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1. Beschrijving plan en afbakening plangebied
1.1 Situering
Kaart 1. situering op topografische kaart
Kaart 2. situering op orthofoto

Het RUP omvat een projectzone met een totale oppervlakte van ongeveer 18,57ha. De leegstaande site van de voormalige steenbakkerij sluit aan bij de kern van Steendorp en wordt omgeven door waardevolle
natuur- en parkgebieden (reservaatgebied van het Fort Van Steendorp). Zij bevindt zich net ten westen van de kern van Steendorp, en grenst aan de woonomgeving Warandestraat-Europalaan-Vlaanderenlaan.
De site wordt ontsloten via de Kapelstraat (N419) in het noorden, en loopt door tot tegen de Warandestraat in het zuiden.

1.2 Aanleiding en doelstellingen
Het RUP wenst tegemoet te komen aan:
•• de nood aan bijkomende ruimte voor een bedrijventerrein te Temse (op de andere bestaande bedrijventerreinen zijn nagenoeg geen loten meer beschikbaar).
•• de raming van de ruimtebehoefte (som huidig bedrijf en eventuele uitbreiding) aan herlokalisatie van zonevreemde bedrijven in Temse: minimum 10,4ha inclusief de bedrijven opgenomen in het sectoraal
BPA (p. 140 GRS).
Hiervoor is een herbestemming nodig van de nijverheidszone zoals bepaald in het BPA Schauselbroek die bepaalt dat deze zone uitsluitend bestemd is voor activiteiten die in relatie staan met de klei-ontginningen.
Belangrijk is dat de herbestemming van deze panden een laagdynamisch karakter dient te omvatten en kernversterkend van aard dient te zijn. (GRS p216)
In het bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de steenbakkerij te Steendorp opgenomen als specifiek lokaal bedrijventerrein in het buitengebied, binnen de dorpenband. De dorpenband staat
in voor de opvang van lokale bedrijven, die zowel morfologisch als functioneel verweefbaar zijn met het wonen in de kernen. Bedrijven met een sterk verkeersgenererend of hinderlijk karakter horen niet thuis in de
dorpenband.

1.3 Nulalternatief
De site is voor een groot deel verhard en bebouwd. Het industriële karakter van de site is heel duidelijk langs de Warandestraat, waar de grootschalige bebouwing en de schoorstenen het ruimtelijk beeld domineren.
De site is verlaten en de gebouwen zijn (overwegend) in slechte staat.

1.3.1. Gewestplan
Kaart 3. uittreksel gewestplan

Het plangebied is grotendeels gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren (KB 07/11/1978). Waar het plangebied van het RUP raakt aan de Warandestraat en het natuurgebied in het
westen is een blok voorzien als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (zie kaart gewestplan).
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Foto 1: noordzijde site met zicht op Schelde

Foto 2: westzijde site met zicht op kern Steendorp

Foto 3: zuidzijde site met zicht op toegangsweg naar N419

Foto 4: oostzijde site met zicht op natuurgebied Schouselbroek

1.3.2. BPA Schauselbroek
Kaart 4. BPA Schauselbroek

De contour van het RUP is volledig gelegen binnen BPA Schauselbroek (MB 12/07/2004).
Het grootste gedeelte van het RUP is gelegen in industriezone (art. 10). Voor het industriegebied te Steendorp geldt dat de bestemming industriezone uitsluitend van toepassing is in relatie tot de klei-ontginningen.
Wanneer deze ten einde lopen zal de bestemming industriezone moeten worden herzien. Binnen de industriezone zijn werken, handelingen en constructies toegelaten die de economische en industriële activiteit
van de bedrijven mogelijk maken. Bouwwerken dienen evenwel dusdanig te worden ingeplant dat een bouwvrije strook ontstaat tussen de zonegrens en het gebouw met een breedte gelijk aan de hoogte van
het gebouw met een minimum van 4m. De maximum bouwhoogte bedraagt 11 m, met uitzondering voor specifieke constructies zoals schouwen, e.d.. iedere verblijfsruimte moeten voldoende verlucht en verlicht
worden. Maximaal mag 70 % van de zone worden ingenomen door oppervlakteverharding en/of bebouwing. De nodige voorzieningen worden getroffen om te beletten dat het hemelwater in de riolering wordt afgevoerd. Het hemelwater dient afzonderlijk te worden opgevangen, gezuiverd en afgevoerd binnen de terreingrenzen via een natuurlijk afwateringssysteem. De overige 30 % moet worden ingericht als groenzone
met streekeigen groen. Alle maatregelen moeten worden genomen opdat geen abnormale hinder t.o.v. de woonomgeving en natuuromgeving zou worden veroorzaakt.
Rond deze industriezone is een bufferzone (art. 6) ingetekend die varieert van 15m langs Warandestraat, over 20m naar de aanpalende parkzone (art. 7) en natuurzone met boskarakter (art. 4) tot 30 à 35m naar
de aanpalende woonzone (deels gelegen binnen art. 1 van het BPA Schauselbroek voor enkele woningen langs Warandestraat) toe. Deze bufferzone valt grotendeels binnen de contour van het RUP Steenbakkerij
Steendorp, met uitzondering van een klein deel in het noordoosten, met name de bufferzone naar de natuurzone met boskarakter toe. De bufferzone dient te worden ingericht als groene ruimte. Het bestaande
waardevolle groen moet worden behouden en bij ontstentenis ervan dient het gebied te worden beplant met streekeigen hoogstammige bomen, en/of inheems dicht struikgewas, zodat een visueel en werkelijk
scherm wordt gevormd. Minstens 1/4 van de beplanting is bladhoudend tijdens de winter. Binnen de bufferzone kan ter hoogte van Scouselestraat een toegangspad worden ingericht dat het aangrenzende parkgebied ontsluit.
Ten oosten binnen de RUP contour ligt een deeltje van de BPA bestemming natuurzone met boskarakter (art. 4). Ten zuiden en zuidwesten binnen de RUP contour ligt een deel van de BPA bestemming reservaatzone (art. 5). Ten noordwesten binnen de RUP contour ligt een strook bestemd als parkzone 3 (art. 7) binnen het BPA. Parkzone 3 betreft het Gelaagpark, waar volgend op de langdurige ontginningsactiviteiten aan
landschapsherstel wordt gedaan (is reeds gebeurd), waarbij het verboden is om de putten op te vullen met vervuilend materiaal.
Overige BPA bestemmingen die nog gelegen zijn binnen de RUP contour betreffen in het uiterste noorden langs Kapelstraat (N419) en zuidoosten langs Warandestraat woonzone (art. 1), ontsluitingsweg industrie
(art. 11) ter hoogte van de huidige toegang tot de voormalige steenbakkerij en wegen (art. 15) voor Warandestraat-Scouselestraat.

1.4 Grafisch plan
Het RUP herbestemt de industriezone grotendeels naar KMO-zone en voor een kleiner deel naar kernversterkende zone in aansluiting op de bestaande woonkern van Steendorp. Rondom de KMO-zone werd een
bufferzone ingetekend van 10m breedte naar de omgevende groene bestemmingen toe en 20m breedte naar de woonkern van Steendorp toe. De omgevende groene bestemmingen worden zo diep mogelijk binnen
de RUP-contour doorgetrokken en krijgen eenzelfde bestemming en inrichting zoals bepaald in het BPA Schauselbroek. Dit betekent in wijzerszin vanaf het noorden een natuurzone met boskarakter, in het zuiden
reservaatzone en in het westen parkzone.
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1.4.1. Aanzet van grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften
Kaart 5. schetsontwerp grafisch plan

Aanzet grafisch plan
Het plangebied bestaat uit 4 grote hoofdbestemmingen:
•• onder de gebiedsaanduiding bedrijvigheid (11,10ha): KMO-zone (art. 1 voor 9,49ha) en bufferzone (art. 2 voor 1,61ha)
•• onder de gebiedsaanduiding wonen (1,60ha): kernversterkende zone (art. 3)
•• onder de gebiedsaanduiding reservaat en natuur (3,23ha): natuurzone met boskarakter (art. 5 voor 2,64ha) en reservaatzone (art. 6 voor 0,59ha)
•• onder de gebiedsaanduiding overig groen (1,37ha): parkzone (art. 4).
De intekening van de KMO-zone werd afgestemd op het opmetingsplan (nov 2012) en volgt in het noordoosten een veldweg, in het oosten de bomenbuffer en in het westen de rand van het boventalud van de beek.
De kernversterkende zone laat niet enkel wonen toe, maar ook de uitbouw van een toeristisch-recreatief knooppunt van lokaal niveau.
Tot slot is er ook nog de gebiedsaanduiding lijninfrastructuur met art. 7 wegenis die werd ingetekend voor de bestaande toegangsweg vanaf Kapelstraat en de bestaande straat en fietspad langs Warandestraat
(rekening houdende met het rooilijnplan van Warandestraat).
Binnen het plangebied van het RUP zijn er nog 4 overdrukken:
•• art. 8: indicatieve ontsluiting, sluit aan op art. 7 wegenis en laat flexibiliteit toe voor het toekomstig wegenistracé binnen de KMO-zone
•• art. 9: indicatieve trage weg; volgt de richting van de voetwegen uit de atlas der buurtwegen, maar legt deze niet bindend vast omdat ze op terrein niet (meer) zichtbaar zijn
•• art. 10: indicatief tracé waterloop; deze niet geklasseerde waterlopen worden in het grafisch plan toch vastgelegd omdat ze een belangrijke rol kunnen opnemen in de waterhuishouding van de toekomstige KMO-ontwikkeling
•• art. 11: te behouden schoorsteen; deze overdruk werd ingetekend op de schoorsteen die in de beste staat is op het terrein (er is nog een tweede schoorsteen in slechtere staat) en vormt de spil tussen de
KMO-zone en kernversterkende zone, refereert naar het industriële verleden van de steenbakkerij en kan een baken betekenen voor de uitbouw van het toeristisch-recreatief knooppunt van lokaal niveau.

