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VOORWOORD
Dit voorwoord start met een korte toelichting van de relevante MER-regelgeving (algemeen en specifiek op plan- en projectniveau). Daarna wordt de relevantie voor voorliggend plan/project besproken. Tenslotte wordt dieper ingegaan op het voorliggende
onderzoek tot plan-m.e.r. Op deze manier geeft dit voorwoord globale kadering van de
voorliggende nota.

Milieueffectrapportage: algemeen
Milieueffectrapportage (m.e.r) is een juridisch-administratieve procedure waarbij de milieugevolgen van een plan of project op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden. Dit gebeurt voordat het plan of project
plaatsvindt en resulteert in het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (MER).
Een milieueffectenrapport voor een plan is een plan-MER en dit kadert veelal in een
RUP-procedure. Voor een project is dit een project-MER, wat op zijn beurt kadert in een
vergunningsaanvraag (stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning). In bepaalde gevallen is ontheffing van de plan- of project-MER-plicht mogelijk. Hiertoe moet
aangetoond worden dat er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden of dat een
MER geen toegevoegde waarde heeft. Hierna wordt kort ingegaan op zowel de plan- als
project-m.e.r.-plicht.

Plan-MER
Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002
(B.S. 13 februari 2003) (het zogenaamde mer/vr-decreet, hierna “het decreet” genoemd) gewijzigd op 27 april 2007 (B.S. 20 juni 2007) beschrijft de m.e.r.-procedure.

“Artikel 4.2.1 van het DABM (…) stelt onder andere dat de plan-m.e.r.-regelgeving
van toepassing is op ieder plan of programma dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) valt
dus onder het toepassingsgebied van de plan-m.e.r.-regelgeving.
Krachtens deze nieuwe regelgeving moet derhalve voor elk RUP ofwel een plan-MER
ofwel een ‘verzoek tot raadpleging’ (beter bekend als ‘screeningsdocument’) opgesteld worden. Zowel het plan-MER als het screeningsdocument moet een specifieke
procedure doorlopen en door de dienst MER goedgekeurd worden.
Een plan-MER moet verplicht opgesteld worden indien het RUP ‘van rechtswege
plan-m.e.r.-plichtig’ is. Een RUP is enkel van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig in twee
gevallen: (1) indien er een passende beoordeling vereist is voor het RUP, en/of (2)
indien het RUP (a) het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een
project opgesomd in bijlagen I en II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december
2004, én (b) niet het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch
een kleine wijziging inhoudt.
Wat meer duiding bij dit tweede geval. Indien dus vastgesteld kan worden dat het voorliggende RUP het kader vormt voor een bijlage I of bijlage II project, dan zijn er twee mogelijke hypotheses. Indien aangetoond kan worden dat het RUP ‘het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau’ of dat het RUP ‘slechts een kleine wijziging in-
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houdt’, dan is het RUP niet van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig. Indien
dit niet aangetoond kan worden, dan is het RUP wel van rechtswege
plan-m.e.r.-plichtig.
Indien het RUP niet ‘van rechtswege’ plan-m.e.r.-plichtig is, dan dient de initiatiefnemer van het RUP nog wel via de procedure van het ‘onderzoek tot milieueffectrapportage’ in een screeningsdocument aan te tonen dat het RUP geen aanzienlijke
milieueffecten teweeg kan brengen.
Indien de dienst MER beaamt dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken, dan zijn er in het kader van het RUP geen verdere plan-m.e.r.verplichtingen meer. Indien de dienst MER echter van mening is dat er niet (voldoende) aangetoond werd dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben, dan zal er vooralsnog een plan-MER opgemaakt moeten worden.”

Het RUP waarvoor onderhavige screening wordt opgemaakt, maakt deel uit van een
project dat opgenomen is categorie 13 van bijlage II van het besluit van de Vlaamse
Regering (10 december 2004):
Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen hebben (niet in bijlage I opgenomen wijziging
of uitbreiding).

Het gehele project houdt een belangrijke wijziging in van de bestaande autosnelwegen.
Voor de volledigheid van de vergunningsaanvraag is een project-MER vereist.
Derhalve kan aldus aangenomen worden dat voor het RUP een plan-MER dient opgemaakt te worden. In de wetgeving is echter eveneens opgenomen dat het desbetreffende
RUP “niet het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine

wijziging inhoudt”.
Het RUP waarvoor onderhavige screening wordt opgemaakt betreft een gebied van ongeveer 120m². Er kan aangenomen worden dat het hier een klein gebied op lokaal
niveau betreft. In wat volgt zal dit aangetoond worden.

Samengevat kan gesteld worden dat het gehele project waarvoor een RUP wordt opgemaakt project-m.e.r.-plichtig is maar het RUP zelfs het gebruik bepaalt van een klein
gebied op lokaal niveau en het RUP aldus niet ‘van rechtswege’ plan-m.e.r.-plichtig is.
De initiatiefnemer dient via de procedure van ‘onderzoek tot milieueffectenrapportage’
een screeningsdocument op te maken waar wordt aangetoond dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten teweeg kan brengen. Voorliggende document heeft tot doel dit
aan te tonen.
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Project-MER
De project-milieueffectrapportage gaat vooraf aan de aanvraag van een vergunning en
het milieueffectrapport moet bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden als informatief instrument. Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk
negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen. Op die wijze kan het project worden bijgestuurd. Dit kan vertaald worden in de voorwaarden opgelegd bij de vergunning verlening.

MER-plicht voorliggend plan/project
Het project omvat het optimaliseren van de R8 (ring rond Kortrijk) ter hoogte van de
aansluiting met de A19 en van het knooppunt A19-R8. Vandaag de dag kent de R8
immers een discontinu verloop (verkeerslichten geregelde kruispunten) wat de verkeersstructuur chaotisch en onleesbaar maakt. De optimalisatie bestaat uit de omvorming van
de verkeerswisselaar A19/R8 tot een volwaardige verkeerswisselaar met de nodige inen uitvoegstroken als ook met de nodige weefzones. Om de weefbeweging tussen het
op- en afrittencomplex Gullegem-Moorsele, de A19 en de R8 zo optimaal mogelijk te
laten gebeuren wordt de weefzone zo groot mogelijk gemaakt. Dit wordt gerealiseerd
door de zuidelijke op- en afrittenlus naar de A19 in westelijke richting te verschuiven
(richting Koningin Fabiolalaan). (zie figuur 2)
Om de verkeerswisselaar A19/R8 te Kortrijk te optimaliseren is voor een beperkte oppervlakte (120 m²) een bestemmingswijziging nodig. Deze bestemmingswijziging kan
gerealiseerd worden door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Conform
de plan-MER regelgeving moet – zoals hierboven toegelicht – een ruimtelijk uitvoeringsplan minstens gescreend worden op zijn milieueffecten. Voorliggend document vormt
de screening van de eventuele milieueffecten als gevolg van de wijziging van de bestemming. In voorliggend document wordt aldus niet de volledige realisatie van het project beoordeeld op haar milieueffecten maar enkel het gebied en de nabije omgeving
van het gebied waarvan de bestemming door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan
zal wijzigen.
Voor het gehele project wordt in een volgende stap nog een project-MER opgemaakt.
In dit project-MER zullen de milieueffecten van het gehele project beoordeeld worden –
dus niet alleen van de bestemmingswijziging.
Om onderscheid te kunnen maken in het onderwerp van het onderzoek tot plan-m.e.r.
en van het project-MER wordt in wat volgt volgende terminologie aangehouden:
 plan = RUP dus de bestemmingswijziging zoals voorzien in het RUP; dit plan stemt
bijgevolg slechts overeen met een stukje van het te realiseren project (zie hierna);
 project = volledige herinrichting van de verkeerswisselaar R8/A19 en het op- en
afrittencomplex ‘Gullegem/Moorsele’ op de A19.
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Onderzoek tot plan-m.e.r.
Zoals hierboven reeds aangegeven moet er, indien het plan het gebruik bepaalt van een
klein gebied op lokaal niveau, geen plan-MER worden opgemaakt indien de initiatiefnemer kan aantonen dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten
kan hebben. Om dit aan te tonen moet voldaan worden aan de criteria zoals aangereikt
in het decreet. Deze criteria zijn:
“1. De kenmerken van plannen en programma’s, in het bijzonder gelet op:

a. de mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden, alsmede wat betreft de toewijzing van hulpbronnen;

b. de mate waarin het plan of programma andere plannen en programma’s, met
inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt;

c. de relevantie van het plan of programma voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling;

d. milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma;
e. de relevantie van het plan of programma voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap (bijvoorbeeld plannen en programma’s
in verband met afvalstoffenbeheer of waterbescherming).
2. Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed, in het
bijzonder gelet op:

a. de waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten;
b. de cumulatieve aard van de effecten;
c. de grensoverschrijdende aard van de effecten;
d. de risico’s voor de menselijke veiligheid of gezondheid of voor het milieu (bijvoorbeeld door ongevallen);

e. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (geografisch gebied
en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);

f.

de waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet
op:
— bijzondere natuurlijke kenmerken of cultureel erfgoed;
— de overschrijding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden;
— intensief grondgebruik;

g. de effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Europese Gemeenschap, dan wel in internationaal verband als beschermd gebied
zijn erkend.”
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Kort overzicht van de procedure onderzoek tot m.e.r.(uitvoeringsbelsuit en omzendbrief betreffende milieueffecterapportage van plannen en programma’s (3/12/2007)

Opmaken dossier onderzoek tot m.e.r.
De initiatiefnemer maakt een dossier op waarin hij aantoont dat er geen significante milieueffecten zijn als gevolg van het plan of programma. In dit dossier
worden de verschillende criteria waaraan moet voldaan worden volgens het decreet (zie hierboven) opgenomen. Het dossier omvat volgende informatie:
1. een beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan of programma, en in voorkomend geval van de redelijke alternatieven voor dat plan of
voor onderdelen ervan;
2. in voorkomend geval een beoordeling of het voorgenomen plan of programma grens- of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten
kan hebben;
3. een beschrijving en inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten
van het voorgenomen plan of programma, in voorkomend geval op de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem,
het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht,
de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap, de mobiliteit, en de
samenhang tussen de genoemde factoren;
4. in voorkomend geval alle relevante gegevens, met inbegrip van de redenen
waarom de initiatiefnemer meent geen plan-MER te moeten opmaken

Verzoek tot raadplegen instanties
Zodra de reikwijdte, de doelstelling en de detailleringsgraad van het plan of
programma gekend zijn, maakt de initiatiefnemer het dossier over aan de betrokken instanties. De betrokken instanties zijn:
1. de deputatie van de provincie of de deputaties van de provincies, waarop
het voorgenomen plan of programma milieueffecten kan hebben;
2. het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of de colleges
van burgemeester en schepenen van de gemeenten, waarop het voorgenomen plan of programma milieueffecten kan hebben;
3. de betrokken instanties afhankelijk van de ligging en de mogelijk te verwachten aanzienlijke effecten van het voorgenomen plan of programma op
in voorkomend geval de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met
inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en
de mobiliteit. Deze instanties zijn in de bijlage bij dit besluit vermeld, meer
bepaald ingedeeld per categorie van mogelijk te verwachten aanzienlijke effecten voor mens of milieu.
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Daarnaast kan de initiatiefnemer de instanties andere instanties dan de hierboven aangehaalde, raadplegen waarvan hij het advies nuttig acht.
De initiatiefnemer kan eveneens een ontwerpbrief en/of een selectie van de relevante betrokken instanties aanvragen bij de ondersteunende MER-cel.
De instanties die een verzoek tot raadpleging hebben ontvangen bezorgen hun
advies uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na datum van ontvangst van
het verzoek tot raadpleging door betekening of tegen ontvangstbewijs aan de
initiatiefnemer. Op uitdrukkelijk gemotiveerd advies en in overleg met de initiatiefnemer kan een langere termijn afgesproken worden.

Verwerken adviezen instanties
De initiatiefnemer kan na ontvangst van de verschillende adviezen de ondersteunende MER-cel verzoeken een geïntegreerd advies hiervan op te maken. De
ondersteunende MER-cel maakt binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de
ontvangst van het verzoek het geïntegreerd advies over aan de initiatiefnemer.

Dossier naar dienst Mer
Na het bundelen en verwerken van de adviezen wordt het gehele dossier overgemaakt aan de dienst Mer. De dienst Mer neemt binnen een termijn van 30
dagen na ontvangst van de documenten een beslissing inzake de opmaak van
een plan-MER.

Bekendmaking beslissing
De dienst Mer brengt de beslissing onverwijld door betekening of tegen ontvangstbewijs ter kennis van de initiatiefnemer en de geraadpleegde instanties.
De documenten en de beslissing worden ter beschikking gesteld van het publiek.

Beslissing opnemen in toelichtingsnota van RUP
De beslissing van de dienst Mer wordt opgenomen in de toelichtingsnota van het
RUP.

