangegeven
worden op welk niveau deze maatregel uitvoering kan krijgen en wat de taak van de
initiatiefnemer is.
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Milderende maatregelen zullen zowel afzonderlijk vanuit de discipline Mens – Ruimtelijke
aspecten voorgesteld worden als een afgewogen geheel vormen waarin diverse andere
disciplines een inbreng in hebben.
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14. REEDS GEKENDE ONZEKERHEDEN
OF LEEMTEN IN DE KENNIS
Tijdens de opmaak van het MER zullen een aantal leemten of onzekerheden opduiken,
waarbij onderscheid kan gemaakt worden in leemten in gegevens (informatie), leemten in
inzichten of voorspellingsmethodes.
In het MER zal hier telkens een overzicht van gegeven worden en zal ook ingegaan worden
op de consequenties ervan voor de effectvoorspelling en de besluitvorming.
Bij de start van het MER kunnen voor een aantal disciplines reeds een aantal leemten
gedetecteerd worden:
Bodem


De studie van de bodemgesteldheid werd uitgevoerd op basis van de bodemkaarten
van België. De waarnemingen en staalnamen voor het opmaken van deze
bodemkaarten zijn uitgevoerd met een dichtheid van 1 tot 2 per hectare. Ondanks
deze relatief grote dichtheid kunnen zich met betrekking tot bepaalde
bodemkarakteristieken, toch onnauwkeurigheden ten gevolge van extrapolaties
voordoen.



De beschikbare gegevens van de bodem- en grondwaterkwaliteit vertegenwoordigen
slechts een momentopname en kunnen een beperkt beeld van de realiteit opleveren.
Ook het ontbreken van gegevens kan als een leemte in de kennis beschouwd
worden. Op basis van de verontreinigde locaties zoals geïnventariseerd door OVAM
wordt een inschatting gemaakt van de huidige bodemkwaliteit. Verder onderzoek zal
meer uitsluitsel moeten geven over de kwaliteit van de uitgegraven grond, de
hergebruikmogelijkheden en de noodzaak tot sanering.

Water


Mogelijk zijn niet voor alle waterlopen in het plangebied gegevens beschikbaar in
verband met kwaliteit en kwantiteit doordat ze niet zijn geïnventariseerd.
Debietsgegevens van de beken in dewelke het eventuele bemalingswater wordt
geloosd, zijn mogelijk niet beschikbaar. Ook de inschatting van de huidige
waterkwaliteit hangt af van de beschikbaarheid van meetgegevens op de betrokken
waterlopen.



Van de watervoerende lagen is de effectieve doorlatendheid niet exact gekend.
Hierdoor is de berekening van de effecten van de bemaling steeds een benadering
van de realiteit. In de studie zal daarom rekening gehouden worden met een
“slechtste geval” situatie.

Mobiliteit
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In het MER worden de analyses voor de discipline Mobiliteit gebaseerd op de
gegevens die ter beschikbaar zijn vanuit het provinciaal verkeersmodel OostVlaanderen, scenario 2020. Aangezien dit een statisch verkeersmodel is, kunnen bij
voorbeeld file en kruispuntvertragingen slechts benaderend in rekening gebracht
worden. Ook het prognosemodel om de situatie 2020 te simuleren, genereert
onzekerheden.
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De provinciale verkeersmodellen simuleren de verkeerssituatie voor verschillende
(spits)uren, op basis waarvan dag-, nacht- en etmaalwaarden berekend kunnen
worden. Deze omzetting genereert mogelijk een bijkomende onzekerheid in de
gegevens die doorgegeven worden aan de overige disciplines (in het bijzonder
Geluid en Lucht). Ook snelheden en fileduur worden op basis van de statische
doorrekening afgeleid en benaderend berekend om aan de overige disciplines te
bezorgen.

Geluid
De methodiek voor de bepaling van het verwacht geluidsniveau steunt op het gebruik van
aannames inzake (toekomstige) verkeersstromen. Elke aanname wordt in het MER
onderbouwd. Desondanks dient bij de gevolgde methodiek tal van onzekerheden mee in
rekening gebracht te worden, welke te maken hebben met o.a.:


evolutie van verkeersstromen en performantie van voertuigen en wegdekken;



modelmatige onzekerheden te wijten aan o.a. onvolkomenheden bij invoeren van
bron- en omgevingskarakteristieken;



onzekerheden betreffende de plaats en het aantal omwonenden (door te werken
met bebouwde oppervlakten).