Aanzet stedenbouwkundige voorschriften
Algemene bepalingen met betrekking tot passende beoordeling van de milieueffecten
Bouwrijp maken van de site
•• De sloopwerken van de bestaande gebouwen binnen de volledige RUP-contour dienen uitgevoerd te worden In de periode van eind maart tot en met april (buiten periode winterslaap en voor kraamperiode), bij voorkeur in een warme periode. Voor de afbraak van de gebouwen dienen de cyclonen/ventilatoren in het westelijke gebouw verwijderd te worden opdat de ruimtes meer lichtrijk worden en zo
minder geschikt zijn als vleermuizenverblijfplaats.
•• De sloopwerken van de bestaande gebouwen binnen de volledige RUP-contour dienen gefaseerd te gebeuren. De donkere ruimtes in de beide gebouwen (droogruimtes en droogovens) dienen eerst, met
de nodige voorzichtigheid ontmanteld en verwijderd te worden.

Verlies aan leefgebied van de vleermuizen
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Er moeten vleermuiskasten worden voorzien, hetzij geïntegreerd in de buitenschil van de nieuw op te richten gebouwen, hetzij als onderdeel van de inrichting van de niet-bebouwde gedeelten, om het verlies aan
leefgebied van de vleermuizen te compenseren door het voorzien van nieuwe verblijfplaatsen op minimale hoogte van 3m op publiek niet-toegankelijke plekken.

Lichthinder
•• Algemene principes:
○○ enkel verlichten waar en wanneer nodig. Het gebruik van bewegingssensoren of tijdschakelaars zorgt ervoor dat onderdelen van de verlichting binnen de volledige RUP-contour gedurende bepaalde periodes worden uitgeschakeld;
○○ enkel neerwaarts gerichte verlichting waarbij de armaturen maximaal op 6 m boven het maaiveld geplaatst worden;
○○ geen onnodig sterke lichtbronnen;
○○ geen verblindende richtingen.
•• Er dient overal op de site gebruik gemaakt te worden van vleermuisvriendelijke buitenverlichting, met name amberkleurige LED-verlichting.
•• Buitenverlichting aangebracht op nieuwe gebouwen binnen de volledige RUP-contour die gericht is naar de bufferzones is uitgesloten.

Geluidshinder
Er moet gebruik worden gemaakt van geluidsarme verkeersremmers om de geluidshinder ten gevolge van de verkeerscirculatie binnen de volledige contour van het RUP te minimaliseren.

Barrièrewerking
Het plaatsen van kleine, middelgrote en grote windturbines is uitgesloten binnen de volledige contour van het RUP.

Art. 1: KMO-zone
De zone voor lokaal bedrijventerrein is bestemd voor de herlokalisatie van lokale bestaande zonevreemde bedrijven en nieuwe lokale bedrijven.
Toegelaten hoofdfuncties:
•• ambachtelijke bedrijven die gericht zijn op productie, herstel, opslag of magazijn, bewerking en verwerking van goederen
•• kleine transportbedrijven met beperkte distributie
•• kennisbedrijven die gericht zijn op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
•• creatieve bedrijven
•• agrobedrijven
•• kantoorachtigen, voorzover de kantoorfunctie maximaal 10% van de totale vloeroppervlakte van het volledige bedrijventerrein beslaat
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•• kleinschalige complementaire voorzieningen
•• installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie.
Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de lokale bedrijven.
Minimum 60% van de totale vloeroppervlakte van het bedrijfsgebouw moet worden ingevuld voor de hoofdactiviteiten van het lokale bedrijf.
Toegelaten nevenfuncties moeten een geïntegreerd deel uitmaken van het bedrijfsgebouw. Alle nevenfuncties samen mogen maximum 40% van de totale vloeroppervlakte van het bedrijfsgebouw bedragen.
Toegelaten nevenfuncties zijn:
•• een eventuele bedrijfswoning voor directie of bewakingspersoneel mits de maximale vloeroppervlakte beperkt blijft tot 200m² en het totale woonvolume beperkt blijft tot 1.000m³ bouwvolume
•• demonstratieruimten of showrooms die verband houden met en gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit van het bedrijf; de vloeroppervlakte van deze nevenfuncties blijft beperkt tot maximum 25% van de
totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen, behalve bij garagewerkplaatsen mag de toegelaten nevenfunctie 50% bedragen.
Neven- en hoofdfuncties dienen steeds met elkaar verbonden te blijven, zij zijn complementair. Het verdelen of afsplitsen van een deel van de gebouwen waarin de nevenfunctie is ondergebracht, is verboden.
De grootte van de bedrijfspercelen wordt gelimiteerd tot maximum 5.000 m².
Collectieve voorzieningen zijn toegelaten en moeten kaderen in de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein.
De hoofd- en nevenactiviteiten en de collectieve voorzieningen van de bedrijven zijn toegelaten voor zover ze geen abnormale hinder, met inbegrip van water-, bodem- en luchtverontreiniging, geluidshinder, reukhinder en trillingen veroorzaken voor de omgeving. Ze moeten voldoen aan de voorschriften die door de overheid desbetreffend nu en in de toekomst worden opgelegd.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.
De volgende functies worden expliciet verboden:
•• hotel-, motel- en congrescentrumaccommodatie
•• discotheken
•• recreatieve bedrijven
•• supermarkten
•• groot- en/of kleinhandel als hoofdactiviteit door de autonome verkoop van goederen en diensten
•• autonome kantoren met loketfunctie
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•• aan de grond gebonden agrarische productie
•• glastuinbouw
•• tuinaanlegbedrijven en tuincentra
•• kleine, middelgrote en grote windturbines
•• opslag en/of verwerking van schroot
•• storten en/of verwerking van afval
•• verwerking en bewerking van mest of slib
•• grondbewerkingsbedrijven
•• logistieke bedrijven, met uitzondering van bestaande lokale vervoersondernemingen die naar het terrein herlokaliseren
•• inrichtingen als bedoeld in artikel 3 §1 1ste lid van het “Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken”, volgens de criteria geldend op het ogenblik van vestiging op het terrein of op het ogenblik dat
een nieuwe activiteit binnen het bedrijf wordt opgestart, voor wat betreft die nieuwe activiteit.
Het bouwrijp maken van het bedrijventerrein door een terreinbeheerder moet volgens één samenhangend project worden geconcipieerd én gerealiseerd voor de nieuwe wegenis, het openbaar domein, de voortuinstroken en de aanpalende bufferzone (zie artikel 2).
Het toewijzingsbeleid van een terreinbeheerder moet de aard van de bedrijvigheid afstemmen op de locatie binnen het bedrijventerrein. Inrichtingen die gepaard gaan met luidruchtige activiteiten moeten centraal
in het bedrijventerrein worden ingeplant en worden voorzien in goed geïsoleerde gebouwen. Geluidsarme activiteiten (zoals kantoren en kennisbedrijven) worden ingeplant nabij de aanpalende bufferzone.
Per bedrijfskavel moet één vleermuiskast worden voorzien, hetzij geïntegreerd in de buitenschil van het nieuwe bedrijfsgebouw, hetzij als onderdeel van de inrichting van het niet-bebouwde gedeelte en in laaste
instantie op een af te spreken locatie in samenspraak met de terreinbeheerder.
Het gebied kan in maximaal 3 fases worden ontwikkeld.
De laatste ontwikkelingsfase van het bedrijventerrein situeert zich ter hoogte van de wegenis (art. 7) waar de bufferzone de RUP-contour raakt en rechtstreeks paalt aan de Roomkouter.
Bij de inrichting van het bedrijventerrein en in het uitgiftebeleid moet een zuinig ruimtegebruik worden nagestreefd.
Het is verplicht om op minimum één zijperceelsgrens te bouwen (aaneengesloten of gekoppelde bebouwing) mits voorafgaandelijk gunstig advies van de stedelijke brandweer. Er kunnen ook bedrijfsverzamelgebouwen worden opgericht. Op minstens 60% van de kavels moet gekoppelde of gegroepeerde bebouwing worden gerealiseerd.
De bebouwing van een bedrijfsperceel moet minstens 50% van de bebouwbare perceelsoppervlakte beslaan. Een compact bouwvolume, waarbij gebruik kan worden gemaakt van meerdere verdiepingen, is verplicht.
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Halfopen of open bebouwing is toegelaten indien een zijperceelsgrens zich binnen een afstand van 5m bevindt ten opzichte van de overdruk indicatieve trage weg (art. 9). Bij halfopen of open bebouwing bedraagt
de afstand tot de zijperceelsgrenzen minimum 5m.
Nieuwe gebouwen of constructies en uitbreidingen van bestaande gebouwen en constructies moeten een absoluut minimum van 5m ten opzichte van de zonegrens met de bufferzone (zie art. 2) behouden.
Nieuwe gebouwen of constructies worden verplicht ingeplant op 5m afstand van de rooilijn. Dit is een verplichte voorbouwlijn.
Nieuwe gebouwen of constructies en uitbreidingen van bestaande gebouwen of constructies worden in hoogte beperkt tot maximum 12m onder de vorm van een plat dak. Over maximum 20% van de volledige
KMO-zone kunnen nieuwe gebouwen of constructies worden opgericht tot maximum 15m onder de vorm van een plat dak mits deze worden ingeplant op minimum 50m afstand van de zonegrens met de bufferzone.
In uitzondering hierop kan per bedrijfsperceel de maximale bouwhoogte over maximum 10% van de totale dakoppervlakte worden overschreden in het kader van milieutechnische- of brandweernormen.
Bedrijfswoningen, beperkt tot 1.000 m³ bouwvolume per bedrijf worden verplicht geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, en moeten er, zowel qua volume, vorm en materiaalgebruik, één architecturaal geheel mee
vormen. De bedrijfswoning kan als één bijkomende bouwlaag boven de vooropgestelde 12,00 m worden toegestaan; terugspringend t.a.v. de gevels op een afstand van de dakrand minstens gelijk aan de hoogte,
en met een maximum hoogte van 3,20m.
De strook tussen de rooilijn en de uiterste grens van bebouwing wordt ingericht als een bouwvrije groene voortuinstrook. Maximum 50% van de voortuinstrook kan worden verhard in functie van de aanleg van de
toegang tot het bedrijf. Er wordt maximum één toegang per bedrijf toegelaten. Indien ruimtelijk en technisch mogelijk wordt een gezamenlijke toegang voorzien voor twee bedrijven.
De niet-bebouwde delen van de zone voor lokaal bedrijventerrein mag worden verhard voor de aanleg van private toegangen, opritten, laad- en losruimte, stapelruimte, parkeerplaatsen en fietsenstaanplaatsen.
Het stapelen van goederen moet gebeuren binnen het toegelaten gabariet van de bebouwing.
De niet-bebouwde en niet-verharde delen van de zone voor lokaal bedrijventerrein worden ingericht als groenzone, met inbegrip van de mogelijkheid tot aanleg van landschappelijk ingepaste waterbufferbekkens.
De parkeerbehoefte moet worden opgevangen binnen de zone voor lokaal bedrijventerrein. Een gedeeld gebruik van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de zone voor lokaal bedrijventerrein en kernversterkende zone moet worden onderzocht.
Het aantal parkeerplaatsen wordt als volgt bepaald:
•• minimaal 1 plaats per 3 werkende personen en maximaal 2 plaatsen per 3 werkende personen
•• 2 per 100m² vloeroppervlakte kantoren of diensten
•• 1 per 100m² vloeroppervlakte lokale bedrijven.
Het aantal (brom)fietsenstalplaatsen vastgelegd a rato van minimum 1 stalplaats per 10 werknemers.
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Fietsenstalplaatsen worden in gebouwen voorzien. Indien dit niet mogelijk is, moeten fietsenstalplaatsen in open lucht, overdekt en beveiligd, zo dicht mogelijk bij de gebouwen worden ingeplant.
Elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevuld met een berekeningsnota waaruit blijkt dat aan de minimale en maximale vereiste stallingscapaciteit voor auto’s
en (brom)fietsen is voldaan.