In het kader van voorliggend plan worden volgende instanties geraadpleegd:
 het Agentschap Zorg en Gezondheid (WVG) of de provinciale afdelingen
 dienst Veiligheidsrapportering van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
(LNE)
 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) geraadpleegd worden, tenzij het een plan op gemeentelijk niveau betreft dan de IVA
Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed Vlaanderen (RWO)
 Team Vlaamse bouwmeester (BZ) en de dienst Gebiedsgericht Beleid van de afdeling
Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (LNE)
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 afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (LV) of de provinciale afdelingen ervan en
de EVA Vlaamse Landmaatschappij (LNE)

 Land en Bodembescherming van de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (LNE)
 IVA Vlaamse Milieumaatschappij (LNE)
 Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer,Milieu en Gezondheid (LNE)
Verdere procedure
Indien de dienst Mer beslist, na het onderzoek tot milieueffectenrapportage, dat het
voorliggende plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieueffecten, dient geen planMER opgemaakt te worden en kan een plenaire vergadering belegd worden voor de
bespreking van het RUP.
Na overleg tussen de betrokken besturen werd beslist om voor het gebied een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Dit RUP wordt samen met de beslissing van
de dienst Mer onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarna het definitief wordt
vastgesteld.
Na de plenaire vergadering van het RUP zal het kennisgevingsdossier voor het projectMER ingediend worden.
Na goedkeuring van het MER en definitieve vaststelling van het RUP kunnen de benodigde stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd worden. Het MER zal bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden. In het kader van de vergunningsaanvraag is een
openbaar onderzoek voorzien.
Momenteel wordt de start van de uitvoering van de werken gepland in de tweede helft
van 2010.
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DEEL I: ADMINISTRATIEVE VOORGESCHIEDENIS
Begin de jaren ’70 werd aangevangen met de aanleg van de E17/A14.
De aanleg van de E403/A17 volgde eind de jaren ’70 en begin de jaren ‘80. In 1977
werd de A17 ter hoogte van het plangebied in beide richtingen opengesteld voor het
verkeer.
De A19 werd gefaseerd gerealiseerd gedurende eind de jaren ’70 en begin de jaren
’80. In de zomer van 1984 werd het centrale deel van de A19 op het knooppunt
E403/A17 -A19 “Moorsele” opengesteld voor het verkeer.
Met de aanleg van de R8 werd gestart in 1967. In 1982 is het gedeelte van de Menensteenweg (N8) tot de verkeerswisselaar “Kortrijk-west” (aansluiting met de A19) voor het
verkeer opengesteld. Deze aansluiting wordt verzekerd door een gelijkgrondse aansluiting. Het is echter steeds de bedoeling geweest om deze op termijn aan te passen tot
een volwaardig aansluitingscomplex.
De verkeersveiligheid te Kortrijk of in de omgeving was reeds verschillende keren het
onderwerp van parlementaire vragen of vragen aan de bevoegde minister.
Zowel de mobiliteitsplannen van Kortrijk als van Wevelgem nemen de aanleg van het
complex met ongelijkgrondse kruisingen op in de actieplannen (respectievelijk referentienummer van de actie is 13 en B0.2.2). De hierin voorziene uitvoeringstermijn is binnen 5 jaar, te rekenen vanaf 2004.
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DEEL II: ALGEMENE SITUERING
1. Ruimtelijke situering
1.1. Ligging
Het knooppunt “Kortrijk-west” is gelegen op het grondgebied van de stad Kortrijk, meer
bepaald ten westen van het stadscentrum (figuur 1). Het op- en uitritcomplex A19 “Gullegem-Moorsele” is gelegen op het grondgebied van de gemeente Wevelgem.

1.2. Bodemgebruik
Het bodemgebruik in het projectgebied kan benaderend worden afgeleid uit de topografisch kaart van het gebied (zie figuur 2). Het projectgebied is gesitueerd in een landbouwzone binnen een verstedelijkte omgeving. De landbouwpercelen worden ingesloten
en versnipperd door enerzijds weginfrastructuur (autosnelwegen E403/A17, A19, R8,
verbindingswegen) en spoorweg en anderzijds door bebouwing (Wevelgem, Kortrijk,
Gullegem).
Ten zuiden van het projectgebied ligt het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem, ten noorden
de dorpskernen en het industriegebied van Gullegem-Moorsele.

2. Geïntegreerd ontwikkelingsscenario
Het projectgebied is gelegen binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied
Kortrijk en is onderhevig aan de dynamiek van ruimtelijke ontwikkeling met aandacht
voor onder meer mobiliteit en economische activiteiten.
Belangrijke ontwikkelingen bij de beschrijving van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario zijn dan ook:
 voorziene aanpassingen aan het lokaal wegennet;
 verdere inrichting van de R8;
 woonverdichting en –uitbreiding;
 maatregelen ter hoogte van het knooppunt Aalbeke;
 uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Gullegem/Moorsele;
 mobiliteit het “Ei” – uitbreiding bedrijvigheid Hoog-Kortrijk;
 mogelijke ontwikkeling van ‘Ter Biest’ tussen E403/A17 – A19-R8 en de spoorweg
Kortrijk-Ieper;
 uitbreiding van het gemengd regionaal bedrijventerrein “Wevelgem-zuid” en “Leievallei”;
 randstedelijk groengebied Domein Bergelen.

Þ
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2.1. Aanpassingen aan het lokaal wegennet
Om de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid te optimaliseren worden enkele
aanpassingen aan het lokale wegennet ter hoogte van het op- en uitritcomplex nr. 1
Gullegem/Moorsele voorzien. Hierbij wordt een vlotte ontsluiting van de bedrijventerreinen zonder bijkomende belasting van de woonkernen nagestreefd, evenals een verhoging van de veiligheid van de zwakke weggebruikers.
De aanpassingen aan het lokaal wegennet zijn (figuur 101):
 de huidige bedieningsweg langs de noordzijde van de A19 wordt behouden. De
aansluiting op de Koningin Fabiolalaan wordt afgeschaft en de op- en afrit wordt op
het zelfde tracé in een kokerbrug onder de Koningin Fabiolalaan doorgetrokken,
 de op- en afrit sluit aan op de N343 bij middel van een rotonde waar ook de toegang naar het containerpark op aansluit. Via het oude (bestaande) tracé van de Koningin Fabiolalaan wordt de huidige Koningin Fabiolalaan aangesloten op deze rotonde.
 het gebied “Ter Biest” wordt binnen de afbakeningsnota voor het regionaalstedelijk
gebied Kortrijk aangeduid als “stedelijk landbouwgebied met potenties” (zie ook
2.3.7.). Om de ontsluitingsmogelijkheden van dit gebied in de toekomst te verzekeren en te optimaliseren wordt de aanleg van een rotonde voorzien ter hoogte van de
Gullegemstraat. Hierdoor kunnen de zones met potenties aan de zuidkant van de
A19 bij hun eventuele opbouw worden ontsloten.

2.2. Verder inrichten R8
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk vermeldt het sluiten2 en verder inrichten van de R8 als stedelijke verzamelweg. De ontwikkeling van een zoveel mogelijk gescheiden verkeerssysteem tussen lokaal verkeer en (sub)regionaal of economisch verkeer
(ontsluiting naar het hoger wegennet) vormt een algemeen aandachtspunt in de uitwerking van het verkeersplanologisch concept voor de R8.
Het versterken van de functie van de R8 wordt in het Mobiliteitsplan Kortrijk opgenomen
als onderdeel van het algemeen concept voor verkeersafwisseling. Hierbij wordt vermeld
dat de R8 voltooid dient te worden om ten volle de functie van verdeelring te kunnen
vervullen.
Momenteel zijn er nog geen concrete plannen tot het sluiten en het verder inrichten van
de R8.

1

2

Deze figuur geeft een beeld van de gewenste aanpassingen aan het lokale wegennet in combinatie met het projectvoorstel voor de aanpassingen aan de A19/R8. De trompetaansluiting is op deze figuur slechts conceptmatig
weergegeven. Voor een correcte weergave van het ruimtebeslag van de trompetaansluiting wordt verwezen naar
figuur 2.
In het zuiden is de ring niet gesloten, maar takt deze aan op de E17/A14.
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2.3. Woonverdichting en -uitbreiding
Het Vlaamse gewest heeft in het afbakeningsplan voor de stad Kortrijk diverse stedelijke
verdichtings- en uitbreidingsgebieden aangeduid (nummers 7 op figuur 5).
Een eerste betreft de aansnijding van een aantal woongebieden ten zuiden van de
E17/A14 (figuur 5, nummers 7i, 7j, 7o en 7r).
Een tweede zone betreft de noordelijke onbebouwde gebieden tussen de kernen
van Heule, Bissegem en Kortrijk (figuur 5, nummers 7d, 7e, 7f en 7g). Vanuit de
taakstelling ‘wonen’ in het regionaalstedelijk gebied (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk) dient in de toekomst de ontsluiting van ca. 1050 woningen in het noordelijk deel van Kortrijk, tussen de Meensesteenweg/Brugsesteenweg en de R8, gerealiseerd
te worden. Dit betekent dat het aantal verplaatsingen in deze zone nog zal toenemen en
dit op een bestaande infrastructuur met onvoldoende draagkracht. Daarom wordt in het
Mobiliteitsplan Kortrijk voorgesteld de N328, mede omwille van deze taakopdracht vanuit het Structuurplan, prioritair aan te leggen. Het voorliggend tracé van de geplande
N50c blijft omwille van deze reden eveneens gereserveerd. De N328 en de N50c
(figuur 1) worden voorgesteld met een 2x1-profiel, met fietspaden en met afslagstroken
aan de kruispunten.
Nieuwe ontwikkelingen kunnen slechts aansluiting krijgen via een beperkt aantal weloverwogen kruispunten. De meeste (bestaande of nieuwe) straten krijgen geen aantakking op deze infrastructuur om nieuwe sluiproutes te vermijden.
Het gebied ‘Kleine Molen’ is gesitueerd ten westen van de E403/A17 (figuur 5, nr 7a).
Binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt tussen de Gullegemstraat1, de E403/A17, het vliegveld en de Kapellestraat de ontwikkeling voorzien
van een nieuw ‘stedelijk woongebied’. Het resterende gebied tussen de Kapellestraat en
de spoorlijn Kortrijk-Poperinge wordt binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Wevelgem aangeduid als locatie voor een nieuw lokaal bedrijventerrein.
Een goede ontsluiting van deze zone zonder aantasting van de verkeersleefbaarheid van
de omliggende straten vormt een absolute randvoorwaarde. De zone kan mogelijk ontsloten worden ontsloten over de spoorweg Kortrijk-Ieper naar de straat Vliegveld (weg
langsheen de vlieghaven) en zo naar de N8. Een andere mogelijkheid is de aansluiting
op de N8 via een nieuw kruispunt.
In de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt ook het gebied “Ijzerpoort” aangeduid als stedelijk woongebied (zie figuur 5, nr 7b).
De gebieden moeten ontwikkelen in functie van de stedelijke woonomgeving waarin ze
zich bevinden. Dit betekent met specifieke aandacht voor de aanleg van het openbaar
domein, fiets- en voetgangersverbindingen met de directe omgeving, het oplossen van
de parkeerproblematiek, kwalitatieve en toegankelijke open ruimte, …

1

Deze straat ligt in het verlengde van Koningin Fabiolalaan.
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2.4. Maatregelen knooppunt “Aalbeke”
Om bestuurders aan te moedigen de reisroute E403/A17-E17/A14 te volgen, worden
maatregelen genomen zodat deze reisroute maximaal reiscomfort biedt ter hoogte van
het knooppunt E403/A17-E17/A14 “Aalbeke”.
Deze maatregelen omvatten:
 omvorming van de oprit richting E17/A14-Gent tot rijstrook
Gezien de intensiteiten op de E17/A14 (doorgaand verkeer richting Gent) en op de
oprit van de E403/A17 richting E17/A14-Gent tijdens spitsmomenten ongeveer even
groot zijn en gezien de E17/A14 richting Gent enkele 100 meters na de aansluiting
van de oprit overgaat van 2 naar 3 rijstroken, wordt voorgesteld om de oprit om te
bouwen tot een bijkomende rijstrook, die als rechter rijstrook aansluit naast de 2 bestaande linker rijstroken, dit kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd door het
aanpassen van wegmarkeringen;
 om het weven tussen het verkeer van de E17/A14 komend uit de richting Rijsel en
rijdend richting E403/A17-Brugge en het verkeer van de E403/A17 komend uit de
richting Brugge met bestemming E17/A14-Gent vlotter te laten verlopen, is het aangewezen om een beperkte groenzone tussen beide rijwegen te nivelleren en de struiken te verwijderen. Op die manier is het in- en uitwevend verkeer beter zichtbaar.

2.5. Uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Gullegem/Moorsele
De uitbreiding van het bedrijventerrein Gullegem – Moorsele (figuur 1) is in uitvoering.
Met deze realisatie kan in twee fases circa 40 ha1 aangeboden worden aan regionale
bedrijven.
De uitbreiding noordwest van het bestaande bedrijventerrein Gullegem-Moorsele is gelegen op het grondgebied van de gemeente Wevelgem. In het westen is het plangebied
begrensd door de E403/A17. In het oosten vormen het bestaand bedrijventerrein en de
woninggroep in de Ballingstraat de begrenzing. Noordwaarts wordt de grens gevormd
door de heuvelkam. De begrenzing komt in grote lijnen overeen met de gemeentegrens
tussen Wevelgem (Gullegem) en Ledegem.
Voor de ontsluiting van de uitbreiding wordt onder andere een parallelle weg langs de
E403/A17 voorzien (in het verlengde van de N343). Tevens wordt een fietsnetwerk gecreëerd dat zowel functioneel (vb. werknemers bedrijventerrein) als recreatief (fietstoerisme) kan gebruikt worden. Er wordt onder andere een fietspad voorzien in de bufferzone
langs de E403/A17.

1

Bruto oppervlakte van het terrein: 51,14 ha
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2.6. Mobiliteit het “Ei” - uitbreiding bedrijvigheid HoogKortrijk
De site Hoog-Kortrijk kent een aanzienlijke bedrijvigheid met onder meer de universiteit
KULAK, de campus voor hoger onderwijs Katho, de beurshallen Xpo, het vormingscentrum voor middenstanders Syntra West, de bioscoop Kinepolis, de sporthal Lange Munte
en de hoofdkwartierenzone Kennedypark.
Momenteel functioneert “het Ei” als verkeerswisselaar tussen de R8, de E17/A14 en de
ontsluitingswegen als de Beneluxlaan, de Doorniksesteenweg en de Kennedylaan. De
capaciteit van deze verkeerswisselaar wordt echter overschreden.
Binnen het afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk worden op
Hoog Kortrijk een aantal belangrijke projecten voorzien. Dit betreft onder meer de uitbreiding van het Kennedypark, de commerciële zone Beneluxlaan, een nieuw crematorium, nieuwe verkavelingen, de ontwikkeling van enkele grootschalige detailhandelszaken, de uitbreiding van de Xpo, de realisatie van de KHZ-(Kortrijk-HarelbekeZwevegem)-bedrijvenzone en de ontwikkeling van Kapel ter Bede. In volle opbouw is het
nieuwe AZ Groeninge, waarin op termijn alle ziekenhuisactiviteiten van Kortrijk zullen
verzameld worden. Er mag dan ook verwacht worden dat deze projecten aanleiding
zullen geven tot een belangrijke bijkomende verkeerstroom.
Om de impact van deze verkeerstroom te onderzoeken, werd een mobiliteitseffectenrapport (Mober) opgesteld. Deze mober bevat een aantal aanbevelingen tot aanpassing
van het wegennet.