Deze onzekerheden leiden er toe dat de berekende geluidsbelasting niet zozeer absoluut
mag beoordeeld worden, doch relatief ten opzichte van de referentiesituatie.
In Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen wetgeving of normering omtrent verkeerslawaai
hetgeen de beoordeling van de effecten bemoeilijkt. Met de Richtlijn 2002/49/EG inzake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai beoogt men op Europees niveau een
gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen,
hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te
verminderen. De EU-Richtlijn werd omgezet in het Besluit van de Vlaamse Regering inzake
de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai d.d. 22/07/05 (BS 31/08/05). Hierin
worden de volgende geluidsbelastingindicatoren gehanteerd: Lden (day-evening-night) en
Lnight. Elke Lidstaat dient voor elk type geluidsbron (weg, spoor, luchtvaart en industrie)
zelf grenswaarden vast te leggen voor Lden en Lnight. Dit is tot op heden nog niet gebeurd
in Vlaanderen. Om toch de ernst van de effecten te kunnen beoordelen worden in het kader
van het MER gebruik gemaakt van de richtwaarden voorgesteld voor verkeerslawaai op basis
van de discussienota 19/09/2008 Milieukwaliteitsnormen Omgevingslawaai, Vlaamse
Overheid-dept. LNE
Gebrek aan richtwaarden in de huidige wetgeving (Vlarem) kan bij de bepaling van de
Vlaamse verkeersnormen of richtwaarden leiden tot het herbekijken van de exploitatie en
het treffen van extra maatregelen.
Lucht
Onzekerheden hebben te maken met:


Aard van de inputgegevens (bvb actuele en te verwachten verkeersstromen)



Actuele en toekomstige onzekerheden



Modelmatige onzekerheden bij de impactberekeningen

Deze onzekerheden zijn moeilijk kwantitatief in te schatten. Ze nemen wel toe met de
tijdshorizon.
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Fauna & Flora


De leemten in de kennis die worden vastgesteld bij de disciplines Bodem en Water
zijn eveneens van toepassing voor de discipline Fauna & Flora, vermits de conclusies
van deze disciplines een deel van de input zijn voor het vaststellen en beoordelen
van de effecten van het plan op de aanwezige natuurwaarden. Er wordt van uit
gegaan dat voor de disciplines Bodem en Water op zodanige wijze zal worden
omgegaan met de vastgestelde leemten, dat een onderschatting van de effecten
voor fauna en flora uitgesloten mag worden.



Het voorkomen van vegetaties en fauna is steeds een momentopname of combinatie
van verschillende inventarisaties en zal bijgevolg nooit volledig kunnen zijn. Toch
laten de veldgegevens, aangevuld met de bestaande literatuur en diverse contacten
met de administraties en natuurverenigingen toe om de biologische waarde van het
gebied te evalueren



Ook voor de bespreking van de faunistische gegevens zal worden voortgegaan op
bestaande inventarisaties, aangevuld met gegevens uit de literatuur en terreinwerk.
Het ligt voor de hand dat het binnen het tijdsbestek van dit MER niet mogelijk zal
zijn om een volledige inventaris van de fauna op te stellen.



Effecten met seizoensgebonden variatie kunnen niet volledig in rekening gebracht
worden. Om deze leemte in te vullen zal worden uitgegaan van een bepaling van de
effecten in geval van een worst case scenario.

Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie


Aangezien het landschap gevormd en beïnvloed wordt door de overige disciplines,
gelden de ontbrekende gegevens voor deze disciplines ook als leemten voor het
onderdeel landschap.



Wat betreft het archeologisch erfgoed is het grootste deel van dit erfgoed niet
bekend en slechts in potentie uit te drukken. Enerzijds is er de leemte van het
ontbreken van basisgegevens, anderzijds het ontbreken van een waarderingskader.
Ondanks het feit dat er in het MER getracht zal worden de archeologische potenties
van het studiegebied in te schatten op basis van gedetailleerde gegevens
beschikbaar in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en bekend bij
overheden, verenigingen…, heeft het ontbreken van een aantal basisgegevens tot
gevolg dat de effectbeoordeling hier noodgedwongen een kwalitatief karakter heeft.



Ten aanzien van de effectbeoordeling kan geconstateerd worden dat geen
toetsingskader voorhanden is door middel waarvan effecten kwantitatief beoordeeld
kunnen worden.