Art. 2: bufferzone
De bufferzone is integraal als groene ruimte te behouden of in te richten. De bufferzone zorgt, op een wijze die zich in het landschap inpast, voor een degelijke visuele buffering naar de aanpalende natuurzones
en de omgevende woonzone.
Waar in deze zone op het grafisch plan in overdruk indicatieve trage weg en indicatief tracé waterloop is aangeduid, moet respectievelijk worden voldaan aan de stedenbouwkundige voorschriften onder artikel 9
en 10.
Alle constructies en verhardingen zijn verboden, met uitzondering van de werken noodzakelijk in functie van de aanleg van beperkte fiets- en wandelpaden, de aanleg van een bufferwal en het beheer van de
waterloop.
De volledige bufferzone dient als groene ruimte te worden aangelegd en gehandhaafd door middel van de aanplanting van een heestermassief op een bufferwal van minimum 2m tot maximum 4m hoogte. De aan te
planten heesters moeten voor 100% streekeigen zijn. De hoogte van het volgroeide massief bedraagt minimum 3m, met uitzondering van een minimum van 1m langs de randen palend aan fiets- en wandelpaden.
Naast de struikbeplantingen dient per 30m² minstens één streekeigen hoogstam te worden voorzien.
Bij de aanleg van de bufferzone dient men maximaal rekening te houden met bestaande natuurlijke elementen zoals waardevolle bomen, bomenrijen, struwelen en waterlopen. Reeds bestaande streekeigen bomen
binnen de bufferzone mogen enkel worden geveld in geval van gevaar of ziekte die tot afsterven leidt.
De aanplant van de volledige bufferzone moet geschieden in het eerste plantseizoen na voltooiing van de wegenis of voor de realisatie van andere bouwwerken in de aanpalende KMO-zone (zie art. 1).
Het gedeelte van de bufferzone op de contourgrens van het RUP met de aanpalende Roomkouter moet bestaan uit minstens 3 rijen struiken en 3 rijen streekeigen hoogstammen.
De bufferzone komt in aanmerking voor het plaatsen van vleermuiskasten op minimum 3m hoogte indien het niet publiek toegankelijke zones betreft.

Art. 3: kernversterkende zone
De kernversterkende zone is ondergronds en op het gelijkvloers bestemd voor de functies wonen, kantoren, handel, horeca, diensten, parkeervoorzieningen, en de uitbouw van een toeristisch-recreatief knooppunt
van lokaal niveau. Nevenfuncties, complementair aan het wonen, kunnen worden toegelaten, voor zover zij verzoenbaar zijn met de woonfunctie. Op verdieping kunnen er naast de woonfunctie ook kantoren en
horeca worden ondergebracht.
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Het niet bebouwde gedeelte van de zone wordt bestemd als groen plein/park.
Minimum de helft van het totaal bebouwd volume binnen deze zone dient voorbehouden voor de functie wonen. In de kernversterkende zone kan een vergunning voor een woningbouwproject pas worden afgeleverd
indien een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt dat gelijk is aan 10 procent.
Maximum 3400m² binnen deze zone komt in aanmerking voor kernversterkende nevenfuncties complementair aan het wonen en het toeristisch-recreatief knooppunt van lokaal niveau.
Maximaal 4 afzonderlijke gebouwen binnen de zone kunnen worden opgericht. Er kan ook worden gekozen om binnen de zone slechts één gebouw op te richten met een sokkelvolume met een hoogte van maximum
7m of maximum 2 bouwlagen en 4 hogere volumes tot een hoogte van maximum 15,2m of maximum 5 bouwlagen over maximaal 2/5 van het sokkelvolume. De diepte van het bouwvolume bedraagt maximum 22m.
De bebouwingsindex over de volledige zone bedraagt maximum 25%, verhardingen niet inbegrepen.
De projectzone heeft een maximale V/T-index van 0,75.
Gebouwen moeten ingeplant worden op minimum 6,00 m van de rooilijn en minimum 15,00 m van de grens der bestemmingszone.
De gebouwen onderling (de afstand tussen de uiterste randen, inclusief balkons, erkers en dakranden) moeten op minimum 15,00 m afstand van elkaar ingeplant worden.
De bouwhoogte bedraagt maximaal 12,00 m.
Één bijkomende bouwlaag boven de vooropgestelde 12,00 m is toegestaan; terugspringend t.a.v. de gevels op een afstand van de dakrand minstens gelijk aan de hoogte, en met een maximum hoogte van 3,20m.
Met uitzondering van schouwen, zijn enkel bij platte daken uitbouwen boven de maximale bouwhoogte mogelijk voor technische dakconstructies, weliswaar op een afstand van de dakrand minstens gelijk aan de
hoogte (45° regel).
Elementen van verticale circulatie: maximale hoogte van 15,00 m.
De dakvorm is vrij.
Woongelegenheden in het dakvolume zijn toegelaten.
Alle gebouwen worden opgetrokken met 4 volwaardige gevels: zowel wat betreft gevelcompositie als materiaalgebruik.
Minimum 1 parkeerplaats per woongelegenheid. Een gedeeld gebruik van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de woonfunctie en kernversterkende functies moet worden onderzocht.
Parkeervoorzieningen worden bij voorkeur ondergronds of geïntegreerd in het gebouw voorzien.
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Fietsenstalplaatsen worden in gebouwen voorzien. Indien dit niet mogelijk is, moeten fietsenstalplaatsen in open lucht, overdekt en beveiligd, zo dicht mogelijk bij de gebouwen worden ingeplant.
Volgende minimale normen voor fietsenstalplaatsen kunnen worden gehanteerd: minimum 2 fietsen per eerste slaapkamer en extra fiets per bijkomende slaapkamer.
Alle niet bebouwde delen van het maaiveld moeten ingericht worden als groen park-plein. De aanleg van dit groen park-plein kan een bufferende functie naar de aanpalende KMO-zone toe opnemen. 35% van het
niet bebouwde zoneoppervlak mag worden verhard. De verharding moet bestaan uit kleinschalig en niet-monoliet materiaal. Verharding voor het aanleggen van private wegenis, voetpaden en/of parkeerplaatsen.
De resterende oppervlakte wordt aangelegd met groen. Per 4 parkings moet één hoogstammige boom worden aangeplant.