2.7. Mogelijke ontwikkeling van ‘Ter Biest’ tussen
E403/A17-A19-R8 en de spoorweg Kortrijk-Ieper
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Wevelgem wordt de open ruimte die
gelegen is tussen de E403/A17, de A19, de spoorlijn Kortrijk-Poperinge, de R8 en Mollegat, behouden als het ‘stedelijk open-ruimtegebied Ter Biest’.
Hoofdgebruiker van dit gebied blijft de grondgebonden landbouw. Daarnaast dient ook
voldoende aandacht uit te gaan voor de natuurontwikkeling, landschapsopbouw en het
integraal waterbeheer langs de Neerbeek en de Stampkotbeek. Het cultuurhistorische
karakter van de ‘Koortskapel O.L.V. Ter Biest’ moet als bedevaartsoord bewaard worden.
Binnen de afbakeningsnota voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk worden de ontwikkelingsmogelijkheden van deze zone erkend (“stedelijk landbouwgebied met potenties”). Randvoorwaarden worden opgelegd aan de agrarische activiteiten teneinde de
ontwikkeling voor stedelijke functies na 2007 te vrijwaren.
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2.8. Uitbreiding van het gemengd regionaal bedrijventerrein “Wevelgem-zuid” en “Leievallei”
Ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Wevelgem-Zuid wordt een uitbreiding
met ongeveer 8 ha voorgesteld binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Kortrijk (figuur 5, nr 3c). Randvoorwaarden zijn onder meer de vrijwaring van de Leievallei en de ontsluiting naar de Kortrijkstraat (N8). Een rechtstreekse ontsluiting van het
lokaal bedrijventerrein op de R8 is niet aangewezen en fysiek niet mogelijk.

2.9. Randstedelijk groengebied Domein Bergelen
In het regionaalstedelijk gebied Kortrijjk worden (rand)stedelijke groengebieden aangeduid. Het uitgangspunt is het ontwikkelen of versterken van randstedelijke groengebieden in de omgeving van het provinciaal domein Bergelen (zie figuur 2). De randstedelijke groengebieden worden opgevat als multifunctionele gebieden die drager zijn van
verschillende functies.

3. Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
In tabel 1 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de
bespreking van de relevantie. De bespreking van deze randvoorwaarden komt bij de
uitwerking van het MER verder aan bod bij de disciplines waar deze op van toepassing
zijn.
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26/01/2007

18 mei 1999 en wijzigingen

28 oktober 1996 en
wijzigingen

23 september 1997
(BS 21 maart 1998) en
herziening (12/12/2003)

Definitief vastgesteld 6
maart 2002

Definitief vastgesteld 20
januari 2006

Decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening

Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen

RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied
Kortrijk

Verdere invulling van het RSV; geeft inhoud aan de open ruimte en
het stedelijk gebied binnen de afgebakende stedelijke grens

Het PRSV behandelt de structuurbepalende elementen op provinciaal niveau.

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met onze
schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke
ruimtelijke kwaliteit te krijgen (planhorizon loopt tot 2007); . Het
RSV behandelt de structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.

Gecoördineerde tekst van de voormalige Stedenbouwwet van
1962 en latere aanvullingen

Regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage

ja

ja

ja

ja

ja

Data
Inhoudelijk
Relevant
Decreet: 18 december
Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van ingrepen
ja
2002
waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgemaakt
Besluit: 10/12/2004
27 april 2007 (BS: Regelt het toepassingsgebied, de inhoud en de procedure voor de ja
20/06/07)
plan-MER

Besluit houdende nadere regels inzake de
ruimtelijke veiligheidsrapportage

Plan-MER-decreet (a)

MER-decreet en uitvoeringsbesluit

Tabel 1
Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Selecteert de R8-zuid als secundaire weg type1 (van “Kortrijk-West” tot “KortrijkOost”)
Uitbouw van regionale bedrijvigheid in knooppunten (aan op- en uitritcomplexen).
Formuleert een visie op de landschappelijke structuur van de omgeving van het
projectgebied.
Op- en uitritcomplex van E403/A17 en A19 wordt opgenomen in het regionaalstedelijk gebied.
Ontwikkelingsmogelijkheden van de zone tussen E403/A17-A19-R8 en de spoorweg Kortrijk-Ieper (Ter Biest) worden erkend
RUP voor Domein Bergelen en diverse andere gebieden (zie figuren 5 en 6 en punt
2.3)

Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen, …
Basis voor de plannen van aanleg (gewestplannen en bijzondere plannen van
aanleg). Het studiegebied omvat agrarisch gebied, bosgebied, bufferzone met
reservatiegebied en zone voor weginfrastructuur (figuur 3). Het projectgebied bevat
in het oosten fragmenten van het BPA nr.2 Vijfwegen en het BPA nr.64 Zonnebeekstraat (figuur 4).
Selectie van E403/A17 als hoofdweg en van de A19 (van klaverblad E403/A17 A19 tot R8) en de R8-noord (van “Kortrijk-West” tot “Kortrijk-Oost”) als primaire
wegen.

Een RVR is – deels gelijklopend met de opmaak van de kennisgeving van het projectMER – opgemaakt voor het totale project. De resultaten ervan worden opgenomen
in de eindsynthese van het MER.

Een plan dat wordt opgesteld om middels een wetgevingsprocedure (hier: RUP) door
de Vlaamse Regering te worden vastgesteld én dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project valt binnen het toepassingsgebied van het
plan-MER-decreet. Gezien voorliggend plan het kader vormt voor een project-m.e.r.plichtige activiteit en gezien het een klein gebied op lokaal niveau betreft, is ontheffing van de plan-MER-plicht mogelijk mits kan aangetoond worden dat er geen
aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.

Bespreking relevantie
Project-MER vereist voor de volledigheid van vergunningsaanvraag
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Data
Definitief vastgesteld op
26 april 2007

Definitief vastgesteld
12 mei 2006

1 oktober 2004

Decreet van 18 mei 1999,
hoofdstuk III, afdeling 1,
artikel 99

1 december 1998

Oktober 2003

juni 2002
(13/11/2006)

8 maart 2004

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Kortrijk

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Wevelgem

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige vergunning

Vlaamse bouwmeester

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Gemeentelijk mobiliteitsplan Kortrijk
(en aanvullingen)

Gemeentelijk mobiliteitsplan Wevelgem

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en
verkeersontwikkelingen in kaart gebracht en worden samenhangende verkeersmaatregelen en ruimtelijke en ondersteunende
maatregelen voorgesteld, die nadien in concrete acties worden
omgezet
In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en
verkeersontwikkelingen in kaart gebracht en worden samenhangende verkeersmaatregelen en ruimtelijke en ondersteunende
maatregelen voorgesteld, die nadien in concrete acties worden
omgezet

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse overheid in haar
streven naar een goede en kwaliteitsvolle openbare architectuur.
Openbare projecten moeten dan ook rekening houden met kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse Bouwmeester
Het mobiliteitsplan vloeit voort uit het regeerakkoord (juni 1999) en
heeft als doel de mobiliteit te beheersen, de milieuvervuiling en
milieuhinder terug te dringen en de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en dorpen te garanderen

Vergunning nodig voor uitvoeren van werken die gespecificeerd zijn
in ‘decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening’

Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.

Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op gemeentelijk niveau.

Inhoudelijk
Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op gemeentelijk niveau.

Tabel 1
Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (vervolg 1)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Relevant
ja

Doortrekken van Rijksweg (N343) tot aan uitbreiding bedrijventerrein GullegemMoorsele (rechtstreeks ontsluiten naar hoger wegennet)
Op- en afrit Gullegem herbekijken ifv veiligheid en leesbaarheid, eventueel koppelen aan de aanpassingswerken van knooppunt A19-R8.

Ontwikkeling van de R8 als verdeelring. De verdere afwerking van de ring R8 en
van “Kortrijk-West” als prioriteit.

Het project kadert in een kwaliteitsverbetering aan het wegennetwerk. De nadruk
wordt gelegd op economische netwerken, stedelijke netwerken (o.a. Kortrijk) en
een aantal grensregio’s die als grensoverschrijdend netwerk functioneren (o.a.
Kortrijk-Rijsel).

Een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor de afbraak van gebouwen en
wegen; voor het wijzigen van het reliëf (grondwerken ifv aanleg nieuwe wegen) en
voor het gebruiken van grond om een vaste (bestemd om ter plaatse te blijven)
inrichting op te plaatsen (o.a. wegverharding).
De Vlaamse bouwmeester geeft steeds advies bij het ontwerp voor een brugconstructie

Bespreking relevantie
Ontwikkeling van de R8 als verdeelring met o.a. aanpak van de kruispunten in het
noordelijk gedeelte van R8 en het onveilige en onduidelijke aansluitingscomplex
“Kortrijk-West”.
Aanpassing op- en uitritcomplex op de A19 in Gullegem in functie van de verkeersveiligheid en leesbaarheid van de verkeerssituatie.
Ontsluiten van de uitbreiding van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele via de
Rijksweg (N343) naar het op- en uitritcomplex op de A19 in Gullegem.
Voorzien van de nodige hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen bij het realiseren van bijkomende verharding en de aanleg van een gescheiden systeem van afvalwater en hemelwater.
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nee

Regelt de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging.
Het omvat onder meer de reglementering betreffende de grondwaterwinning, alsook bepaalt het de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones rond drinkwaterwinningen

Grondwaterbescherming (grondwaterdecreet)

(Decreet van 24 januari
1984, gewijzigd bij Decreten van 12 december
1990 en 20 december
1996 (BS 31 december
1996)

In dit besluit wordt de factor Lden als geluidsbelastingindicator naar ja
voor geschoven. Daarnaast worden maatregelen ter beheersing
van het omgevingsgeluid vastgelegd.
Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat beslissingen
ja
inzake bodemsanering op systematische wijze te nemen

Besluit van de Vlaamse regering inzake de 22/07/2005
evaluatie en beheersing van omgevingslawaai
Bodemsaneringsdecreet
(22 februari 1995, gewijzigd per 26 mei 1998, BS
25 juli 1998)
Uitvoeringsbesluit en Vlarebo
5 maart 1996 en aanvullingen

1 september 1991,
1 augustus 1995
en later
Europese Richtlijn 2002/49/EG en 01/06/2005
omzetting in een besluit van de Vlaamse
regering

Vlarem I en II en milieukwaliteitsnormen

ja
Vormt de basis voor het luchtbeleid binnen de Europese Unie
De richtlijn verplicht de lidstaten om de blootstelling aan PM2.5 in
stedelijke gebieden tegen 2020 met gemiddeld 20% te doen dalen
in vergelijking met het niveau van 2010. Tegen 2015 moet de
concentratie fijn stof in deze gebieden lager zijn dan
20 microgram/m3. Op hun volledige grondgebied moeten de
lidstaten een PM2.5-grenswaarde van 25 microgram/m3 in acht
nemen. Deze grenswaarde moet in 2015 of, indien mogelijk, al in
2010 worden bereikt.
Omvat het Vlaamse reglement op de milieuvergunningen; bevat
ja
onder meer de te respecteren immissienormen voor lucht, bodem,
water en geluid
De Europese Richtlijn werd omgezet via het besluit van de Vlaamse ja
regering ‘Algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne’

Richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en 29 april 2008
schonere lucht voor Europa

Relevant
ja

Inhoudelijk
Creëert een algemeen juridisch kader voor het milieubeleid ter
overkoepeling van de bestaande sectorale regelingen en omvat dus
de doelstellingen en de beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen

Data
Decreet houdende algemene bepalingen (5 april 1995)
in verband met milieubeleid (DABM)

Tabel 1
Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (vervolg 2)

Voor grondverzet van meer dan 250 m³, ook van niet-verdachte gronden, moet een
technisch verslag en bodembeheerrapport worden opgemaakt, zelfs indien de
uitgegraven grond wordt toegepast binnen dezelfde kadastrale werkzone of op de
eigendom van de eigenaars van de uitgegraven grond.
In de discipline bodem wordt nagegaan of er verdachte gronden in het projectgebied voorkomen.
Geen bemaling vereist

De geluidsbelastingindicator Lden en de verschillende maatregelen worden gehanteerd bij de uitwerking van de discipline gluid

Deze regelgeving wordt meegenomen in de discipline geluid

Milieukwaliteitsnormen voor water, bodem en geluid

Bespreking relevantie
Het Gewestelijk Milieubeleidsplan 2003-2007 trad in januari 2003 in werking. Het
Provinciaal Milieubeleidsplan heeft als planhorizon 2004-2008.
Het milieubeleidsplan van Kortrijk 2002-2004 beschrijft relevante acties onder meer
met betrekking tot zwerfvuil, ecologisch beheer van wegbermen, inbuizen van
baangrachten en beheer van kleine landschapselementen.
Een aantal acties uit het milieubeleidsplan 2005-2009 van de gemeente Wevelgem
zijn relevant, met name de acties met betrekking tot reductie van bestrijdingsmiddelen, integraal waterbeheer, landschapsinrichting, en geluidshinder.
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Art. 32 en 33 van natuurdecreet

Europese regelgeving die
werd omgezet in Vlaamse
wetgeving via het natuurdecreet

NATURA 2000; Speciale beschermingszones

24 mei 1983 en aanvullingen;
8 december 1998 (BS 29
januari 1999) oppervlaktewateren aangeduid in
zones
21 oktober 1997 (BS 10
januari 1998), 23 juli
1998 (BS 10 september
1998) en aanvullingen

Vlaamse en/of erkende natuurreservaten

Decreet betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu

Waterkwaliteitsdoelstellingen

Aanduiding kwetsbare zones water

Uitvoeringsbesluiten
Beheerovereenkomsten

10 november 2000 (BS 22
november 2000)
14 juni 2002

1 januari 1996 en wijzigingen

Mestdecreet en MAP

en Vlarea

2 juli 1981, gewijzigd op
20 april 1994
17 december 2004 (BS 20
januari 2005)

Data
4 april 2003

Afvalstoffendecreet

Delfstoffendecreet en uitvoeringsbesluit

ja

neen

nee

beperkt

ja

Relevant
nee

Heeft tot doel een verregaande bescherming, ontwikkeling en
beperkt
herstel van het natuurlijke milieu te verwezenlijken. Belangrijk hierbij
is het stand-stillprincipe. Tevens voorziet het in een afbakening van
een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevingsen Ondersteunend Network (IVON) tussen bestaande grote eenheden natuur (GEN) of te vormen grote eenheden natuur (GENO)
nee
Natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu kunnen door de Vlaamse
regering worden aangewezen of erkend als natuurreservaat
NATURA 2000 is het streven van Europa als gevolg van de Habita- nee
trichtlijn (92/43/EEG) om een samenhangend Europees netwerk te
vormen van gebieden waarin maatregelen genomen worden om de
natuurlijke habitats in een gunstige staat te behouden voor de
bedoelde soorten uit de Habitatrichtlijn; speciale beschermingszones zijn gebieden aangewezen door de Vlaamse regering in toepassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn

Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op een landbouwbedrijf regelt
Met dit besluit neemt de Vlaamse regering maatregelen tegen
verontreiniging van meststoffen door VHA-zones aan te duiden
waarbinnen beperkingen gelden voor de landbouwer die deze
gronden gebruikt
Met dit besluit werden door de Vlaamse regering de oppervlaktewateren aangeduid die bestemd zijn voor de productie van drinkwater, zwemwater, schelpdierwater en viswater. Voor deze oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige milieudoelstellingen
zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 van titel II van Vlarem

Hebben tot doel om het leefmilieu te beschermen tegen verontreinigingen van meststoffen

Inhoudelijk
Streeft naar een beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil
minstens de effectieve ontginning mogelijk maken. De nodige
instrumenten worden in het decreet voorzien
Regelgeving met betrekking tot het achterlaten, opslaan, verwijderen en beheren van afval

Tabel 1
Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (vervolg 3)

Geen vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied in het projectgebied of de ruimere
omgeving (tot 2 km, zie figuur 7) aanwezig

Geen natuurreservaten in het projectgebied of de ruimere omgeving aanwezig

Geen VEN-gebieden in het projectgebied of de ruimere omgeving (tot 2 km afstand) aanwezig (figuur 7).