Het effect van de effectgroep visuele hinder kan niet objectief bepaald worden.

Mens-ruimtelijke aspecten


De beschikbare oppervlaktegegevens ter onderbouwing van de effecten inzake
ruimtegebruik betreffen met behulp van Geografische informatie systemen
bepaalde oppervlaktes van de kadastrale percleen. Deze zijn geen
opmetingsplannen en bevatten een zekere (maar beperkte) foutenmarge. Deze
foutenmarge is echter in alle alternatieven aanwezig. Ook wordt er geen gebruik
gemaakt van een ecxacte grenswaarde bij de beoordeling. Deze leemte beïnvloed
met andere woorden de waarde van de kwalitaiteve beoordeling niet.

Mens-Gezondheidsgerelateerde aspecten


TRACTEBEL

Aangezien de discipline mens-gezondheid zich baseert op effecten die worden
aangetoond binnen onder meer de disciplines water, bodem, lucht, geluid, trillingen
en mens-verkeer, wordt voor de leemten in de kennis verwezen naar deze
disciplines.
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15. GRENSOVERSCHRIJDENDE
EFFECTEN
Het verdrag inzake m.e.r. in grensoverschrijdend verband werd op 25 februari 1991
aangenomen te Espoo (Finland) en ondertekend door de Europese Gemeenschap. De
doelstellingen van het verdrag van Espoo zijn dezelfde als van milieueffectrapportage in het
algemeen, zij het dat vooral de nadruk wordt gelegd op de voorkoming, beperking en
beheersing van belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten van voorgenomen
activiteiten. Op 9 juni 1999 (B.S. 31/12/1999) heeft België via de ‘wet houdende instemming
met het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, gedaan te
Espoo
op
25/02/1991’
het
verdrag
bekrachtigd.
Verder
kan
er
inzake
gewestgrensoverschrijdende milieueffecten ook verwezen worden naar het samenwerkingsakkoord van 4 juli 1994 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de Europese richtlijn van 27 juni 1985 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (85/337EEG),
gewijzigd door de richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997. Tot slot verwijzen we
naar de bepalingen omtrent grensoverschrijdende effecten die zijn opgenomen in het
MER/VR-decreet, waarbij wordt aangegeven dat de kennisgeving en het MER in voorkomend
geval de gegevens bevatten die de administratie nodig heeft voor het aanvangen van de
grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Als het plan aanzienlijke effecten kan hebben
voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie en/of verdragspartijen bij het
Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband ondertekend in Espoo
op 25 februari 1991 en/of in andere gewesten of als de bevoegde autoriteiten van deze
lidstaten, verdragspartijen en/of gewesten daarom verzoeken, bezorgt de administratie de
nodige informatie25 aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten,
verdragspartijen en/of gewesten.
Het geplande plan is volledig op Vlaams grondgebied gelegen. Het plangebied bevindt zich
op grondgebied van de gemeente Gent en bevindt zich op meer dan 20 km van zowel de
Nederlandse als de Waalse grens. Significante grensoverschrijdende effecten ten gevolge
van de aanleg en exploitatie van het plan worden niet verwacht. Nederland noch Wallonië
dienen geïnformeerd te worden over eventuele milieueffecten.

25
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1) Een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving; 2) Een beschrijving van de rapportageprocedure die op
het voorgenomen project van toepassing is; 3) een aanduiding van de vergunningsplicht waaraan het
voorgenomen project is onderworpen en een beschrijving van het doel ervan alsook van de toepasselijke
vergunningsprocedure(s).
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16. VOORSTEL INHOUDSTAFEL VAN HET
MER
0.

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

1.

INLEIDING
1.1 Korte beschrijving van het voorgenomen plan
1.2 Toetsing aan de MER-plicht
1.3 De m.e.r.-procedure
1.4 De initiatiefnemer
1.5 Verdere besluitvorming

2.

RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING
VAN HET PLAN
2.1 Ruimtelijke situering
2.2 Administratieve voorgeschiedenis
2.3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

3.

VERANTWOORDING VAN HET PLAN

4.

PLANBESCHRIJVING

5.

ALTERNATIEVEN

6.

INGREEP-EFFECTANALYSE

7.