Art. 4: parkzone
De parkzone is bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van de landschappelijke, natuurlijke en/of tuinarchitecturale kwaliteiten die erin voorkomen.
Alle werken en handelingen die noodzakelijk zijn voor de openstelling, het behoud en de verrijking van de natuurwaarden zijn toegelaten.
Het relict van het spoorwegtunneltje moet als winterverblijfplaats voor vleermuizen worden ingericht.
Het aanleggen, vernieuwen en/of verharden van paden en oppervlakteverhardingen in functie van de bestemming is mogelijk, op voorwaarde dat zij in ecologisch en landschappelijk verantwoorde materialen worden
uitgevoerd. Het plaatsen van afsluitingen bestaande uit tot een raster gevlochten draadwerk is verboden ten einde de uitwisseling van alle in het gebied voorkomende fauna toe te laten.
Het aanplanten van niet inheemse bomen of heesters of het aanleggen van een siertuin is toegelaten, evenwel kunnen bijzondere voorwaarden betreffende groenaanplantingen worden opgelegd onder de vorm
van een beplantingsplan, om een verantwoorde inpassing in het parklandschap te realiseren.
De parkzone moet worden beheerd volgens de principes van harmonisch park- en groenbeheer.

Art. 5: natuurzone met boskarakter
Natuurzones zijn delen van het plangebied met een grote ecologische en landschappelijke waarde. Zij zijn bestemd voor de instandhouding, de bescherming en het herstel van het landschap en zijn cultuurhistorische en ecologische waarde. De natuurzone wordt gekenmerkt door een relatief bebost en gesloten landschap.
Binnen de natuurzones zijn enkel handelingen en werken toegelaten die zijn opgenomen in een beheersplan en ertoe strekken het natuurlijk milieu te beschermen of herstellen.
In een natuurzone kunnen omwille van de landschappelijke en ecologische waarde slechts uitzonderlijke constructies worden toegelaten:
•• constructies vereist voor het voeren van wetenschappelijk natuuronderzoek kunnen worden toegelaten, op voorwaarde dat de plannen vergezeld zijn van een gunstig advies van de afdeling Natuur en Bos
•• het aanleggen, vernieuwen en/of verharden van paden en oppervlakteverhardingen die de cultuurhistorische waarde van het natuurgebied mede bepalen kan worden toegelaten, mits deze handelingen
geen schade toebrengen aan de ecologische en landschappelijke waarde van het gebied op voorwaarde dat zij in ecologisch en landschappelijk verantwoorde materialen worden uitgevoerd
•• het plaatsen van vleermuiskasten op minimum 3m hoogte op niet publiek toegankelijke zones.
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Art. 6: reservaatzone
Reservaatzones zijn natuurzones binnen het plangebied waar de ecologische en landschappelijke waarde van die aard is dat er een wetenschappelijke waarde aan wordt toegekend. Zij zijn bestemd voor de
instandhouding, de bescherming en het herstel van het landschap en zijn ecologische en biologische waarde. Het betreft specifieke biotopen en ecologische milieus die een uitzonderlijk karakter en een uitermate
typische fauna en flora bezitten. Naast het beheer ter bestendiging van de natuurwaarde dient eveneens de mogelijke natuurontwikkeling als bestemming te worden ingeschreven.
In de reservaatzones binnen het plangebied zijn enkel handelingen en werken toegestaan die zijn opgenomen in een beheersplan en noodzakelijk zijn voor de actieve of passieve bescherming van het gebied. Er
kunnen geen nieuwe constructies worden toegelaten.

Art. 7: wegenis
Dit gebied is bestemd voor openbare wegenis toegankelijk voor zowel het niet-gemotoriseerd als het gemotoriseerd verkeer, inclusief verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, schuilhuisjes en straatmeubilair, nutsvoorzieningen.
De algemene inrichting en de breedte van de rijweg en voorzieningen voor voetgangers en fietsers wordt bepaald in functie van de categorisering van de weg en zijn verkeersfuncties, rekening houdend met geldende normeringen en richtlijnen terzake.
Binnen de zone voor wegenis moet een gelaagd groenscherm worden aangelegd dat fungeert als hop-over voor vleermuizen. Voor de aanleg van niet verharde delen wordt gebruik gemaakt van streekeigen boomen heestersoorten (cfr. bijlage 2).
Het westelijk gedeelte van de wegenis op de contourgrens van het RUP met de aanpalende Roomkouter moet bestaan uit minstens 3 rijen struiken en 3 rijen streekeigen hoogstammen.
Voor de wegenis zijn harde afscheidingen die de oversteekbaarheid van kleine diersoorten in het gedrang brengen niet toegelaten.
Voor de wegenis moet worden gebruik gemaakt van een dynamische verlichting.

Art. 8: indicatieve ontsluiting (overdruk)
De interne ontsluiting van het bedrijventerrein is vrij te bepalen in functie van de optimale indeling en ontsluiting van het bedrijventerrein, en de verkeersveiligheid. Deze dient aan te sluiten op Kapelstraat (N419),
ter hoogte van de indicatieve aanduiding op het grafisch plan.
De tweede indicatieve ontsluiting takt aan op Warandestraat en vormt hoofdzakelijk de hoofdontsluiting van de kernversterkende zone en daarnaast de nevenontsluiting voor de KMO-zone, met name voor de
toegankelijkheid van fietsers, voetgangers en hulpdiensten.
De indicatieve ontsluiting is bestemd voor openbare wegenis toegankelijk voor zowel het gemotoriseerd als het niet-gemotoriseerd verkeer, inclusief verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, schuilhuisjes en straatmeubilair en nutsvoorzieningen.
De algemene inrichting en de breedte van de rijweg en voorzieningen voor voetgangers en fietsers wordt bepaald in functie van de categorisering van de weg en zijn verkeersfuncties, rekening houdend met geldende normeringen en richtlijnen terzake.
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Art. 9: indicatieve trage weg (overdruk)
De indicatieve trage weg biedt de mogelijkheid om de toekomstige zone voor lokaal bedrijventerrein te ontsluiten naar het omliggende woongebied en naar de parkzone van de roomkouter en de natuurzone van
het gelaagpark.
Dit tracé is bestemd voor openbare wegenis toegankelijk voor fietsers en voetgangers, en eventueel hulpdiensten, inclusief verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden en straatmeubilair.
Het indicatief tracé voor langzaam verkeer wordt uitgevoerd met waterdoorlatende materialen of waterdoorlatende verhardingen in kleinschalige materialen.
De delen van de zone, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van de voetgangers- en fietsersverbinding, worden ingericht als groenzone.
Bepaalde delen van de verbinding kunnen volledig verhard worden of aangelegd worden als toegang voor hulpdiensten of aangelanden. De noodzaak hiervan moet aangetoond worden in een bijgevoegde nota bij
de vergunningsaanvraag. Dit mag echter de hoofdfunctie van de weg niet verhinderen.

Art. 10: indicatief tracé waterloop (overdruk)
Waar op het grafisch plan een indicatief tracé voor waterloop werd aangegeven, is het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de waterloop toegelaten.
Binnen een zone van 5m langs het indicatief tracé waterloop geldt een erfdienstbaarheid voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de waterloop.
Alle werken die kunnen resulteren in het verhinderen van de exploitatie van de waterloop aanwezig in de indicatieve bouwvrije strook, het minder dan optimaal functioneren ervan of het verlagen van de veiligheid,
zijn verboden.
Alle uitgevoerde werken dienen conform te zijn met de bestaande wetgeving terzake.