Basiswaterkwaliteitsnormen voor waterlopen.

Geen relevantie inzake gebruik van meststoffen

Geen relevantie inzake beheersovereenkomsten.

Bij de werkzaamheden komt grond vrij. Deze dient als afvalstof te worden beschouwd en kan enkel als aan de voorwaarden van Vlarea is voldaan gebruikt
worden als secundaire grondstof (hergebruik als bodem). Bij aanvoer moet de
aangevoerde bodem voldoen aan de specifieke voorschriften (attest) (zie ook
Vlarebo).
Verlies van landbouwpercelen (verlies aan mestafzetgebied)

Bespreking relevantie
Geen impact inzake ontginningen; grondophogingen van bermen zullen met
grondoverschotten van het project zelf worden gerealiseerd
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24 juli 1991 (BS
7 september 1991) en
aanvullingen
KB van 16 februari 1976

Jachtdecreet

14 maart 1997

maart 1976 en aanvullingen van recentere datum

Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
(GNOP)

Decreet bescherming stads- en dorpsgezichten, monumenten

Bermbesluit

Conventie werd door
België ondertekend op 1
oktober 1990 en op 3 mei
2002 (BS 24 juli) door
Vlaanderen bekrachtigd;
trad in werking op 2 juni
2003
27 juni 1984

Overeenkomst voor de bescherming van
vleermuizen als uitvloeisel van de Conventie van Bonn

Beschermde dieren en planten

13 juni 1990 (BS
28 september 1990)

Data
1971

Bosdecreet

Ramsargebieden

Regelt de bescherming, instandhouding, onderhoud en herstel van
monumenten, stads- en dorpsgezichten

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de bescherming van fauna en flora
Kaderde in het milieuconvenant (overeenkomst tussen de Vlaamse
en lokale overheden) en heeft als bedoeling om op gemeentelijk
vlak het natuurbestand in kaart te brengen en het beleid te schetsen
dat ervoor moet zorgen dat de natuur maximale overlevings- en
ontplooiingskansen krijgt. Deze werden meestal vertaald in specifieke acties

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en planten en
beperkingen inhoudt naar vervoer, plukken of vangen, …
Deze conventie handelt over de bescherming van migrerende wilde
diersoorten, dus bescherming over de grenzen heen. Bepaalt dat
het opzettelijk vangen, houden of doden van vleermuizen verboden
is. Tevens dienen sites te worden aangeduid en beschermd die
belangrijk zijn voor instandhouding van deze dieren (zoals ook
voorzien in de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG (21 mei 1992)

Inhoudelijk
De Conventie van Ramsar heeft tot doel de bescherming van
waterrijke gebieden van internationaal belang. Deze gebieden
werden in Vlaanderen omgezet tot speciale beschermingszones
voor vogels
Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen in
Vlaanderen; omvat naast bostechnische gegevens ook specifieke
verwijzingen naar ecologische en recreatieve functies van een bos
Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten behoeve van de
jacht

Tabel 1
Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (vervolg 4)

beperkt

ja

ja

misschien

misschien

nee

nee

Relevant
nee

De wegbermen zullen na de werken overeenkomstig de regelgeving moeten
worden beheerd
GNOP Kortrijk. Het studiegebied staat beschreven als landschappelijke eenheid
en karakteristiek landschap ‘Komvallei van de Stampkotbeek’. Knelpunten van
belang voor het studiegebied onder meer de versnippering van de natuur, het
verdwijnen van kleine landschapselementen en de waterkwaliteit (Stampkotbeek).
Op de potentiekaart voor natuurontwikkeling wordt het gebied opgenomen als
‘open ruimte binnen het stedelijk gebied’. Relevante acties die hierin opgenomen
zijn, hebben betrekking op het behoud van kleine landschapselementen.
Geen beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten in het projectgebied
aanwezig, wel in de ruimere omgeving (figuur 8).

Bij de discipline flora en fauna zal worden nagegaan of er soorten van deze lijsten
in het projectgebied voorkomen
De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna en flora

Bespreking relevantie
Geen Ramsargebieden gesitueerd in het ruimere studiegebied

26

voorgesteld op 15 juni
2001

16 april 1996 (en recentere wijzigingen)

Art. 54 van decreet op
natuurbehoud

30 juni 1993 en wijzigingen (BS 24 maart 2003)

20 april 1994 en wijzigingen

Decreet betreffende de landschapszorg

Regionaal landschap

Decreet op het archeologisch patrimonium

Besluit Vl. Reg.

Data
La Valetta, 16/01/1992
Door België ondertekend
op 30 januari 2002 (nog
niet geratificeerd)

Landschapsatlas

Conventie van Malta

De Landschapsatlas (voorgesteld op 15 juni 2001) geeft een
inventaris van de landschappelijke relictgebieden van Vlaanderen.
Volgende soorten relicten worden onderscheiden: relictzones,
ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten en zichten.
Regelt de bescherming van landschappen en de instandhouding,
het herstel en het beheer van beschermde landschappen, ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. Stelt maatregelen vast voor de
bevordering van de algemene landschapszorg. Ankerplaatsen
kunnen worden aangeduid bij besluit van de Vlaamse regering.
Wanneer de bepalingen uit de ankerplaatsen worden opgenomen
in de ruimtelijke uitvoeringsplannen, spreekt men van erfgoedlandschappen.
Betreft een gebied met landschappelijke waarde en waarrond op
initiatief van de Provincie een samenwerkingsverband tussen
gemeenten wordt opgezet
Regelt de bescherming van het archeologisch patrimonium. Vanaf
1 januari 2004 wordt het beheer en beleid van het onroerend
erfgoed in Vlaanderen (zowel monumenten, landschappen als
archeologie) waargenomen door de afdeling Monumenten en
Landschappen

Inhoudelijk
Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed.

Tabel 1
Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (vervolg 5)

ja

nee

beperkt

beperkt

Relevant
Ja

Maatregelen dienen te worden genomen om het archeologisch bodemarchief te
beschermen of te onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan worden bij de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Geen regionaal landschap aanwezig in en rond het studiegebied

De beschermde landschappen en de ankerplaatsen worden besproken bij de
discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. Ze worden gesitueerd
op figuur 8.

In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen te treffen om ervoor te zorgen
dat bij grote particuliere of openbare ontwikkelingsprojecten de totale kosten van
eventuele noodzakelijk daarmee verband houdende archeologische verrichtingen
worden gedekt door gelden afkomstig uit de overheid- of privésector, al naargelang. Op de begroting voor deze projecten dient eveneens een post opgenomen
te worden voor voorafgaande archeologische studies en onderzoeken, voor
beknopte wetenschappelijke verslagen, alsmede voor de volledige publicatie en
registratie van de bevindingen.
In de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden de
relevante relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten opgesomd en besproken.
Figuur 8 geeft reeds een overzicht hiervan.

Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer bestanddelen van het archeologische
erfgoed zijn gevonden gedurende bouwwerkzaamheden voor het behoud daarvan, zo mogelijk in situ.

Bespreking relevantie
Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat milieueffectrapportages en de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle rekening houden met archeologische vindplaatsen en
hun context.

27

23 maart 1999

KB 28 december 1967

KB 5 oktober 1992 (BS 6
november 1992)
26 april 1996 en 18 juli
2003 (BS 14 november
2003)

Krachtlijnen voor een geïntegreerd
rioleringsbeleid

Wet op de onbevaarbare waterlopen

Wet op de bevaarbare waterlopen

Regelgeving betreffende vrije vismigratie

18 juli 2003 (BS 14
november 2003) en
aanvullingen

Data
27 juni 1984

Decreet integraal waterbeleid

Beheer open ruimte, ruilverkaveling,
landinrichting en natuurinrichting

Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaarbare waterlopen
worden beschouwd
In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26 april
1996) en in het Decreet Integraal Waterbeleid wordt vooropgesteld
dat in alle waterlopen van de hydrografische stroomgebieden van
de Benelux vrije migratie van alle vis-soorten mogelijk gemaakt
wordt tegen begin 2010

Inhoudelijk
Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten dat alle facetten
die in het gebied aanwezig zijn zich volwaardig kunnen ontwikkelen. VLM werd opgericht om deze taak tot landinrichting uit te
voeren. Bij een ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de landbouw, bij een natuurinrichting op het behoud van fauna en flora,
steeds rekening houdend met het multifunctioneel buitengebied
Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor een duurzaam waterbeleid conform de bindende bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een aantal nieuwe
instrumenten ingevoerd - zoals de watertoets - die de overheid in
staat moeten stellen een effectief beleid inzake integraal waterbeheer te voeren. Het waterbeheer wordt voortaan beschouwd per
deelbekken
Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen waarin het
Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering van openbare riolen.
Tevens werden een aantal codes van goede praktijk (herwaardering
van grachtenstelsels en hemelwaterputten en infiltratievoozieningen)
toegevoegd aan de bestaande codes
Deelt de waterlopen in verschillende categorieën in, geeft aan wie
er bevoegd is voor het beheer alsook bepalingen naar beheer en
onderhoud toe

Tabel 1
Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (vervolg 6)

nee

beperkt

ja

ja

ja

Relevant
nee

Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende waterlopen bij de discipline
water (figuur 9). Deze van 1ste categorie (Heulebeek) worden beheerd door VMM
afdeling Water. Deze van 2de categorie en 3de categorie respectievelijk door de
provincie en de gemeente.
De Leie is een bevaarbare waterloop (zie figuur 9), de relevantie zal worden nagegaan in de discipline water.
In het studiegebied zijn geen prioritaire vismigratieknelpunten aanwezig

Vooral de codes van goede praktijk met betrekking tot te voorziene buffervolumes
en infiltratiemogelijkheden zijn van belang voor het project

Het project is onderhevig aan de verplichting tot uitvoeren van een watertoets. Het
MER zal hiertoe de nodige elementen aanleveren.

Bespreking relevantie
In het ruimere studiegebied werd geen ruilverkaveling uitgevoerd en bevinden zich
geen gebieden waar de instrumenten landinrichting of natuurinrichting zijn toegepast.

DEEL III: VERANTWOORDING EN BESCHRIJVING VAN HET PROJECT EN RUP
In dit deel wordt eerst een verantwoording van het project en plan (= RUP) gegeven.
Daarna wordt het project meer in detail beschreven. Om de voorziene werken op een
begrijpelijke manier te kunnen beschrijven, is het nodig eerst de huidige verkeersafwikkeling in de omgeving van het projectgebied te schetsen.

1. Verantwoording
1.1. Verantwoording project
De hoofdontsluiting van Kortrijk voor autoverkeer bestaat uit het wegenstelsel E17/A14 E403/A17 - A19 en R8 (figuur 1). Het belangrijkste wegennet in het studiegebied omvat:
 de E17/A14 verbindt Antwerpen, Gent, Kortrijk en Rijsel. De E17/A14 wordt in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als hoofdweg;
 de hoofdweg E403/A17 verbindt Brugge, Kortrijk en Doornik;
de verkeerswisselaar van ‘Aalbeke’ is een knooppunt tussen de E17/A14 en de
E403/A17 nabij Aalbeke;
de
A19 loopt van Kortrijk naar Ieper en is geselecteerd als primaire weg categorie II;

de verkeerswisselaar ‘Moorsele’ is een knooppunt tussen de E403/A17 en de A19;
 de ringweg rond Kortrijk, R8, is deels ingericht als autosnelweg. Het zuidelijk deel
(van “Kortrijk-West” tot “Kortrijk-Oost”) is als secundair I gecategoriseerd, terwijl het
resterende noordelijke deel een primaire weg II is. De R8 heeft als belangrijkste functie het verkeer te verzamelen en het te verbinden met het hoofdwegennet;
ter hoogte van het verkeersknooppunt “Kortrijk-west” sluit de A19 aan op de R8,
het zogenaamde “Ei” betreft een ovonde die via twee bruggen over de E17/A14
loopt en dienst doet als afrit 2, “Kortrijk-Zuid” en “Hoog-Kortrijk”. Daarnaast zorgt
“het Ei” voor de aansluiting met de R8;
 de Koningin Fabiolalaan verbindt de woonkernen van Gullegem en Wevelgem. Het
op- en uitritcomplex ‘Gullegem-Moorsele’ op de A19 sluit hierop aan;
 de Rijksweg of N343 verbindt de industriezone Gullegem-Moorsele met de Koningin
Fabiolalaan en het op- en uitritcomplex op de A19.
De doorstroming op de R8 verloopt niet optimaal door enerzijds het discontinu verloop
van de R8 en anderzijds het groot aantal gelijkvloerse, met verkeerslichten geregelde
kruispunten. Dit verhoogt de belasting van de stadsring (R36) en van het gebied tussen
de R8 en de R36.
De verbinding R8-A19 “Kortrijk-west” verloopt via een voorlopig aangelegd kruispunt
met driekleurige lichtregeling. Belangrijkste knelpunten zijn een weinig leesbare inrichting, de weinig functionele inrichting (lichtsignalisatie op verkeersknooppunt tussen twee
snelwegen) en het gebrek aan capaciteit (tijdens de spits). Dit leidt tot verkeersonveiligheid op het verkeersknooppunt en een subjectief onveiligheidsgevoel, vooral op de
R8 ter hoogte van de lichtengeregelde dwarsingen.