BESPREKING VAN DE DISCIPLINES
Per hoofdstuk worden achtereenvolgens Methodiek, Afbakening studiegebied,
Referentiesituatie, Effectbeoordeling, Milderende maatregelen, Leemten in de
kennis, Voorstellen tot monitoring besproken.
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7.1

Bodem

7.2

Water

7.3

Mens - Verkeer

7.4

Geluid en Trillingen

7.5

Lucht
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7.6

Fauna & Flora

7.7

Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie

7.8

Mens – Ruimtelijke aspecten

7.9

Mens – Gezondheid

8.

GEWESTGRENS- EN GRENSOVERSCHRIJDENDE MILIEUEFFECTEN

9.

TEWERKSTELLING, INVESTERINGEN EN GRONDSTOFFENBALANS

10.

INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE

11.

LITERATUUR

12.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

13.

BIJLAGEN
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17. VERKLARENDE WOORDENLIJST
abiotisch: behorende tot de niet-levende natuur (lucht, water, bodem)
alternatief: een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstellingen van het
plan, omvattende: doelstellings-, locatie- en uitvoeringsalternatief
autonome evolutie: een autonome ontwikkeling van een studiegebied is de ontwikkeling
die dit gebied zou doormaken zonder gestuurde beïnvloeding van buitenaf.
basiskwaliteit: kwaliteit van het oppervlaktewater waarbij de normale evenwichtige
ontwikkeling van het biologisch leven hersteld wordt of, waar aanwezig, gehandhaafd blijft
belevingswaarde: de manier waarop het landschap ervaren wordt
bemaling: afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat
funderingswerken in droge grond kunnen uitgevoerd worden
bevaarbare waterlopen: de waterlopen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 5
oktober 1992 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden,
overgedragen van de Staat aan het Vlaams Gewest
biotisch: van de levende natuur
bodem: het vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de organismen
die zich erin bevinden
bodemsanering: het wegnemen, behandelen, afschermen, neutraliseren, immobiliseren of
isoleren van bodemverontreiniging
bodemverontreiniging: de aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door
menselijke activiteiten, op of in gronden, die de kwaliteit van de bodem op directe of
indirecte wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden
deelingreep: onderdeel van een ingreep, waarvoor afzonderlijke effecten kunnen
aangegeven worden
direct effect: een rechtstreeks milieu-effect als gevolg van een deelingreep
discipline: milieu-aspect dat in het kader van een milieu-effectrapportage onderzocht wordt
diversiteit: het aantal soorten dat op een bepaald oppervlak voorkomt
ecosysteem: samenhangend geheel van elkaar onderling beïnvloedende planten, dieren,
mensen en omgeving in een bepaald gebied
effect: verandering in het abiotische milieu ten gevolge van (voornamelijk) antropogene
activiteiten
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effectbeoordeling: waarde-oordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een
geplande situatie uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de
besluitvormer en de bevolking zich objectief kunnen inlichten over de ernst van de effecten
effectvoorspelling: beschrijving van een toekomstige situatie rekening houdend met de
aanleg, de exploitatie, de nabestemming en de afbraak van de geplande activiteit
exploitatie: uitbating, gebruik
fauna: de dierenwereld
flora: de plantenwereld
geluid: trillingen in de lucht die waarneembaar zijn voor het menselijk gehoor
geologie: de wetenschap van de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis van de aardkorst
en van de processen die zich erin afspelen
geplande situatie: toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het
geplande plan
gestuurde ontwikkeling: tegenover de autonome ontwikkeling staan door de overheid
gestuurde en beïnvloede ontwikkelingen. Deze kunnen uiteraard zeer divers zijn en
afhankelijk van beleidsvoornemens, plannen en programma’s.
GHG: gemiddelde hoogste grondwaterstand
GLG: gemiddelde laagste grondwaterstand
GVG: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
GXG: Set van GHG, GLG en GVG
grondwater: water onder het grondoppervlak, meestal beperkt tot water onder de
grondwaterspiegel
indirect effect: onrechtstreeks milieu-effect ten gevolge van een direct effect of in hogere
orde ten gevolge van een ander indirect effect
ingreep-effectenschema: schema of netwerk dat de relatie tussen de milieueffecten
onderling en met de afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt
ingreep: onderdeel van een activiteit
initiatiefnemer: degene (privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon) die een bepaald plan
wil ondernemen en daarover een besluit vraagt
kennisgevingsdossier: het kennisgevingsdossier vormt de eerste procedurele stap in de
opmaak van een MER in Vlaanderen. Via de publieke terinzagelegging van dit dossier krijgen
belangrijke actoren en het brede publiek de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de
toegepaste methoden en de te onderzoeken effecten, de alternatieven en de maatregelen
met betrekking tot het milieu. Het kennisgevingsdossier ligt ter inzage bij de Dienst Mer en
in de betrokken gemeente(n).
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LAeq,T : het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde
fluctuerende geluid. De discontinue geluidsbelasting gedurende een periode T wordt
omgerekend naar het niveau van een continu geluid met dezelfde geluidsbelasting.
LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T
wordt overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende
achtergrondgeluidsniveau.
landschap: het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren klimaat, reliëf, water, bodem
(abiotische factoren), flora en fauna (biotische factoren), alsmede het menselijk handelen
(antropogene factoren)
LDEN: jaargemiddelde waarde van de geluidsbelasting op een welbepaalde plaats. De
indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB.
milderende maatregel: maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieu-effecten
van het geplande plan te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen
milieu: de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee deze in een
dynamische en wederkerige relatie staat
milieueffectrapportage: de procedure waarbij een rapport wordt opgesteld dat dient als
hulpmiddel bij de besluitvorming rond een voorgenomen actie die belangrijke gevolgen kan
hebben voor het milieu. Het milieueffectrapport dient de te verwachten gevolgen voor het
milieu en de mogelijke alternatieven te analyseren en te evalueren
natuur: het geheel van ecosystemen, flora, vegetatie en fauna
onbevaarbare waterlopen: de waterlopen die door de regering niet in het KB van 5
oktober 1992 zijn opgenomen (niet als bevaarbare waterlopen worden gerangschikt) vanaf
hun punt van oorsprong of van klassering, namelijk vanaf het punt waarop zij een
deelbekken van meer dan 100 ha bezitten (Wet Onbevaarbare waterlopen)
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. Deze scenario’s dienen beschreven te worden ter
aanvulling van de referentiesituatie, indien er redenen zijn om aan te nemen dat deze
toestand in de toekomst ingrijpend kan veranderen. Deze veranderingen kunnen onder
impuls geschieden van zowel de autonome ontwikkeling als door de mens gestuurde
ontwikkelingen.
polluent: verontreinigende stof
populatie: planten of dieren van één soort die met elkaar een bepaald milieu in een
bepaald gebied bewonen
profiel: eigenschap van de bodem die bepaald wordt door een opeenvolging van lagen in
de diepte, gekenmerkt door een eigen textuur, structuur, kleur,... en die ontstaat als gevolg
van de inwerking van klimaat en biologische factoren
plangebied: het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is