Art. 11: te behouden schoorsteen (overdruk)
Het behoud van de rode bakstenen schoorsteen staat voorop als bouwkundig relict aan het industriële verleden van de steenbakkerij en als baken en herkenningspunt voor het te ontwikkelen toeristisch-recreatief
knooppunt.
Ongeacht de stedenbouwkundige voorschriften uit art. 1 (zone voor lokaal bedrijventerrein) en art. 3 (kernversterkende zone) kan een nieuwbouwvolume in aansluiting op de schoorsteen worden opgericht in functie
van het te ontwikkelen toeristisch-recreatief knooppunt. Het nieuwbouwvolume heeft een maximale footprint van 200m² en een maximale bouwhoogte van 7m of 2 bouwlagen. Dit nieuwbouwvolume hoeft niet te
worden meegerekend in de te respecteren bebouwingsindex en V/T-index van de kernversterkende zone.
Naast het nieuwbouwvolume kan er in aansluiting op de schoorsteen ook een trappenpartij met uitkijkplatform in open lucht worden opgericht.
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1.4.2. Ruimtebalans

BPA Schauselbroek (ha)

RUP (ha)

Saldo (ha)

1

wonen

0,21

1,60

+1,39

2

bedrijvigheid

14,44

11,10

-3,34

3

recreatie

4

landbouw

5

bos

6

overig groen

1,69

1,37

-0,32

7

reservaat en natuur

1,39

3,23

+1,84

8

lijninfrastructuur

0,83

1,26

+0,43

9

gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

10

ontginning en waterwinning

TOTALE OPPERVLAKTE PLANGEBIED

-

18,57

18,57

0

In totaal zorgt dit RUP dus voor:
•• een grote afname van bedrijvigheid
•• een grote toename van reservaat en natuur
•• een toename van wonen.
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1.5 Mogelijke alternatieven
1.5.1. Nulalternatief
Het nulalternatief is het alternatief waarbij het plan niet wordt uitgevoerd en omvat alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het plan- en studiegebied wanneer het plan niet zou doorgaan. De planologische bestemming (volgens het gewestplan) is hoofdzakelijk industriegebied met in het zuidwesten een gedeelte voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Volgens het BPA Schauselbroek is dit gebied uitsluitend
bestemd voor activiteiten die in relatie staan met de klei-ontginningen.
Indien dit plan niet doorgaat, dan blijven de BPA-bestemmingen gehandhaafd. Het plangebied zou dus behouden kunnen blijven volgens de desbetreffende voorschriften van de bestemmingen die van toepassing
zijn binnen het BPA Schauselbroek.
Het nulalternatief is dus grotendeels gelijk aan de huidige referentiesituatie.

1.5.2. Ontwikkelingsalternatieven
Kaart 6. ontwikkelingsalternatief 1
Kaart 7. ontwikkelingsalternatief 2

De gemeente Temse heeft reeds tweemaal een structureel overleg met de hogere adviesinstanties (provincie Oost-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen) en éénmaal ook met LNE en ANB gehouden waarbij werd getracht om een vork voor de ontwikkeling tot KMO-zone, woonzone en groenzone vast te leggen. Er werd echter uitgegaan van een oppervlakte van 15ha (werkelijke oppervlakte bedraagt ongeveer 18,5ha), waarvoor
grofweg 5ha KMO, 5ha wonen en 5ha groen werd geraamd.
Interwaas werkte, mede op basis van deze verslagen, 3 mogelijke ontwikkelingsalternatieven uit met de volgende oppervlaktes:
bedrijvigheid (ha) (waarvan buffer)

wonen (ha)

reservaat en natuur (ha)

parkgebied (ha)

lijninfrastructuur (ha)

ontwikkelingsalternatief 1

9,11 (1,19)

2,49

3,90

1,80

1,26

ontwikkelingsalternatief 2

11,43 (1,47)

1,60

3,99

0,29

1,26

ontwikkelingsalternatief 3 = schetsontwerp grafisch plan

11,10 (1,61)

1,60

3,23

1,37

1,26

Ontwikkelingsalternatief 1 legde de focus op het verharde en bebouwde gedeelte van de site en vrijwaarde de groene en/of beboste delen maximaal. Dit betekent een zuivere KMO-zone van ongeveer 8ha en
een kernversterkende zone van ongeveer 2,5ha. Zonder woonbehoeftestudie is zo een grote woonuitbreiding voor de woonkern Steendorp, een kern in het buitengebied van een goede 3000 inwoners, moeilijk te
motiveren.
Ontwikkelingsalternatief 2 legde eveneens de focus op het verharde en bebouwde gedeelte van de site, maar verschoof de KMO-zone tot tegen Roomkouter, mits aanleg van een bufferzone (maar zonder de
uitbreiding van parkzone Roomkouter). Hierdoor is er een zuivere KMO-zone van ongeveer 10ha te ontwikkelen, naast 1,6ha wonen. Dit alternatief heeft de grootste oppervlakte aan reservaat en natuur, ten koste
van parkgebied.
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Ontwikkelingsalternatief 3 is het weerhouden scenario waaraan het schetsontwerp van grafisch plan van dit RUP beantwoordt en dat voorwerp is van deze screeningsnota. De gemeente heeft dit scenario omwille
van financiële haalbaarheid tot sanering van de site weerhouden waarbij men de ontwikkeling van minimaal 10ha bedrijvigheid noodzakelijk acht. Afgestemd op de woonkern is er een ontwikkeling van 1,6ha
kernversterkende zone mogelijk, waarvan minstens de helft van de bebouwde oppervlakte in aanmerking komt voor wonen, naast diensten en de uitbouw van het toeristisch-recreatief knooppunt. De gemeente
hecht ook belang aan de ontwikkeling van een parkzone in aansluiting op Roomkouter om de (toeristisch-recreatieve) doorwaadbaarheid van het gebied te vergroten. De stedenbouwkundige voorschriften laten
een fasering van de KMO-zone toe, waarbij zou kunnen worden gespecifieerd dat de meest biologisch waardevolle perceelsgedeelten pas in de laatste fase worden ontwikkeld na het aantonen van een werkelijke
behoefte aan bijkomende bedrijvigheid.
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2. Afbakening van het toepassingsgebied en de plan-MERplicht
De Europese richtlijn 2001/42/EG bepaalt welke plannen aan een milieueffectrapportage onderworpen moeten worden. Alle ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA) vallen onder het
toepassingsgebied van deze richtlijn. Er geldt evenwel enkel een plan MER-plicht voor deze plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.

2.1 Definitie van plan of programma
Een plan of programma, of de wijziging ervan:
•• wordt door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau opgesteld en/of vastgesteld of wordt door een instantie opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door het Vlaams Parlement of
de Vlaamse Regering te worden vastgesteld
•• is voorgeschreven op grond van decretale of van bestuursrechterlijke bepalingen.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft de opmaak en de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) voor. Het RUP wordt opgemaakt op initiatief van de gemeente Temse. Een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de Deputatie. Het RUP Steenbakkerij Steendorp valt bijgevolg onder de definitie van plan of programma.
Een plan of programma dat een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, dient te worden onderworpen aan een passende beoordeling wat
betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone.

2.2 Toepassingsgebied
Het betrokken plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.
Het toepassingsgebied wordt in twee categorieën van plannen en programma’s opgesplitst:
•• plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project;
•• plannen of programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling is vereist uit hoofde van artikel 36ter,
§3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundige vergunningen zullen worden toegekend, zodoende is aan deze voorwaarde voldaan.

2.3 Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER
Kaart 8. VEN/IVON-gebieden
Kaart 9. Natura 2000-gebieden
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Voor de plannen en programma’s die onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. vallen is de opmaak van een plan-MER verplicht wanneer:
•• het plan of programma, of de wijziging ervan niet het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhoudt en het plan of programma tegelijkertijd
○○ Een kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I, II en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten
○○ Betrekking heeft op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik (art.
4.2.3.§1°D.A.B.M.).
•• het plan of programma, of de wijziging ervan niet het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhoudt en de initiatiefnemer niet kan aantonen dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
•• het plan of programma, of de wijziging ervan het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt en de initiatiefnemer niet kan aantonen dat het plan of programma
geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan kan het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering
van 1 maart 2013 opgesomde projecten, maar regelt ook een kleine wijziging in het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau en is derhalve screeningsgerechtigd.
Het plangebied van voorliggend RUP is in het uiterste zuiden minimaal gelegen in een vogelrichtlijngebied, deze zone werd dan ook binnen het RUP ingekleurd als reservaatzone.Ten zuiden en ten westen van het
plangebied bevindt zich een habitatrichtlijngebied. Eveneens ten zuiden van het plangebied, maar aan overkant van de Schelde, bevindt zich een VEN/IVON-gebied.
De wijzigingen die dit RUP aanbrengt binnen het plangebied zijn dermate kleinschalig en lokaal dat er geen effecten te verwachten zijn op het VEN/IVON-gebied, noch op het habitat- of vogelrichtlijngebied. De
effecten op deze gebieden zijn niet in die mate negatief, waardoor er geen aanzienlijke milieueffecten worden verwacht. De procedure onderzoek tot m.e.r. wordt doorlopen om deze visie te motiveren.
Conclusie: De procedure onderzoek tot m.e.r. wordt doorlopen om aan te tonen dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten zal teweeg brengen.

2.4 Beoordeling of het plan grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben
Er worden geen effecten verwacht die de gewestgrens of de landsgrens zullen overschrijden gezien het voorliggend plan een klein gebied betreft (18,57ha) en Steendorp op ca. 20km afstand in vogelvlucht van de
grens met Nederland ligt.
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3. Gevoeligheden van het plangebied en potentiële effecten van het
voorgenomen plan of programma
Dit hoofdstuk beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt, waar nodig op basis van de beschikbare informatie en studies, de mogelijke effecten van de nieuwe projecten en ontwikkelingen die het RUP zal
toelaten / verplichten ten opzichte van de huidige mogelijkheden volgens het BPA.
Volgende (MER)disciplines komen hierbij aan de orde:
•• de gezondheid en veiligheid van de mens
•• de ruimtelijke ordening
•• de fauna, flora en biodiversiteit
•• 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
•• de samenhang tussen de genoemde factoren.
Het accent ligt daarbij evident op deze disciplines waar mogelijk de meeste nadelige gevolgen van de nieuwe opties in het RUP ten opzichte van het bestaande BPA zich kunnen manifesteren (welke ook uitvoeriger
worden besproken).