Þ

Uitbouw en inrichting knooppunt A19-R8
Screeningnota Plan-MER

Juli 2008
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Daarenboven wordt de R8 vaak gebruikt als verbinding tussen de E403/A17 en de
E17/A14. Dit niettegenstaande die verbinding ook kan verlopen over de hoofdwegen
E403/A17 en E17/A14 via het klaverblad “Aalbeke”. Bijgevolg vervult de R8 hier een
taak die niet overeenstemt met haar functie. Dit brengt een extra belasting van de R8 en
het “Ei” (“Kortrijk-zuid”) met zich mee waardoor er soms filevorming optreedt ter hoogte
van het “Ei” en ter hoogte van de aansluiting tussen de A19 en de R8 richting “Kortrijkzuid”.
De binnen dit project voorgestelde aanpassing aan het knooppunt ‘Kortrijk-west’ en het
op- en uitritcomplex A19 “Gullegem-Moorsele“ beogen zowel het oplossen van huidige
knelpunten, als het tegemoet komen aan toekomstige ontwikkelingen:
 de aanpassing aan de verbinding van de R8-A19 “Kortrijk-west” draagt bij tot een
vlottere verkeersafwikkeling, de uitbouw als een volwaardige verkeerswisselaar tussen
2 wegen met autosnelwegstatuut en de verdere realisatie van de R8 als autosnelweg
zodat deze de taak als verzamel- en ontsluitingsweg van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk naar het hogere wegennetwerk optimaal kan vervullen;
 aangezien ter hoogte van “Kortrijk-west” de beweging van de A19 richting “Kortrijkzuid” over 1 rijstrook zal verlopen, wordt het verkeer dat op heden richting E17/A14
verloopt via “Kortrijk-west”, de R8 en “Kortrijk-zuid” aangemoedigd om via de
hoofdwegen A19, E17/A14 en het klaverblad “Aalbeke” te rijden (figuur 1). Hierdoor
ontstaat reservecapaciteit op de R8, “Kortrijk-zuid” en “Kortrijk-west”;
 een aanpassing van het op- en uitritcomplex “Wevelgem-Gullegem” is noodzakelijk
om bij de toekomstige verwachte toename van het verkeer de verkeersafwikkeling te
kunnen verzekeren. Deze verwachte toename van het verkeer ontstaat als gevolg van
de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Gullegem-Moorsele en de mogelijke
potenties op lange termijn van de zone gelegen tussen de E403/A17-A19-R8 en de
spoorweg Kortrijk-Ieper;
 er worden maatregelen genomen ten aanzien van de verkeersveiligheid van fietsers
die het kruispunt van de Rijksweg (N343) en de Koningin Fabiolalaan moeten kruisen;
 de projectingrepen kunnen bijdragen tot het verhogen van de verkeersleefbaarheid
van de kernen Gullegem en Wevelgem door het verbeteren van de ontsluiting van de
bedrijventerreinen zodat deze kernen ontlast worden;
 voor Ledegem wordt door de aanleg van de weg in het verlengde van N343 naar het
noorden de mogelijkheid gevrijwaard om een vlottere ontsluiting op het hogere wegennet te bekomen zonder de verkeersleefbaarheid van de deelgemeente St. ElooisWinkel bijkomend te belasten.

1.2. Verantwoording RUP
Om de uitbouw en definitieve aanleg van het knooppunt ‘Kortrijk-West’ van de autosnelweg A19 met de autosnelweg R8 en de aanpassing van het op- en uitritcomplex
A19 “Gullegem/Moorsele“ met de Koningin Fabiolalaan en de N343 (figuren 1 en 2)
mogelijk te maken, is een bestemmingswijzing noodzakelijk van een beperkte zone. De
zone is gelegen in het BPA nr. 64 Zonnebeekstraat. De overige ingrepen om het knooppunt te realiseren situeren zich binnen het bestaande complex of de voorziene reservatiestrook op het gewestplan en het BPA en hiervoor is aldus geen bestemmingswijziging
noodzakelijk.
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2. Huidige verkeersafwikkeling
De A19, het knooppunt “Kortrijk-west” en het wegvak van de R8 vanaf het knooppunt
via “Kortijk-noord” tot aan het uitritcomplex nr. 3 met de E17/A14 “Kortrijk-zuid”, zijn
gecategoriseerd als primair II in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het zuidelijke
wegvak van de R8 vanaf het knooppunt “Kortrijk-west” tot aan het knooppunt met de
E17/A14 “Kortrijk-zuid” werd gecategoriseerd als secundair I in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

2.1. R8
De R8 heeft als belangrijkste functie het verkeer te verzamelen en het te verbinden met
het hoofdwegennet (A19, E17/A14, E403/A17).
De R8 kent een discontinu verloop (figuur 1):
 het zuidwestelijk traject van de R8 (van “Kortrijk-west” tot “Kortrijk-zuid”) heeft een
profiel van autosnelweg (geen gelijkvloerse kruisingen). De R8 ligt er in uitgraving
terwijl de verbinding tussen de kernen langs weerzijden van de R8 op maaiveld verloopt;
 het zuidelijk traject van de ring ontbreekt en momenteel wordt de E17/A14 als verbindingsstuk gebruikt. Dit betekent niet alleen een onduidelijk naast elkaar plaatsen
van diverse verkeerssoorten, maar ook een extra belasting voor de E17 en een onduidelijke verkeerscirculatie op “Kortrijk-oost”;
 het noordelijke traject (van “Kortrijk-oost” tot “Kortrijk-west”) kan opgesplitst worden
in drie delen:
vanaf “Kortrijk-oost” tot net voorbij de N43 en de brug over de Leie heeft de R8 het
profiel van een autosnelweg met gelijkgrondse kuisingen;
het tweede deel (tot net voor “Kortrijk-noord”) is enkel voorzien van ventwegen (het
middenstuk ontbreekt). De kruispunten zijn gelijkvloers en voorzien van een lichtregeling. Langs de ventwegen hebben zich handels- en bedrijfsfuncties gevestigd die
op sommige plaatsen rechtstreeks ontsluiten op de R8. De verbinding van de R8
met de A19 verloopt via een voorlopig aangelegd kruispunt met lichtregeling.
In het derde deel (tot aan “Kortrijk-west”) kent de R8 weer het profiel van een autosnelweg.
Het discontinu verloop zorgt ervoor dat de verkeersstructuur van de R8 onleesbaar is en
chaotisch overkomt.
Door het groot aantal gelijkvloerse, met verkeerslichten geregelde kruispunten is de
doorstroming niet optimaal. Dit verhoogt de belasting op de stadsring (R36) en op het
gebied tussen de R8 en de R36.
Het knooppunt van de A19 met de R8 is een uiterst gevaarlijk punt, vooral voor linksafslaand verkeer (bv. verkeer dat van de A19 komt en de R8-noord wil oprijden). Deze
niet-optimale uitwerking van het knooppunt zorgt bovendien voor sluipverkeer op regionaal niveau: omwille van de onveiligheid tracht men dit knooppunt te vermijden.
Tenslotte wordt de R8 vaak gebruikt als verbinding tussen de E403/A17 en de E17/A14
in plaats van gebruik te maken van het klaverblad E403 -E17 “Aalbeke”. Dit brengt een
extra belasting van “Kortrijk-west”, de R8 en “Kortrijk-zuid” met zich mee.
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2.2. Op- en uitritcomplex A19 nr. 1 “Gullegem/Moorsele”
De op- en afrit “Gullegem/Moorsele” ligt zeer dicht bij het klaverblad van de A19 en
E403/A17. In deze strook gebeuren heel wat weefbewegingen in verschillende richtingen (voertuigen die de A19 oprijden en die van de A19 naar de E403/A17 rijden).
Hierdoor gebeuren er heel wat ongevallen.
De Koningin Fabiolalaan en de N343 bedienen de op- en afrit. Het kruispunt van de
Koningin Fabiolalaan en de N343 met een driekleurige lichtsignalisatie kent momenteel
een voldoende vlotte verkeersafwikkeling. Bij de geplande uitbreiding van het regionaal
industrieterrein en de aanleg van een weg in het verlengde van de N343 richting St.Eloois-Winkel, wordt een toename van het verkeer verwacht. Het kruispunt Koningin
Fabiolalaan-N343 kan echter in zijn huidige vorm geen bijkomend verkeer verwerken.

3. Gewenste verkeersafwikkeling
Het project draagt bij tot de verdere uitbouw van de R8 als verzamel- en ontsluitingsweg
van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk naar het hogere wegennetwerk. De gewenste
verkeersafwikkeling omvat:
 de verdere realisatie van de R8 als autosnelweg;
 de uitbouw van een volwaardige verkeerswisselaar tussen de R8 en A19 (twee wegen
met autosnelwegstatuut), waarbij de gelijkgrondse dwarsingen verdwijnen;
 de afwikkeling van het verkeer van de E403/A17 naar de E17/A14 hoofdzakelijk via
het complex “Aalbeke” door aangepaste inrichting van “Kortrijk-West” en het complex “Aalbeke”. Dit leidt tot het ontlasten van de R8 en “Kortrijk-zuid” het “Ei”. De R8
vervult hierdoor optimaal de functie van verzamel- en ontsluitingsweg;
 het verzekeren van een vlotte verkeersafwikkeling bij stijgende verkeersbelasting door
de toekomstige uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Gullegem-Moorsele en
de mogelijke potenties op lange termijn van de zone gelegen tussen de E403/A17 A19-R8 en de spoorweg Kortrijk-Ieper;
 het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in Gullegem, Wevelgem en St. Eloois-Winkel door aanpassingen aan het op- en uitritcomplex van de
A19 en aan het lokale wegennet.
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4. Geplande ingrepen
Om de werking van het knooppunt “Kortrijk-west” en het op- en uitritcomplex A19 “Gullegem/Moorsele“ met de Koningin Fabiolalaan en de N343 te optimaliseren, worden
volgende ingrepen gepland (zie figuur 10):
 uitbouw aansluiting A19/R8 “Kortrijk-west” tot een volwaardige verkeerswisselaar:
de afrit van de R8 komend van “Kortrijk-noord” naar de A19 en de oprit van de
R8 richting “Kortrijk-zuid” komend van de A19 worden grotendeels behouden op
hun huidig tracé en niveau;
het verkeer van de A19 naar “Kortrijk-noord” en van de R8 komend van “Kortrijkzuid” naar de A19 verloopt via 1 brug met 4 rijstroken of 2 bruggen met 2 rijstroken over de R8. Zo dienen deze verkeersstromen onderling niet te weven. De lussen liggen aan de zuidkant van de verlengde as van de A19;
om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te milderen worden geluidsabsorberende wanden voorzien aan het noordelijk gedeelte van de trompetaansluiting – meer bepaald daar waar deze zich op korte afstand van de bewoning bevindt.
 Via aanpassingen aan de zuidkant van het op- en uitritcomplex A19 wordt de opriten afritlus verkort, dit om de weefzones tussen de aansluiting van de oprit en de R8
zo groot mogelijk te maken, zowel voor het verkeer op het centrale deel van de A19
als voor het verkeer op de bedieningswegen. Het uitgevoerde verkeersonderzoek
heeft immers uitgewezen dat de weefzone tussen de aansluiting van de oprit en de R8
langer moet zijn dan de weefzone ter hoogte van het klaverblad ‘Moorsele’. Op basis van deze resultaten werd dan ook uitgegaan van een projectvoorstel waarbij de
zuidkant van het op- en uitritcomplex A19 naar het westen wordt verplaatst.

4.1. Verkeersafwikkeling tijdens de werken
Er is weinig verkeershinder te verwachten bij de werken aan de A19. Het bestaande
wegdek blijft in gebruik terwijl nieuwe wegenis aangelegd wordt. De op- en afrit zullen
afzonderlijk omgeschakeld worden wanneer een nieuwe oprit, respectievelijk afrit beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zijn geen omleidingen nodig.
Verkeershinder is enkel te verwachten gedurende een aantal fasen van de bouw van de
brug over de R8:
 bij het maken van de landhoofden en zijpijlers zal de pechstrook van de buitenring,
evenals de rechterrijstrook van de binnenring afgesloten worden gedurende ongeveer
1 maand;
 bij het maken van de middenpijler zal de linkerrijstrook afgesloten worden, zowel op
binnen- als buitenring gedurende ongeveer 1 maand. Wat betreft de buitenring kan
de pechstrook tijdelijk ingenomen worden als rijvak, zodat 2 versmalde rijstroken blijven bestaan;
 het plaatsen van de langsliggers en het afwerken van het brugdek gebeuren beurtelings over de binnen- en de buitenring. Hiervoor dienen achtereenvolgens de binnenen de buitenring volledig afgesloten te worden gedurende telkens een weekend;
Omleiding van het verkeer kan grotendeels gebeuren via het autosnelwegnet (E403/A17
en E17/A14) knooppunt Moorsele, Aalbeke en het Ei) en het resterende gedeelte van de
R8
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4.2. Afwerking
Er wordt splitasfaltmastiek (SMA) toegepast als wegverharding.
Voor de afwatering van de verlegde zuidelijke op- en afrit op de A19 worden afwateringsgrachten voorzien langs weerszijden van de weg.
De trompetaansluiting zal grotendeels beneden maaiveld komen te liggen. Afwatering
via langsgrachten is bijgevolg niet mogelijk. De afwatering gebeurt daarom via een rioleringssysteem dat wordt aangesloten op de riolering van de R8. Het water wordt afgevoerd via een pompput.

4.3. Grondbalans
De afgegraven teelaarde wordt op de werf volledig hergebruikt.
Het grondverzet voor bovenvermelde werken zal 58.000 m³ in uitgraving en 4.000 m³
in aanvulling bedragen voor de op- en afrit R8 en 1.600 m³ in uitgraving voor de te
verleggen op- en afrit op de A19. Het restvolume grond zal ter plaatse aangewend worden voor onder meer ophoging van de bermen waardoor de grondbalans in evenwicht
is.

4.4. Onteigeningen
Er dienen normalerwijze geen woningen onteigend te worden. Wel zal de onteigening
van een aantal percelen noodzakelijk zijn.