TRACTEBEL

Bijlagen

161

recreatie: alle vormen van gedrag gericht op ontspanning in de vrije tijd met een maximale
duur van één dag. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden binnen of buiten de eigen woning
of woonomgeving
referentiesituatie: de toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in
functie van de effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de wenselijke
situatie
reikwijdte: de te beschouwen aspecten van het milieu in de m.e.r.
sanering: gezond maken, verontreiniging wegnemen, immobiliseren of isoleren
secundair effect: milieueffect veroorzaakt door een activiteit, die een gevolg is van het
geplande plan
significantie: het kenmerk van een effect dat de graad van invloed op de besluitvorming
bepaald, uitdrukking van de ernst van een effect door het invoeren van een uniforme
waarderingsschaal
structuur (bodem): eigenschap van de bodem die bepaald wordt door de samenhang
tussen de bestanddelen van de bodem groepen van korrels, humus,...)
structuurkenmerken: eigenschappen die de morfologisch variatie van een waterloop
beschrijven zoals het meanderend verloop, het stroom-kuilenpatroon en de aan- of
afwezigheid van holle oevers
studiegebied: het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten
textuur (bodem): eigenschap van de bodem die bepaald wordt door de grootte van de
bodemkorrels. De bodem wordt op basis van de textuur ingedeeld in de klassen: zand, lemig
zand, licht zandleem, leem, klei en zware klei
vegetatie: ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waarin zij
groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben
ingenomen
verwijdering: de vernietiging en definitieve opslag op of in de bodem en de hierop
gerichte handelingen evenals de handelingen die als dusdanig worden bepaald door de
Vlaamse regering overeenkomstig de geldende Europese voorschriften
waterbodem: de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte
van het jaar onder water staat
zand: de minerale bodemfractie groter dan 63 μm
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BIJLAGE 1 KAARTENBUNDEL
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BIJLAGE 2 ONTWERPEND
ONDERZOEK
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