33

RUP Steenbakkerij Steendorp

screeningsnota - november 2015

3.1 Gezondheid en veiligheid van de mens
3.1.1. Beschrijving
Er bevinden zich geen Seveso-bedrijven in een straal van 2km rondom het plangebied.

3.1.2. Effectbeoordeling
In het plangebied worden geen Seveso-bedrijven gepland, noch getolereerd.

3.1.3. Conclusie
De uitvoering van het RUP zal geen bijkomende risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de omwonenden opleveren.

3.2 Ruimtelijke ordening
3.2.1. Beschrijving
Het plangebied bevindt zich ten westen van de kern van Steendorp en behoort niet tot een economisch knooppunt dat voor Vlaanderen structuurbepalend is.
Het Provinciaal ruimtelijk structuurplan deelt de provincie op in verschillende deelruimtes. Het plangebied “Steenbakkerij Steendorp” situeert zich in het E17-netwerk en in de Scheldevallei. Het E17-netwerk, dat
deel uitmaakt van de Vlaamse Ruit, moet de stedelijke dynamiek opvangen in het spanningsveld tussen Antwerpen en Gent. De Scheldevallei wordt ontwikkeld als groene long in de Vlaamse Ruit. Hier worden de
landschappelijke en ecologische potenties ten volle benut.
Het addendum – tweede partiële herziening van het PRS Oost-Vlaanderen werd door de provincieraad van Oost-Vlaanderen definitief vastgesteld op 20 juni 2012 en bevat een kwantitatieve optie tot bijsturen van
de woonbehoefte via kwalitatieve invulling. Binnen de kernen van het buitengebied bevinden zich mogelijks verlaten sites (ambachtelijke sites, handelspanden, recreatievoorzieningen, …) of gebouwen met een
duidelijke erfgoedwaarde die momenteel niet voor wonen in aanmerking komen, maar waarvoor een herbestemming, met het oog op een kwalitatieve invulling van de kern, aangewezen is. Een herbestemming in
functie van wonen kan hierbij een mogelijke optie zijn.
Desgevallend kunnen de gemeenten dergelijke sites in functie van wonen aanwenden, op voorwaarde dat aangetoond wordt:
•• dat de site gelegen is in een geselecteerde kern van het buitengebied
•• dat de site omwille van ruimtelijke redenen (ruimtelijk draagvlak, ruimtelijke kwaliteit,…) niet meer voor de oorspronkelijke functie kan aangewend worden
•• dat op basis van een ruimtelijke en functionele afweging in functie van een herbestemming voor diverse functies (ook woonondersteunende functies of verweving van andere functies met wonen, zoals
groenvoorzieningen, recreatie, …) wordt aangetoond dat enkel een herbestemming in functie van wonen de best mogelijke ruimtelijke optie is
•• dat de herbestemming van de verlaten site naar wonen een duidelijke ruimtelijk kwalitatieve meerwaarde betekent voor de kern
•• dat de herbestemming wordt getoetst aan de kwantitatieve optie voor de gemeente
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•• en de invulling ervan in overeenstemming is met de te verwachten demografische opbouw van de gemeente (doelgroepenbeleid).
In het kader van het activeringsbeleid on(der)benutte bedrijfsgronden werd aan de POM op 6 december 2013 een subsidie toegekend voor de uitvoering van het project ‘Planologische ruil’. Het is de bedoeling
om on(der)benutte bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen te gaan herbestemmen. De steenbakkerij Steendorp zou deel uitmaken van deze studie, naast bijvoorbeeld de voormalige suikerfabriek in Moerbeke. De
duurtijd van het project is 3 jaar. Het eindrapport moet minstens het ontwerp van RUP ter uitvoering van de herbestemming bevatten. Naast het desaffecteren van projectzones waar geen economische activiteiten
meer mogelijk zijn, moet ook onderzoek gedaan worden naar alternatieve bedrijfshuisvestingsmogelijkheden voor de te herbestemmen (delen van) bedrijventerreinen. Het eindrapport moet daarom tevens één
of meerdere concrete locatievoorstellen en bijhorend actieplan in functie van de realisatie van planologische ruil bevatten. Eerst zal er werk worden gemaakt van een plan van aanpak dat mee vorm zal gegeven
worden door de projectpartners.
Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan maakt de bedrijfssite deel uit van de deelruimte Dorpenband die de kernen Elversele-Tielrode-Temse-Steendorp omvat, en van het zuidelijk gelegen valleigebied
van de Schelde.

3.2.2. Effectbeoordeling
Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het GRS en het ondersteunt de doelen vooropgesteld in de gewenste ruimtelijke structuur:
De dorpenband staat in voor de opvang van lokale bedrijven, die zowel morfologisch als functioneel verweefbaar zijn met het wonen in de kernen. Bedrijven met een sterk verkeersgenererend of hinderlijk karakter
horen niet thuis in de dorpenband. Binnen de dorpenband wordt een kader gecreëerd voor toekomstige invullingen in leegstaande panden en steenbakkerijen.
De perceelsgrootte moet afgestemd zijn op lokale bedrijven. Eventuele reserveterreinen staan in verhouding tot de omvang en de dynamiek van de bedrijven. Er kunnen voorschriften opgesteld worden i.v.m.
bouwverplichtingen.
De woonomgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezige bedrijvigheid. Daartoe worden buffers of ruimtelijke overgangszones voorzien en worden hinderlijke bedrijven geweerd. Een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en een verzorgde architecturale vormgeving dragen bij tot de ruimtelijke inpassing van de bedrijven.
De ontsluiting van de bedrijventerreinen gebeurt via bovenlokale wegen of via de kortste weg naar bovenlokale wegen. De veilige en leefbare bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers moet
verzekerd worden.

3.2.3. Conclusie
Het RUP zorgt terzake uitsluitend voor positieve effecten op het gebied van ruimtelijke ordening en veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline ruimtelijke ordening.
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3.3 Fauna, flora en de biodiversiteit
3.3.1. Beschrijving

Biologische waarderingskaart
Kaart 10. biologische waarderingskaart

Ruimtelijk gezien betreft het plangebied een enclave binnen een natuurgebied. Een deel van de bestemmingszone industriegebied (in het BPA Schauselbroek) is niet in gebruik als industrie, en is bebost.
Binnen het plangebied bevindt zich in het noordoostelijke en westelijke gedeelte een zone met biologisch waardevolle elementen. Het noordoostelijke gedeelte betreft loofhoutaanplant (exclusief populier) (n),
opslag van allerlei aard (sz), ruigte of pioniersvegetatie (ku) en berk (bet). Het westelijke gedeelte betreft loofhoutaanplant (exclusief populier) (n) in het noorden en opslag van allerlei aard (sz), wilg (sal) en berk
(bet) in het zuidelijk deel nabij Warandestraat. Nabij de oostelijk gelegen woonwijk van Belgiëlaan is een klein deel van het plangebied gelegen in een complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en
zeer waardevolle elementen met loofhoutaanplant (exclusief populier) (n), eutroof water (ae) en recreatiezone (uv). Ter hoogte van de ontsluitingsweg is sprake van een complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen (opslag van allerlei aard (sz), vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf-), eutroof water (ae)). Deze zones staan grotendeels ingekleurd als industriezone op het BPA Schauselbroek
en zijn niet bebouwd. In de loop der jaren is hier een spontaan bos ontstaan (8,1ha). In voorliggend RUP Steenbakkerij Steendorp wordt voorgesteld om een groot stuk hiervan te behouden (6,2ha). Slechts 1,5 ha
zou worden ingekleurd als KMO-zone en nog eens 0,4ha als wegenis voor de ontsluiting van de KMO-zone via Kapelstraat. Conform de regels van het Bosdecreet zal deze ontbossing gecompenseerd worden door
het betalen van een bosbehoudsbijdrage aan het boscompensatiefonds of door het aanplanten van een compensatiebos.
Ten noorden en westen van het plangebied grenst een zone van biologisch waardevolle elementen en een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. In het zuiden bevindt zich een zone
met biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. Deze zones zijn belangrijk als broedplaats, fourageer- en/of rustplaats voor fauna elementen zoals vleermuizen (iedere winter logeren er 1200 exemplaren) en vogels. De ornitologische waarde van het gebied is zeer groot. Sinds 1976 zijn er 109 vogelsoorten waargenomen waarvan er 43 ter plaatse broeden.
In het ontwikkelingsalternatief 1 wordt een groter gedeelte van de noordelijk gelegen zone met biologisch waardevolle elementen ingekleurd als natuurzone met boskarakter en sluit het parkgebied binnen het
RUP maximaal aan op de Roomkouter. In dit alternatief is de KMO-zone kleiner. Er is wel meer ruimte voorzien voor wonen en de kernversterkende functie, namelijk 2,49ha, evenals voor de reservaat en natuurzone, namelijk 3,90ha en het parkgebied met 1,80ha. In ontwikkelingsalternatief 2 wordt eveneens een groter gedeelte van de noordelijk gelegen zone met biologisch waardevolle elementen ingekleurd als
natuurzone met boskarakter. In vergelijking met alternatief 1 is hier meer ruimte voorzien voor bedrijvigheid, dit ten koste van het parkgebied dat aansluit bij de Roomkouter.
bedrijvigheid (ha) (waarvan buffer)

wonen (ha)

reservaat en natuur (ha)

parkgebied (ha)

lijninfrastructuur (ha)

ontwikkelingsalternatief 1

9,11 (1,19)