5. Fasering van de werken
De uitvoering van beide projectonderdelen, namelijk de realisatie van het volwaardig
op- en uitritcomplex van de R8 “Kortrijk-west” en het verleggen van de op- en afrit op
de A19, gebeurt onafhankelijk van elkaar.
De werken aan het op- en uitritcomplex van de R8 “Kortrijk-west” worden als
volgt opgevat:
1. Voorbereidingsfase:
 ontzoding van de terreinen;
 verwijderen bomen en struiken;
 verwijderen bestaande verhardingen.
2. Grondwerken:
 uitgraving;
 profileren van de wegzate op ontwerphoogte;
 voorzien van wegenis en rioleringswerken;
 stabiliseren van de ondergrond;
 aanvoeren van ophogingsgrond.
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3. Bouw van de brug over de R8
 bouw landhoofden en zijpijlers van de brug;
 bouw middenpijler van de brug;
 plaatsing langsliggers;
 afwerken bovenbouw.
4. Afwerkingsfase:
 afwerken bermen met gestapelde teelaarde;
 inzaaien bermen met grasmengsel;
 inplanten van groen op de taluds;
 plaatsing van de definitieve horizontale en verticale wegsignalisatie;
 plaatsen van metalen veiligheidsafsluitingen;
 plaatsen van verlichting.
De werken aan het op- en uitritcomplex op de A19 worden als volgt opgevat:
1. Voorbereidingsfase:
 ontzoding van de terreinen;
 verwijderen bomen en struiken;
 verwijderen bestaande verhardingen gebeurt in functie van de realisatie van nieuwe wegenis.
2. Grondwerken:
 zoals hoger.
3. Afwerkingsfase:
 zoals hoger.

6. Timing van de werken
De werken zijn gepland in de 2de helft 2010 en zullen naar schatting één kalenderjaar
duren.
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DEEL IV: BESCHRIJVING OVERWOGEN
ALTERNATIEVEN
1. Nulalternatief
Het nulalternatief - dit wil zeggen het behoud van de huidige toestand - is geen wenselijk
alternatief, aangezien hierdoor een toestand wordt in stand gehouden die zowel qua
doorstroming als qua verkeersveiligheid allesbehalve optimaal is (zie ook eerder: verantwoording van het project). Deze slechte toestand zal bovendien in de toekomst nog
versterkt worden door de ontwikkelingen in de omgeving die een zeker verkeersgenerend
effect hebben (onder meer de uitbreiding van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele).

2. Inrichtingsalternatieven
Aan deze opdracht is een verkeersonderzoek1 voorafgegaan, uitgevoerd door de opdrachtgever. In deze studie werden 4 alternatieven (inclusief het projectvoorstel) voor het
knooppunt en een aantal bijkomende maatregelen buiten het knooppunt onderzocht.
De alternatieven verschillen in hoofdzaak qua type aansluitingscomplex tussen de A19
en de R8 (ongelijkvloerse rotonde of trompetaansluiting) en in de manier waarop de
aansluiting van de op- en afrit Gullegem/Moorsele van de A19 met het lokale wegennet
wordt gerealiseerd. De aanpassingen in verband met deze aansluiting op het lokale
wegennet zijn niet opgenomen in het projectvoorstel. Omwille van de onderlinge verschillen tussen de inrichtingsalternatieven en de impact van het project op de ontsluitingsmogelijkheden van het lokale wegennet wordt dit bij de afweging van de 4 alternatieven wel in rekening gebracht.

2.1. Alternatief 1
Bij alternatief 1 (zie figuur 11) wordt de aansluiting tussen de A19 en de R8 gerealiseerd
via een grote ongelijkvloerse rotonde. De op- en afrit op de A19 wordt geïntegreerd in
het verkeersknooppunt “Kortrijk-west”. De N343 en de zone met hoge potentie (ingesloten door de E403/A17, de A19, de R8 en de spoorlijn) sluiten rechtstreeks aan op het
knooppunt “Kortrijk-west”. Op het knooppunt kunnen alle richtingen genomen worden.
De diameter van de rotonde is 400 m en de R8 loopt onder de rotonde door op haar
huidig tracé en niveau.
De vrijgekomen ruimte onder de brug van de Koningin Fabiolalaan wordt gebruikt om
aan de noordkant van de A19 de N343 om te leggen zodat de Koningin Fabiolalaan en
de N343 ongelijkgronds kruisen. Aan de zuidkant wordt een ontsluitingsweg aangelegd
voor de later de bovengenoemde zone met hoge potentie. Deze weg sluit door middel
van een rotonde aan op het knooppunt “Kortrijk-west”. De rotonde is enkel voor hulpdiensten en zwakke weggebruikers rechtstreeks toegankelijk vanop de Koningin Fabiolalaan.

1

Verkeersonderzoek in het kader van de herinrichting van het knooppunt Kortrijk West en het toegangsknooppunt
Gullegem/Moorsele. Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen; augustus 2005.
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Positieve elementen alternatief 1
Het verkeer tussen het hogere wegennet en de bestaande industriezone Gullegem-Moorsele en eventueel te ontwikkelen zones belast het lokale wegennet niet
en de ontsluiting gebeurt via specifieke toegangswegen gescheiden van het lokale weggennet, meer bepaald de N343 en de nieuwe ontsluitingsweg ten zuiden van de A19;
de Koningin Fabiolalaan vormt geen rechtstreekse toegang tot de zones met potentie. De Koningin Fabiolalaan verbindt de kernen Wevelgem en Gullegem.
Door de zones met potentie niet rechtstreeks op deze weg aan te sluiten zullen
deze kernen niet belast worden door verkeer gegenereerd door de ontwikkeling
van de zones met potentie. Het is ook een aanmoediging voor de werknemers in
deze zones om vanuit de kernen via de kortste weg naar deze zones de verplaatsing per fiets te doen;
de rechtstreekse aansluitingen van de op- en afritten naar de A19 op de Koningin Fabiolalaan worden opgeheven, waardoor deze minder belast wordt;
het fietsverkeer tussen Wevelgem en Gullegem en de industriezone kan door het
bovenstaande veiliger verlopen;
er dient niet geweven te worden tussen het verkeer op de doorgetrokken N343
en de zuidelijke ontsluitingsweg voor de zones met potentie en dat op het centrale deel van de A19;
de ongelijkgrondse kruising van de N343 en de Fabiolalaan zorgt ervoor dat
het fietsverkeer hier veilig kan verlopen.



Negatieve elementen alternatief 1
Al het verkeer wordt via de nieuwe ontsluitingswegen naar het knooppunt “Kortrijk-west” geleid. Hierdoor wordt dit knooppunt zwaarder belast. Er mag bovendien aangenomen worden dat het verkeer naar de E17/A14 vanuit “Kortrijkwest” allemaal via “Kortrijk-zuid” “Ei” zal verlopen (en niet via de A19, de
E403/A17 en het knooppunt “Aalbeke”). Dit is een niet gewenste bijkomende
belasting van het knooppunt “Kortrijk-zuid”. In het kader van de geplande ontwikkelingen op Hoog Kortrijk, dient dit maximaal vermeden te worden;
met 4 opritten en 5 afritten op de rotonde kan geen vlot verkeer verzekerd worden. De weefzones zijn te kort. Er kunnen geen voldoende lange in- en uitloopstroken aangelegd worden. De omtrek van de rotonde is ongeveer 1.250 m. Dit
betekent dat er ongeveer per 140 m rotondering een op- of afrit is1.
het tracé van de N343 komt midden het containerpark te liggen dat gelegen is
tussen de oprit naar de E403/A17 richting Brugge en de N343;
in dit voorontwerp is een rotonde getekend met een diameter van 400 m. Dit
noodzaakt een onteigening van een aantal woningen in de woonwijk Mollegat.

Naast de verschillende verkeerstechnische en ruimtelijke nadelen is er ook een financieel
nadeel verbonden met alternatief nummer 1. Omdat er 4 bruggen gebouwd dienen te
worden en het project heel wat ophogingswerken meebrengt, is de kostprijs relatief
hoog.

1

Ter vergelijking: op het “EI” is de omtrek van de rotondering 2.030 m en zijn er 6 op- en 4 afritten of één per
200 m rotondering.
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2.2. Alternatief 2
Dit alternatief (zie figuur 12) is in grote mate identiek aan alternatief 1. Verschillend is de
manier waarop de zuidelijke op- en afrit op de A19 wordt aangepast en de aansluiting
van de zuidelijk gelegen zones met potentie. De zuidelijke op- en afrit op de A19 wordt
namelijk niet geïntegreerd in het knooppunt “Kortrijk-west”, maar sluit via een rotonde
aan op de Fabiolalaan. Ook de zuidelijk gelegen zones met potentie sluiten aan op
deze rotonde.



Positieve elementen alternatief 2
Het verkeer tussen het hogere wegennet en de bestaande industriezone Gullegem-Moorsele belast het lokale wegennet niet en de ontsluiting gebeurt via een
specifieke toegangsweg (N343);
op de Koningin Fabiolalaan wordt één aansluiting van een op- en afrit naar de
A19 opgeheven waardoor deze weg minder belast wordt. De belasting is echter
hoger dan in het eerste alternatief, gezien de zuidelijke op- en afrit op de A19
en de zones met potentie wel aansluiten op de Koningin Fabiolalaan;
het fietsverkeer tussen Wevelgem en de deelgemeente Gullegem en de industriezone kan veiliger verlopen;
er dient niet geweven te worden tussen het verkeer op de doorgetrokken N343
en dat op het centrale deel van de A19;
de ongelijkgrondse kruising van de N343 en de Fabiolalaan zorgt ervoor dat
het fietsverkeer hier veilig kan verlopen.



Negatieve elementen alternatief 2
Het verkeer wordt deels via de nieuwe ontsluitingswegen naar het knooppunt
“Kortrijk-west” geleid. Er mag aangenomen worden dat het verkeer naar de
E17/A14 vanuit “Kortrijk-west” allemaal via “Kortrijk-zuid” “Ei” zal verlopen. Dit
is een niet gewenste bijkomende belasting van dit laatst genoemde knooppunt.
In het kader van de geplande ontwikkelingen op Hoog Kortrijk, dient dit maximaal vermeden te worden. De mogelijke bijkomende belasting van het “Ei” zal
kleiner zijn dan bij alternatief 1;
met 3 opritten en 4 afritten op de rotonde kan geen vlot verkeer verzekerd worden. De weefzones zijn te kort. Er kunnen geen voldoende lange in- en uitloopstroken aangelegd worden. De omtrek van de rotonde is ongeveer 1.250 m. Dit
betekent dat er ongeveer per 180 m rotondering een op- of afrit is;
de weefzone tussen de zuidelijke bedieningsweg en het centrale deel van de A19
is te kort om vlot te verlopen. De aan de zuidkant gelegen af- en oprit dienen
aangepast te worden om de weefzone te verlengen.
het tracé van de N343 komt midden het containerpark te liggen dat gelegen is
tussen de oprit naar de E403/A17 richting Brugge en de N343;
in dit voorontwerp is een rotonde getekend met een diameter van 400 m. Dit
noodzaakt een onteigening van een aantal woningen in de woonwijk Mollegat.

Naast de verschillende verkeerstechnische en ruimtelijke nadelen is er ook een financieel
nadeel verbonden met alternatief 2. Omdat er 4 bruggen gebouwd dienen te worden en
het project heel wat ophogingswerken meebrengt, is de kostprijs relatief hoog.
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2.3. Alternatief 31
Dit alternatief (zie figuur 13) is sterk gelijkaardig aan het projectvoorstel. Het knooppunt
“Kortrijk-west” wordt eveneens door middel van een trompetaansluiting gerealiseerd,
maar de opritlus van de A19 naar de R8 richting “Kortrijk-noord” en de afritlus van de
R8 vanuit de richting “Kortrijk-zuid” naar de A19 zijn in dit alternatief aan de noordkant
gesitueerd (in plaats van aan de zuidkant bij het projectvoorstel). De op- en afritten op
de A19 worden – net als bij het projectvoorstel – niet geïntegreerd in het knooppunt
“Kortrijk-west”. De noordelijke op- en afrit wordt in zijn huidige vorm behouden. De
zuidelijke op- en afrit schuift op naar het westen en sluit door middel van een rotonde
aan op de Koningin Fabiolalaan. Ook de zones met potentie sluiten op deze rotonde
aan. De N343 kruist de Koningin Fabiolalaan ongelijkgronds.



Positieve elementen alternatief 3
De op- en afritlussen verder van de bebouwing in de Oude Gullegemsestraat en
Koffiehoekstraat.
Verder zijn deze identiek als de positieve elementen van het projectvoorstel, namelijk:
het verkeer tussen het hogere wegennet en de bestaande industriezone Gullegem-Moorsele belast het lokale wegennet niet en de ontsluiting gebeurt via een
specifieke toegangsweg (N343);
op de Koningin Fabiolalaan wordt één aansluiting van een op- en afrit naar de
A19 opgeheven waardoor deze weg minder belast wordt. De belasting is echter
hoger dan in het eerste alternatief, gezien de zuidelijke op- en afrit op de A19
en de zones met potentie wel aansluiten op de Koningin Fabiolalaan;
het fietsverkeer tussen Wevelgem en de deelgemeente Gullegem en de industriezone kan veiliger verlopen;
het ruimtebeslag is veel beperkter dan bij alternatieven 1 en 2; de wijk Mollegat
wordt niet aangetast;
het containerpark kan behouden worden op zijn huidige site, de toegang wordt
verbeterd (aansluiting via rotonde op de N343). Door de ongelijkgrondse kruising van de N343 en de Koningin Fabiolalaan komt er een beperkte oppervlakte vrij om het containerpark uit te breiden;
het verkeer van de N343, de zones met potentie en Wevelgem kan rechtstreeks
de A19 en E403/A17 bereiken zonder het knooppunt “Kortrijk-west” te gebruiken. Daardoor zal het knooppunt “Kortrijk-zuid” waarschijnlijk ook minder belast
worden;
de ongelijkgrondse kruising van de N343 en de Fabiolalaan zorgt ervoor dat
het fietsverkeer hier veilig kan verlopen;
de kostprijs is merkelijk lager dan bij alternatieven 1 en 2. Er dienen immers
slechts 2 bruggen gebouwd te worden en de ophogingswerken zijn minder
groot.

1

Alternatief 3 wordt in het verkeersonderzoek door de Administratie Wegen en Verkeer benoemd als voorstel nr.
4.
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Negatieve elementen alternatief 3
De “trompet” is moeilijk te verwezenlijken zonder bijkomende verticale steunwanden, omwille van de brug van de Gullegemsesteenweg over de R8 en de
ligging van de Gullegemsesteenweg. De bochtenstralen gehanteerd bij het uittekenen van dit alternatief zijn bovendien heel krap. Dit alternatief is bijgevolg
(verkeers)technisch zeer moeilijk realiseerbaar;
de weefzone om de R8 richting Kortrijk-noord op te rijden wordt aanzienlijk korter en ligt dichter bij de afrit van de R8 naar de Oude Ieperseweg. De oprijbeweging zal minder vlot verlopen dan in het projectvoorstel;
Verder zijn de negatieve elementen van alternatief 3 dezelfde als van het projectvoorstel:
de Koningin Fabiolalaan zal meer belast worden dan bij alternatieven 1 en 2;
het tracé van de zuidelijke op- en afrit op de A19 dient gedeeltelijk aangepast te
worden om de weefzone maximaal te verlengen. De verplaatsing gebeurt binnen
het domein voorzien voor wegenis.