2,49

3,90

1,80

1,26

ontwikkelingsalternatief 2

11,43 (1,47)

1,60

3,99

0,29

1,26

ontwikkelingsalternatief 3 = schetsontwerp grafisch plan

11,10 (1,61)

1,60

3,23

1,37

1,26

Speciale beschermingszones
Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 bepaalt dat ieder plan een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied dient te worden onderworpen aan een passende beoordeling. Het gaat om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als speciale bescher-
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mingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02/05/1979) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21/05/1992). Het voorgenomen RUP heeft geen betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van één van de bedoelde gebieden aangezien de activiteiten die binnen de geplande KMO-zone zullen worden toegelaten een beperktere impact zullen hebben als de activiteiten waarvoor
Wienerberger tot het beëindigen van hun activiteiten op deze locatie vergund was.

VEN/IVON
Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het natuurdecreet legt de
voorschriften en geboden in VEN en IVON vast. Het plangebied is niet gelegen in een VEN/IVON gebied. Het dichtst bijgelegen gebied is het VEN gebied “De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot
de Rupelmonding”. Dit ligt enerzijds ten zuiden aan de overkant van de Schelde (GEN) en anderzijds enkele kilometers ten westen voorbij Rupelmonde (nvwg of natuurverwevingsgebied). Het RUP heeft hierop
zeer weinig impact.
De ligging van het terrein nabij deze beschermingsgebieden zal een repercussie hebben op het type van bedrijvigheid.

3.3.2. Effectbeoordeling
Bij de realisatie van het lokaal bedrijventerrein zal 1,9ha uit een complex van biologisch waardevolle elementen of biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen verloren gaan. 6,2ha zal echter behouden
blijven als bufferzone, parkzone, natuurzone met boskarakter of reservaatzone. Dit betekent dat er bruto 1,5ha (spontaan gegroeid) bos die bestemd is als bedrijvigheid (bestemd voor activiteiten die in relatie staan
met de klei-ontginningen) binnen het huidige BPA Schauselbroek wordt omgezet naar de gebiedscategorie overig groen of reservaat en natuur in het RUP Steenbakkerij Steendorp.
De nieuw te realiseren KMO-zone zal gezien de nabijheid van speciale beschermingszones en VEN slechts geschikt zijn voor laagdynamische en geluidsarme bedrijven, met aandacht voor duurzame oplossingen.
Het bedrijventerrein zal ontsloten worden via de Kapelstraat (N419). Momenteel vormt de toegangsweg een barrière tussen het Gelaagpark en de Roomkouter. Bij de herinrichting van de weg zal aandacht geschonken worden aan de verbinding tussen beide natuurgebieden door deze bv een laagdynamisch karakter te geven, door faunapassages en/of kroonsluiting te voorzien...

passende beoordeling milieueffecten
Eco-scan heeft een passende beoordeling voor het RUP Steenbakkerij Steendorp opgemaakt eind oktober 2015, een document dat als bijlage wordt meegegeven bij voorliggende screeningsnota. De maatregelen
die er werden opgesomd om de milieueffecten te minimaliseren werden volledig doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.

3.3.3. Conclusie
Het RUP veroorzaakt geen significant negatieve effecten voor de discipline fauna, flora en biodiversiteit.
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3.4 Energie- en grondstoffenvoorraden
3.4.1. Beschrijving
De exploitatievergunning voor de steenbakkerij werd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen opgeheven op 20/12/2012.
De ontginning in het noorden van Steendorp blijft wel zijn bestemming behouden.

3.4.2. Effectbeoordeling
De ontwikkeling van het plangebied volgens het RUP heeft bijgevolg geen gevolgen voor de verdere exploitatie van enige ontginningsgebieden.

3.4.3. Conclusie
Deze discipline is niet relevant voor dit RUP zodat het geen betekenisvolle negatieve effecten voor de energie- en grondstoffenvoorraden veroorzaakt.

3.5 Bodem
Kaart 11. bodemkaart

3.5.1. Beschrijving
De bodem in het plangebied is antropogeen.
Het huidig bodemgebruik binnen het plangebied ziet er als volgt uit: 9,67ha is grotendeels verhard en bebouwd waarbij van de overblijvende oppervlakte ongeveer 8,1ha bos is.
Aangezien er zowel historische als recente bedrijfsactiviteiten in het plangebied aanwezig zijn geweest, moet er steeds rekening gehouden worden met een mogelijke verontreiniging van de bodem. In het kader
van de stopzetting van de activiteiten van de steenbakkerij door Wienerberger, diende een oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek uit 2012 bleek dat er geen bodemsanering
dient uitgevoerd te worden op deze grond.

3.5.2. Effectbeoordeling
Aangezien reeds een groot deel van het plangebied verhard is, zal de realisatie van het RUP eerder positieve efecten hebben. In de stedenbouwkundige voorschriften wordt nl opgelegd dat er een bouwvrije groene
voortuinstrook moet voorzien worden (waarvan max 50% verhard mag zijn) en dus zal de totale verharde oppervlakte na de realisatie van het RUP verminderen.
Binnen de zone voor het lokaal bedrijventerrein is het niet uitgesloten dat eventuele nieuwe bedrijvigheid aanleiding kan geven tot (kleinschalige) bodemverontreiniging.

3.5.3. Conclusie
Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline bodem.
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3.6 Water
Kaart 12. vlaamse hydrografische atlas

3.6.1. Beschrijving
Binnen het plangebied bevindt zich geen enkele waterloop zoals ze zijn opgenomen in de hydrografische atlas. In het plangebied is wel een gracht aanwezig, deze werd als indicatief tracé opgenomen in het grafisch
plan.
Kaart 13. watertoetskaarten

Het plangebied behoort niet tot het winterbed van een grote rivier.
Uit de kaart “overstromingsgevoelige gebieden” blijkt dat binnen het plangebied geen effectieve of mogelijks overstromingsgevoelige gebieden aanwezig zijn. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich wel
mogelijks overstromingsgevoelige gebieden.
Kaart 14. zoneringsplan

Uit het zoneringsplan blijkt dat het grootste gedeelte van het plangebied zich in centraal gebied bevindt waarvoor er dus een gescheiden rioleringsstelsel geldt (op heden of op termijn). Zuidelijk tav het plangebied
van het RUP bevinden zich een aantal woningen in collectief te optimaliseren buitengebied.
De hoeveelheid verharde oppervlakte binnen het plangebied kent een lichte toename bij de aanleg van het bedrijventerrein en de kernversterkende zone. Momenteel is 9,67ha van het plangebied verhard en/of
bebouwd (op basis van luchtfoto). In het RUP zal volgens de stedenbouwkundige voorschriften in totaal 9,77ha verharding en/of bebouwing kunnen worden voorzien. Bij de aanleg van de KMO-zone zal minstens
conform de huidige regelgeving de nodige aandacht worden geschonken aan hemelwateropvang en - infiltratie. In de mate van het mogelijk zal zoveel mogelijk regenwater worden opgevangen voor hergebruik.

3.6.2. Effectbeoordeling
Het RUP vormt geen aanleiding tot de aanleg van grote ondergrondse constructies die de grondwaterstroming kunnen verstoren.
Het RUP vormt evenmin het kader voor de bouw van bijkomende bedrijven die verontreinigd water produceren.
Het RUP vormt wel het kader voor nieuwe bebouwingen en verhardingen, maar gezien de huidige site ook voor 9,67ha verhard is, zal de impact op vlak van hemelwaterinfiltratie en -opvang nagenoeg hetzelfde
blijven.
Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening gehouden worden met de stedenbouwkundige verordening van het Vlaamse gewest, goedgekeurd op 5 juli 2013, voor nieuwe projecten van bebouwing, dat
de doelstellingen van het integrale waterbeheer wenst te realiseren. Dit betekent dat het propere hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk moet hergebruikt worden, in tweede instantie dat het hemelwater
zoveel mogelijk moet geïnfiltreerd worden en in laatste instantie dat slechts een beperkt debiet (na buffering) vertraagd mag afgevoerd worden naar de natuurlijke waterlopen. Verder zullen ook de richtlijnen van
de provincie Oost-Vlaanderen als aanvulling op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening in acht worden genomen.
Bijgevolg kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat deze planoptie geen schadelijke effecten teweegbrengt voor de waterhuishouding van het gebied conform de bepalingen inzake integraal waterbeheer.