2.4. Conclusie
Alternatieven 1 en 2 worden verworpen omdat de ongelijkgrondse rotonde vrij omvangrijke en dure infrastructuurwerken en een groot ruimtebeslag met zich meebrengt. Bovendien is deze ongelijkgrondse rotonde verkeerstechnisch minder wenselijk door de vele
weefbewegingen op korte afstand.
Alternatief 3 wordt verworpen wegens (verkeers)technisch zeer moeilijk haalbaar.
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DEEL V: SCREENING MILIEUEFFECTEN
Voor de realisatie van voorliggend project is een beperkte bestemmingswijziging nodig.
Om deze bestemmingswijziging te realiseren dient een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
opgemaakt te worden. Deze bestemmingswijziging is noodzakelijk om in een latere stap
de nodige vergunningen te krijgen. Volgens het Decreet van 27 april 2007 is – zoals
reeds toegelicht in het voorwoord – in principe een plan-MER nodig. Het plan (RUP)
vormt immers het kader voor een project-m.e.r.-plichtige activiteit.

“Artikel 4.2.1 van het DABM (…) stelt onder andere dat de plan-m.e.r.-regelgeving van
toepassing is op ieder plan of programma dat het kader vormt voor de toekenning van
een vergunning voor een project. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) valt dus onder het
toepassingsgebied van de plan-m.e.r.-regelgeving.
Krachtens deze nieuwe regelgeving moet derhalve voor elk RUP ofwel een plan-MER
ofwel een ‘verzoek tot raadpleging’ (beter bekend als ‘screeningsdocument’) opgesteld
worden. Zowel het plan-MER als het screeningsdocument moet een specifieke procedure
doorlopen en door de dienst MER goedgekeurd worden.
Een plan-MER moet verplicht opgesteld worden indien het RUP ‘van rechtswege planm.e.r.-plichtig’ is. Een RUP is enkel van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig in twee gevallen:
(1) indien er een passende beoordeling vereist is voor het RUP, en/of (2) indien het RUP
(a) het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd
in bijlagen I en II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, én (b) niet het
gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhoudt.
Wat meer duiding bij dit tweede geval. Indien dus vastgesteld kan worden
dat het voorliggende RUP het kader vormt voor een bijlage I of bijlage II
project, dan zijn er twee mogelijke hypotheses. Indien aangetoond kan worden dat het RUP ‘het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau’
of dat het RUP ‘slechts een kleine wijziging inhoudt’, dan is het RUP niet van
rechtswege plan-m.e.r.-plichtig. Indien dit niet aangetoond kan worden, dan
is het RUP wel van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig.
Indien het RUP niet ‘van rechtswege’ plan-m.e.r.-plichtig is, dan dient de initiatiefnemer
van het RUP nog wel via de procedure van het ‘onderzoek tot milieueffectrapportage’ in
een screeningsdocument aan te tonen dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten teweeg kan brengen.
Indien de dienst MER beaamt dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken, dan zijn er in het kader van het RUP geen verdere plan-m.e.r.verplichtingen meer. Indien de dienst MER echter van mening is dat er niet (voldoende) aangetoond werd dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben, dan zal er vooralsnog een plan-MER opgemaakt moeten worden.”
De hierna volgende screening is daarom tweezijdig opgebouwd: enerzijds wordt aangetoond dat het om een klein gebied op lokaal niveau gaat; anderzijds worden de te verwachten milieueffecten opgelijst zodat duidelijk wordt dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.
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1. Klein gebied op lokaal niveau
De zone waarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is om de nodige vergunningen te kunnen krijgen om het project te kunnen realiseren is gelegen binnen het BPA nr.
64 Zonnebeekstraat. De zone heeft een oppervlakte van ongeveer 120m². De overige
bestemmingen laten de bouw van een verkeerswisselaar toe (en is er aldus geen bestemmingswijziging noodzakelijk). Het project is met een totale oppervlakte van ongeveer 2620m² binnen het BPA nr. 64 Zonnebeekstraat gelegen en heeft volgende bestemmingen (zie onderstaande figuur):
 Bouwverbodzone (bruin)
De bouwverbod zone is ongeveer 2500m²
In het BPA is niet aangegeven wat kan of niet kan binnen deze zone. Er werd enkel
mondeling meegedeeld dat deze zone gevrijwaard wordt van bebouwing voor de
aanleg van het knooppunt R8-A19.
 Private tuin (oranje)
De zone binnen het BPA voor Private Tuin is ongeveer 60m².
 Woonzone (donker groen)
De zone binnen het BPA voor open en halfopen bebouwing is ongeveer 60m².
De overige delen van het project situeren zich in een ‘correcte’ zone van het gewestplan.
Hiervoor is geen bestemmingswijziging noodzakelijk voor het verkrijgen van de nodige
vergunningen.
Om de verkeerswisselaar uit te bouwen tot een volwaardige verkeerswisselaar dient de
bestemming van ongeveer 120 m² gewijzigd te worden. Hiervoor is de opmaak een
ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk. Er kan aangenomen worden dat 120 m² een
klein gebied betreft.
Het gebied ligt in een BPA met de bestemmingen private tuin en woonzone. Een BPA
geeft een invulling en verdere detaillering van het gewestplan op lokaal niveau. De bestemmingen zijn dan ook van lokaal belang (wonen en tuinzone). Hierdoor kan aangenomen worden dat het een klein gebied betreft op lokaal niveau.
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60m²
60m²

2620 m²

2. Grensoverschrijdende effecten
Er zijn geen lands- of gewestgrensoverschrijdende effecten te verwachten ten gevolge
van het plan. De respectievelijke grenzen liggen op ruime afstand van het plangebied.
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3. Inschatting en beoordeling mogelijke milieueffecten
In tabel 2 worden de mogelijke directe en indirecte effecten per verwachte ingreep
weergegeven voor het gehele project. Deze effecten worden geëvalueerd in het projectMER.
Hieruit blijkt dat volgende disciplines voldoende belangrijk zijn om te behandelen:
 mobiliteit;
 geluid;
 lucht;
 bodem;
 water (grond- en oppervlaktewater);
 fauna en flora;
 landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie;
 mens-ruimtelijke aspecten.
Het voorwerp van het RUP is ruimte creëren voor de aanleg van een weg met een talud.
In wat volgt wordt dieper in gegaan op de inschatting en beoordeling van de mogelijke
milieueffecten als gevolg van de wijziging van de bestemming van 120m² voor de aanleg van de weg (= plan).
Tijdens de aanleg van de verkeerswisselaar zal er verstoring optreden als gevolg van het
gebruik van machines en de aan- en afvoer van materieel. Deze verstoring treedt slechts
tijdelijk op. Ter hoogte van het plangebied zal omwille van de beperkte oppervlakte de
eventuele hinder zelfs heel beperkt van duur zijn. De verstoring zal het grootst zijn tijdens
de werken op maaiveldniveau. Zodra de werken zich enkele meters onder het maaiveldniveau bevinden zal de verstoring beperkter zijn. Rekening houdend met de beperkte
omvang van het plangebied en de beperkte tijdsduur kan aangenomen worden dat de
eventuele beperkte effecten als niet significant kunnen beoordeeld worden. Er wordt op
deze effecten dan ook niet verder ingegaan in voorliggende screening. In het projectMER (zie tabel 2) zullen de effecten tijdens de werken evenwel meer gedetailleerd worden besproken.
In wat volgt wordt voor iedere discipline ingegaan op de mogelijke effecten tijdens de
exploitatie.
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Toename geluids- en trillingsniveau
Direct ecotoopverlies
Beïnvloeding erfgoed en landschap: structuur, archeologie
Impact op mobiliteit en verkeersafwikkeling
Bodemcompactie, risico op bodemverontreiniging door calamiteiten,
e.d.: zie ruimtebeslag en aan- en afvoer van materieel







Directe effecten

Aan- en afvoer van materieel (beweging voertuigen,
inzetten machines)
Toename geluids- en trillingsniveau, eventueel lichthinder
Bodemcompactie door berijden
Toename atmosferische emissies, stof

Ruimtelijke effecten mens (toename verkeer, bereikbaarheid,… )










Beïnvloeding landschap en erfgoed: structuur, archeologie, perceptie
Ruimtelijke effecten mens (inname landbouwgrond, onteigeningen,
bereikbaarheidsproblemen, …)
 Calamiteiten (lekken, …) => beïnvloeding bodem- en grond- of
oppervlaktewaterkwaliteit

Tijdelijk en definitief ruimtebeslag (werforganisatie,
 Bodemcompactie
(tijdelijke) opslag gronden en afbraakmaterialen, aanleg
werfwegen)
 Direct ecotoopverlies, versnippering en barrièrewerking

Deelingrepen
AANLEGFASE
Voorbereiding (rooien struiken en bomen, vrijmaken
werfzone, …)

Tabel 2
Mogelijke directe en indirecte effecten per deelingreep

Rustverstoring mens en fauna
Aantasting belevingswaarde
Beïnvloeding lucht-/waterhuishouding en structuur bodem
Ecotoopwijziging => verdwijnen gevoelige soorten
Vervuiling, verzuring en vermesting =>beïnvloeding habitatkwaliteit,
toxicologische effecten fauna, flora, invloed op volksgezondheid, schade aan gebouwen door depositie
 Verkeershinder en -veiligheid






 Calamiteiten: ecotoxicologische effecten flora, fauna, mens

ten

 beïnvloeding lucht-/waterhuishouding en structuur bodem
 Ecotoopwijzigingen => verdwijnen gevoelige soorten
 Verlies habitat, verdwijnen soorten, versnippering populaties, randeffec-

 Belevingswaarde, aantasting erfgoedwaarden
 Invloed op belevingswaarde landschap
 Invloed op mens-ruimtelijke aspecten, veiligheid

rewerking=> verdwijnen gevoelige plant- en diersoorten

 Rustverstoring mens en fauna
 Habitatdestructie, vernietigen migratiecorridors en –stapstenen, barriè-

Indirecte effecten
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Beïnvloeding drainage, afvoer run-off via langsgracht => kwantiteitsen kwaliteitsveranderingen oppervlaktewater

Ecotoopcreatie
Beïnvloeding landschap: structuur, perceptie en erfgoedwaarde
Effecten inzet machines, materieel (zie hoger)






Toename geluids- en trillingsniveau

Beïnvloeding landschap: perceptie en beleving
Calamiteiten: aanvoer (afvoer) verontreinigde grond






Beïnvloeding structuur bodem en grondwaterhuishouding
Toename geluids- en trillingsniveau
Ruimte-inname en direct ecotoopverlies





Directe effecten

Afwerking (signalisatie, bermen,…)









Ecotoopwijzigingen => verdwijnen gevoelige plant- en diersoorten
Rustverstoring mens en fauna
Vernietigen migratiecorridors en –stapstenen, barrièrewerking
Ecotoopwijzigingen => verdwijnen gevoelige plant- en diersoorten
Mens-ruimtelijke aspecten: inname landbouwareaal
Perceptie en beleving landschap
beïnvloeding bodem- grond- of oppervlaktewaterkwaliteit => ecotoxicologische effecten flora, fauna, mens

 Invloed op kwaliteit en kwantiteit oppervlaktewater, beïnvloeding eco-

 Rustverstoring mens en fauna

 Verdroging
 Beïnvloeding (semi-)aquatische levensgemeenschappen
 Ecotoxicologische effecten

 Rustverstoring mens en fauna
 Beïnvloeding belevingswaarde
 Ontstaan nieuwe ecotopen, tijdelijke en blijvende









Indirecte effecten

Ecotoopcreatie
Landschap: beïnvloeding perceptie en beleving
Inrichting: beïnvloeding ruimtelijke aspecten mens
Eventuele geluidschermen: invloed verstoring geluid
Plaatsing verlichting: verstoring licht

 Veiligheid, gebruikswaarde
 Verstoring fauna en mens
 Verstoring gevoelige fauna

 Habitat, corridorfunctie voor organismen

topen
Uitwasemingen bitumen: toename emissies
 Ecotoxicologische effecten
Beïnvloeding landschap en erfgoed: erfgoedwaarde, dynamisch relatiestelsel, perceptie

Aanleg verhardingen (nieuw wegdek, trompet “Kortrijk-  Toename geluids- en trillingsniveau, licht
west”, nieuwe afrit A19, tunnel Koningin Fabiolalaan,  Effecten inzet machines: zie hoger
rotondes)
 Effecten ruimte-inname: zie hoger
 Vermindering infiltratie in bodem - versnelde afvoer

(Geo)hydrografische ingrepen

Uitbraak bestaande wegdek

Deelingrepen
AANLEGFASE
Uitgraven, ophogen, vergraven

Tabel 2
Mogelijke directe en indirecte effecten per deelingreep (vervolg 1)
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Zwerfvuil
Veiligheid mens
Verontreiniging bodem, grond- en oppervlaktewater

Onderhoud (strooizouten, bermbeheer, groenonder-  Bodemcompactie
houd,…)
 Invloed op bodem en waterkwaliteit, verzilting
 Verstoring fauna
 Ecotoopwijziging door bermbeheer
 Landschap: beïnvloeding structuur

Accidentele situaties

 Barrièrewerking fauna
 Permanente impact op het landschap en erfgoed

ging/vernatting

 Verminderde infiltratie en verhoogde afvoer regenwater, lokale verdro-

 Lichtverstoring

Deelingrepen
Directe effecten
GEBRUIKSFASE
Gebruik nieuwe infrastructuren, beweging voertuigen,  Wijziging verkeersdoorstroming en eventueel verkeersintensiteit
globale gewijzigde verkeersafwikkeling

Tabel 2
Mogelijke directe en indirecte effecten per deelingreep (vervolg 2)

 Beïnvloeding perceptie en beleving

 Wijziging habitatkwaliteit => effecten op vegetatie en fauna

 Toxicologische effecten mens, fauna en flora





x
x
x
x
x

fauna; impact op bodem- en waterkwaliteit; impact op gezondheid
mens
Impact op de leefbaarheid en veiligheid, wijziging beleving
Verstoring mens en fauna
beleving landschap
Verstoring gevoelige fauna
Invloed op kwantiteit en kwaliteit oppervlaktewater=> effect op bodem, grondwater, fauna en flora, ecotoxicologische effecten
Hogere mortaliteit door toename verkeersslachtoffers fauna
Beïnvloeding context- en belevingswaarde
Afname belevingswaarde, milieukwaliteit

x Wijziging geluidsbelasting, trillingen en emissies =>verstoring mens en

Indirecte effecten

3.1. Mobiliteit
Het gehele project zal leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid en de
verkeersdoorstroming. De gewijzigde verkeerssituatie zal leiden tot een vlottere en
veiligere verkeersafwikkeling door de verschillende verkeersstromen te scheiden en de
weefbewegingen te beperken. Dit wordt als positief geëvalueerd in vergelijking met de
huidige verkeersituatie (zie hoger (weefzones, kruisbewegingen, …)). In het kader van de
opmaak van het project-MER zal dit gedetailleerd geëvalueerd worden.
De verkeerswisselaar zelf heeft geen verkeersgenererend effect. Het verbeteren van een
verkeersknooppunt kan er wel toe leiden dat er meer verkeer gebruik maakt van de wisselaar. Naast de aanpassingen aan het knooppunt A19/R8 is er een optimalisering van
het knooppunt Aalbeke (E403/E17) gepland. Deze aanpassingen moeten er toe leiden
dat bestuurders worden aangemoedigd het knooppunt E403/E17 te gebruiken (zie ontwikkelingsscenario) waardoor de aanpassingen aan het knooppunt A19/R8 niet zou
leiden tot extra verkeer langs de as A19 – R8. In het geval dat de aanpassingen aan het
knooppunt A19/R8 toch zouden leiden tot een (beperkte) toename van de verkeersbelasting, dan zal de optimalisatie van het knooppunt nog steeds leiden tot een verbetering
van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Doordat het scheiden van verkeersstromen
een capaciteitsverhoging teweeg brengt, zijn er ook op het vlak van doorstroming bij
een (beperkte) toename van de verkeersbelasting geen noemenswaardige negatieve
effecten te verwachten. In het project-MER zal dit verder geëvalueerd worden.
De Koffiehoekstraat (zie figuur 13) is een lokale weg die vandaag de dag reeds niet
meer de R8 dwarst. De Koffiehoekstraat is aldus een doodlopende straat. De aanleg van
de verkeerswisselaar leidt er enkel toe dat de weg wordt ingekort. Het voorliggende plan
leidt aldus niet tot een significante wijziging in de verkeerstromen op lokaal niveau.

3.2. Geluid
De realisatie van de verkeerswisselaar leidt tot een beperkte oostelijke verschuiving van
het verkeer. Hierdoor komt de geluidsbron 65 m dichter bij de bewoning te liggen (op
ongeveer 60 m van de woning). Het aan te leggen complex ten oosten van de R8 zal
grotendeels lager dan het maaiveld aangelegd worden, waardoor de geluidsoverlast
beperkt zal zijn. De taluds van de weg zullen immers een afschermende werking hebben.
Om de bijkomende geluidsbelasting ter hoogte van de nabijgelegen woningen verder te
beperken wordt door de initiatiefnemer reeds overwogen om geluidswerende maatregelen te integreren in het wegontwerp. Dit kan door de talud aan te leggen met een
steilere helling en hierin geluidswering te integreren. Deze maatregel zal verder geconcretiseerd worden in het project-MER.
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3.3. Lucht
Een geoptimaliseerde verkeerswisselaar zal leiden tot minder stilstaand verkeer en algemeen een vlottere doorstroming. Hierdoor zullen de verkeersemissies enigszins afnemen. De uitstoot van wagens is immers het grootst bij het optrekken. De optimalisatie
van de verkeersafwikkeling vormt bijgevolg een positief effect vanuit de discipline lucht.
De eventuele beperkte toename van verkeer (zie discipline mobiliteit) zal tot een stijging
van de verkeersemissies leiden. Deze stijging zal door de vlottere doorstroming echter
beperkt zijn. Hierdoor kan aangenomen worden dat de impact beperkt zal zijn en er
geen aanzienlijke milieueffecten worden verwacht.
In het project-MER zal hierop dieper worden ingegaan door o.a. het toepassen van het
CAR-Vlaanderen–model.

3.5. Bodem
De wijziging in de topografie, geologische opbouw, bodemgesteldheid, bodemgeschiktheid, bodemerosie en bodemkwaliteit betreffen een zeer beperkte oppervlakte waardoor
kan aangenomen worden dat de eventuele effecten niet aanzienlijk zullen zijn. In het
project-MER wordt hierop voor het gehele project en voor de verschillende effectengroepen van de discipline bodem dieper ingegaan

3.6. Water (grond- en oppervlaktewater)
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn noch waterlopen noch open waterpartijen aanwezig. Het plangebied maakt eveneens geen deel uit van recent overstroomd gebied. Uit de drainageklasse volgens de bodemkaart ter hoogte van het plangebied (nl c, matige drainering) en de textuurklasse (licht zandleem) kan bovendien afgeleid worden dat de grondwatertafel zich iets dieper bevindt (ondiepste grondwatertafelstand tussen 60 en 90 cm diepte1. Hieruit kan afgeleid worden dat het plangebied en
haar omgeving niet gevoelig is voor wat betreft het aspect water en er aldus ook geen
significante effecten worden verwacht. Eventuele beperkte effecten als gevolg van bemaling kunnen door te nemen gepaste technische maatregelen ondervangen worden.
Tijdens de opmaak van het project-MER zal voor het gehele project de discipline water
gedetailleerd besproken worden. Indien nodig, zullen maatregelen geformuleerd worden
om de impact van eventuele bemaling te beperken.

1

Er kan aangenomen worden dat dit vandaag de dag reeds gewijzigd is. De opmaak van de bodemkaart dateert
immers van voor de aanleg van de R8. Door de aanleg van de R8 lager dan het maaiveldniveau kan de grondwaterstand in de onmiddellijke omgeving van de R8 gewijzigd zijn ten opzichte van de grondwaterstand bij de
opmaak van de bodemkaart.
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3.7. Fauna en flora
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied liggen geen speciale beschermingszones, geen VEN-gebieden en geen natuurgebieden (figuren 3 en 7). Het
planelement betreft daarenboven een klein gebied dat als biologisch minder waardevol
is aangeduid op de BWK. De effecten van het eventuele ecotoopverlies binnen het
plangebied kunnen dan ook als niet significant beoordeeld worden. De realisatie van de
verkeerswisselaar kan aangegrepen worden om restruimtes op een ecologische wijze in
te richten en zo enige ecotoopcreatie te realiseren. Het project-MER zal hiertoe enige
aanbevelingen formuleren.
Aangezien de verkeerswisselaar maximaal aansluit op de bestaande infrastructuur rekening houdend met de nodige bochtstralen voor een vlotte verkeersafwikkeling, kan aangenomen worden dat de nieuwe infrastructuur niet zal leiden tot een significante toename van de barrièrewerking en de versnippering.

3.8. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Het gebied ligt in het stedelijk gebied Kortrijk en maakt aldus geen deel uit van een traditioneel landschap
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied is er noch beschermd erfgoed noch
bouwkundig erfgoed. In de CAI is er geen melding van vindplaatsen. Door het decreet
m.b.t. het archeologisch patrimonium en door de conventie van Malta (La Valetta,
16/01/1992) wordt de bescherming, de instandhouding, het behoud, het herstel en het
beheer van het archeologisch patrimonium geregeld. De vigerende wetgeving m.b.t. archeologie met o.a. de vondstenmeldingsplicht, ondervangt aldus de eventuele negatieve
effecten. Het plangebied betreft echter een zeer kleine oppervlakte waardoor de kans op
archeologische vondsten eveneens zeer klein is. Er worden dan ook geen significante
effecten verwacht ten aanzien van het erfgoed voor het plangebied.
Het planelement zal leiden tot bijkomende weginfrastructuur. Deze infrastructuur sluit
zoveel als mogelijk (rekening houdend met de aan te houden bochtstralen) aan op de
bestaande wegenis waardoor de versnippering beperkt is.
Voor de aanleg van de weg binnen het plangebied zal grasland worden ingenomen.
Binnen het planelement verdwijnen geen landschapselementen. De weg zal er bovendien beneden maaiveld aangelegd worden wat de visuele impact beperkt. Ten aanzien
van de wijziging van de perceptieve kenmerken van het landschap ter hoogte van
het planelement worden dan ook geen significante effecten verwacht.
Op basis van bovenstaande evaluatie worden voor de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie binnen het plangebied geen significante effecten verwacht. Voor
het gehele project kunnen mogelijk wel significante effecten worden verwacht. Deze
maken dan ook deel uit van het project-MER dat voor het gehele project wordt opgemaakt. In dit project-MER zal ondermeer aandacht uitgaan naar een optimale landschappelijke integratie van het aansluitingscomplex.
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3.9. Mens-ruimtelijke aspecten
Het planelement betreft een heel beperkt direct verlies aan landbouwareaal (120 m²).
Dit verlies aan landbouwareaal is verwaarloosbaar. Daarnaast is er het totale verlies aan
landbouwareeal ten zuiden van de Koffiehoekstraat. Dit verlies bedraagt ongeveer 2600
m². Het overige verlies aan landbouwareaal voor het gehele project wordt beoordeeld in
het project-MER.
Het gebied blijft steeds toegankelijk via de Koffiehoekstraat. Enkel een beperkt gedeelte
tussen de huidige R8 en de aan te leggen verkeerswisselaar is niet meer toegankelijk
(560 m²).
Ter hoogte van het planelement komt de weg onder het huidige maaiveldniveau te liggen waardoor de visuele impact verwaarloosbaar is. De weg komt wel ongeveer
65meter dichter bij de woningen te liggen. Op basis van het aanwezige geluidsniveau
en rekening houdend met de ligging onder het maaiveldniveau kan aangenomen worden dat er een wijziging is in de geluidshinder voor de meest nabije woningen. Om deze
eventuele hinder te beperken worden door de initiatiefnemer geluidswerende maatregelen voorgesteld (zie discipline geluid).
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DEEL VI: CONCLUSIE
Uit bovenstaande analyse blijkt dat een bestemmingswijziging van woonzone en tuinzone
van samen 120m² kan beschouwd als een klein gebied op lokaal niveau.
De disciplinegewijze screening van het plan bracht geen aanzienlijke milieueffecten aan
het licht. Enkel ten aanzien van de discipline geluid zijn lokaal mogelijk belangrijke effecten te verwachten. Door de initiatiefnemer worden, om eventuele aanzienlijke milieueffecten ten aanzien van de dichtste woningen te voorkomen, geluidswerende maatregelen voorgesteld. In het project-MER zal dit beoordeeld worden.
In het project-MER zal de focus voornamelijk liggen op de impact van het project op de
verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming en op de onrechtstreekse effecten die hieruit voortvloeien, namelijk wijziging van het geluidsbelasting, de
luchtkwaliteit, de bereikbaarheid van functies,… Naast effecten die voortvloeien uit de
gewijzigde verkeerssituatie, zijn de effecten ten gevolge van het ruimtebeslag van belang
(verlies landbouwareaal, eventuele onteigening van woningen,…). Het accent ligt bijgevolg op de ‘receptor mens’ (disciplines mobiliteit, geluid, lucht en mensruimtelijke aspecten).
In het project-MER gaat ten aanzien van het plangebied o.a. aandacht uit naar:
 de geluidswerende maatregelen;
 de wijziging van de emissies als gevolg van een vlotter verkeer maar eveneens als
gevolg van een mogelijke toename van het verkeer;
 grondverzet;
 mogelijke effecten van eventuele bemaling;
 ecotoopverlies door aanleg infrastructuur en ecotoopcreatie binnen de restruimten;
 landschappelijke integratie van de infrastructuur en eventueel verlies aan archeologisch erfgoed.

_________________________

Þ

Uitbouw en inrichting knooppunt A19-R8
Screeningnota Plan-MER

Juli 2008

51

E403/A17
Kortrijk-Noord

Bedrijventerrein
Gullegem-Moorsele
N50c

N50c

N328

Moorsele

Kortrijk-West

A19

Kortrijk-Oost

Kortrijk-Zuid
Het Ei

Hoog Kortrijk

E17/A14

Aalbeke

Gemeentegrenzen

MER VERKEERSWISSELAAR A19 EN R8
- KORTRIJK

Geplande weg

Figuur 1
Algemene situering van het projectgebied

Projectgebied

Bron
Basiskaart
Topografische kaart NGI , GTI19 en GTI27 1/100.000

0

500

1.000

meters

Industriezone
Gullegem-Moorsele

Bergelen

E403/A17

R8

Koningin
Fabiolalaan

Gullegem-Moorsele

MER VERKEERSWISSELAAR A19 EN R8
- KORTRIJK

Project

Figuur 2
Bodemgebruik in het projectgebied
op basis van de topografische kaart
Bron
Basiskaart
Topografische kaart NGI , kaartbad 291 1/10.000

0

200

400

meters

MER VERKEERSWISSELAAR A19 EN R8
- KORTRIJK

Project
reservatiegebieden
bestaande hoofdverkeerswegen
aan te leggen hoofdverkeerswegen
bestaande spoorwegen
bestaande afzonderlijke leidingen
( ( (

Ê

bestaande hoogspanningsleidingen
147

Bron
Digitale vectoriële versie van de geactualiseerde gewestplannen
van Vlaanderen, toestand 01/01/2002, opgemaakt door MVG, LIN,
AROHM, Afdeling Ruimtelijke Planning (OC-GIS Vlaanderen)
Basiskaart
Topografische kaart NGI , kaartbaden 28 en 29, 1/10.000

Figuur 3
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Overzicht plangebieden binnen het gewestelijk RUP
'afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk'
0

1.000

2.000 Meters

MER VERKEERSWISSELAAR A19 EN R8
- KORTRIJK
Bron
Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting
en Monumenten en Landschappen
Afdeling Ruimtelijke Planning
Plancode - 2.12_00005_00001

Figuur 6
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Figuur 7
Speciale beschermingszones en VEN-gebieden (afbakening
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Figuur 8
Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten en
relictenatlas voor het projectgebied en de nabije omgeving
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Figuur 9
Situering van de waterlopen in het projectgebied
en de nabije omgeving
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Figuur 10
Detail van de toestand na uitvoering van de werken
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Figuur 11
Alternatief 1
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Figuur 12
Alternatief 2
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Figuur 13
Alternatief 3
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