3.6.3. Conclusie
Het RUP zal weinig invloed hebben op de waterhuishouding.
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3.7 Atmosfeer en de klimatologische factoren
3.7.1. Beschrijving
Op basis van de interpolatiekaart (2010-2012) kan een benadering worden gegeven van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Hierbij wordt enkel gefocust op de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof
(PM10) omdat het naleven van de Europese grenswaarden voor deze polluenten het meest kritisch is in Vlaanderen.
Stikstofoxiden (waaronder NO2) ontstaan bij hoge verbrandingstemperaturen door oxidatie van stikstof in de lucht. De belangrijkste bronnen in Vlaanderen zijn: het wegverkeer (39%), de industrie (14%), land- en
tuinbouw (10%) en de gebouwenverwarming (7%). Gebouwenverwarming omvat de emissies door de verwarming van huishoudens en de tertiaire sector (handel, kantoren, administraties, enz...). Fijn stof (PM10)
wordt vooral mechanisch gevormd door ondermeer wegverkeer (21%), industrie (18%), menselijke activiteiten (12%) en handel (1%).
Voor het plangebied vinden we op de interpolatiekaart volgende waarden terug:
•• Het plangebied ligt in een roostercel van de interpolatiekaart waar er tussen de 16 en 20 overschrijdingen van 50 μg/m3 daggemiddelde concentratie van PM10 optreden. Omdat deze waarde op een jaar
minder dan 35x wordt overschreden is er geen normoverschrijding van het PM10 daggemiddelde.
•• Het plangebied is gelegen in een roostercel van de interpolatiekaart met een jaargemiddelde tussen 21 en 25 μg/m3 concentratie van PM10. Omdat de jaargemiddelde concentratie onder 40 μg/m3 blijft
wordt de norm niet overschreden.
•• Het plangebied bevindt zich in een roostercel van de interpolatiekaart met een jaargemiddelde tussen 21 en 25 μg/m3 concentratie van NO2. Omdat de jaargemiddelde concentratie onder 40 μg/m3 blijft
wordt de norm niet overschreden.
•• De totale index geeft voor de roostercel waarbinnen het plangebied ligt, de waarde ‘vrij goed’. Het plangebied bevindt zich aldus in een roostercel met een groene kleur en een totale index van 4.
Bovenstaande meetwaarden dateren uit een periode dat er nog activiteiten waren op de steenbakkerij, namelijk productieactiviteiten met tunnelovens, maar ook droogovens en stofafzuigingen.Volgende polluenten
kwamen vrij (uiteraard binenen de wettelijk vastgelegde grenswaarden), SOx , HF, HCL, VOS, CO en NOx.
Het transport gebeurde volledig over de weg. Gezien de strengere emissienormen voor vrachtwagens en de kleinere productiecapaciteit van de steenbakkerij was de jaarlijkse NOx/PM10 -emissie sinds 2010 gedaald. Het RUP vormt geen kader voor de bouw van bedrijven die polluenten zullen produceren en dus invloed zullen hebben op de luchtkwaliteit. Wel zullen er opnieuw verkeersemissies van voertuigen zijn door
de aanleg van het bedrijventerrein en de kernversterkende zone.

3.7.2. Effectbeoordeling
Tijdens de uitvoering van het RUP zal er tijdelijke en blijvende luchtverontreiniging en/of stofhinder optreden.
•• Stofhinder tijdens het optrekken van de gebouwen en het aanleggen van de verhardingen, nutsleidingen,... Deze verontreiniging is echter tijdelijk.
•• Stofhinder te wijten aan het werfverkeer tijdens de werken. Deze verontreiniging is tijdelijk en kan beperkt worden door de motoren van de vrachtwagens gedurende het laden en lossen stil te leggen.
•• Luchtverontreiniging ten gevolge van de verkeersemissies van voertuigen van de toekomstige gebruikers en bezoekers van het lokale bedrijventerrein en kernversterkende zone. Naar schatting zullen er
504 voertuigbewegingen per dag bijkomen, maar aangezien de luchtkwaliteit ter hoogte van het project een jaargemiddelde concentratie NO2 van minder dan 40 μg/m3 heeft, is modellering niet nodig.
•• Luchtverontreiniging door de verwarming en het energiegebruik van de bijkomende gebouwen.
Het RUP voorziet echter in maatregelen om de ‘lokale’ luchtkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen worden genomen op gebouwen-, mobiliteits- en ruimtelijk niveau.
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•• Promoten van alternatieve vervoersmodi.
•• Collectief ruimtegebruik.
•• Koppelbouw waar mogelijk.

3.7.3. Conclusie
De realisatie van het RUP brengt eerder positieve effecten met zich mee op het vlak van atmosferische en klimatologische factoren.

3.8 Geluid
3.8.1. Beschrijving
In de omgeving van het plangebied komen volgende geluidsbronnen voor:
•• De N419, ten noorden van het plangebied, heeft volgens de geluidsbelastingkaart van het AVV invloed op het omgevingsgeluid in het noorden van het plangebied. Het verkeerslawaai is continu van aard.
•• Ten oosten van het plangebied bevindt zich de dorpskern van Steendorp, hier betreft het uitsluitend lokaal verkeer.
Langsheen de toegangsweg die zorgt voor de ontsluiting van de KMO-zone zal de geluidshinder mogelijks toenemen door vrachtverkeer ter bevoorrading van de bedrijven, woon-werkverkeer door wekrnemers en
ook bezoekers van de bedrijven.

3.8.2. Effectbeoordeling
Wanneer het RUP wordt uitgevoerd zal er tijdelijke en permanente geluidshinder optreden. Tijdens de werken voor het aanleggen van de verhardingen en het optrekken van de gebouwen zal er tijdelijk een geluidshinder zijn door enerzijds het werfverkeer en anderzijds de werkzaamheden an sich. Gezien de bestemming van het gebied zal ,wanneer het RUP uitgevoerd is, er een permanente geluidshinder zijn ten gevolge
van het weg-en vrachtverkeer en de geplande bedrijfsactiviteiten.
Voorts worden er maatregelen getroffen in het RUP om de geluidshinder op ruimtelijk- en mobiliteitsniveau te beperken: op ruimtelijk niveau zijn er milderende maatregelen met betrekking op de aspecten als bestemming, inrichting en beheer, op mobiliteitsniveau zijn er milderende maatregelen met betrekking tot de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de verkeersleefbaarheid.

3.8.3. Conclusie
De realisatie van het RUP brengt geen aanzienlijke negatieve effecten met zich mee op het vlak van geluid.
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3.9 Licht
3.9.1. Beschrijving
Binnen het plangebied is er geen sprake van opvallende extra buitenverlichting. Bij de realisatie van een nieuw bedrijventerrein en kernversterkende zone zal er wel bijkomende straatverlichting noodzakelijk zijn.

3.9.2. Effectbeoordeling
Bij de realisatie van het RUP zal er bijkomende straat- of andere buitenverlichting wordt aangebracht. Niettemin vormt voorliggend RUP niet het kader voor projecten die veel verlichting met zich meebrengen zoals
sportvelden, serrebedrijven en winkels met lichtreclame of verlichtte buitenterreinen. Door de keuze van goede lichtarmaturen met afschermingen die zoveel mogelijk de lichtverstrooiing naar boven toe vermijden,
zal het effect minimaal zijn.

3.9.3. Conclusie
Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline licht.

3.10 Stoffelijke goederen
3.10.1. Beschrijving
De discipline stoffelijke goederen is onder meer van belang wanneer onteigeningen worden gepland in het besproken plan. Het perceel gelegen langs Kapelstraat is niet in eigendom van de ontwikkelaar. Dit betekent dat de ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen KMO-zone naar Kapelstraat niet verzekerd is en het bedrijventerrein enkel toegankelijk zou zijn via Warandestraat. Het grafisch plan van het RUP legt voor
Warandestraat de bestemming wegenis op, waaraan mogelijks een rooilijnplan zal worden gekoppeld omdat de wegenis er nog niet is overgedragen aan de gemeente.

3.10.2. Effectbeoordeling
Om de KMO-zone te ontsluiten zal in eerste instantie worden getracht om via minnelijke schikking het betreffende perceel te verwerven. Pas in laatste instantie zal worden overgegaan tot onteigeningsprocedure. De
toekomstige rooilijn langs Warandestraat betekent een kleine afname van de totale perceelsoppervlakte van de ontwikkelaar van de voormalige steenbakkerij, maar vormt geen beperking naar bouwmogelijkheden
toe.

3.10.3. Conclusie
De realisatie van het RUP brengt mogelijks negatieve effecten met zich mee op het vlak van de discipline stoffelijke goederen.
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3.11 Cultureel erfgoed, inclusief architectonisch en archeologisch erfgoed
Kaart 15. cultureel erfgoed

3.11.1. Beschrijving
In het plangebied zijn geen bouwkundig erfgoed of beschermde monumenten, landschappen of beschermde monumenten, dorpsgezichten en/of landschappen aanwezig. Ten westen van het plangebied ligt het
Fort van Steendorp dat sinds 15 september 1997 is beschermd als monument omwille van zijn historische en wetenschappelijke waarde. Tenslotte heeft het monument ook een belangrijke natuurwetenschappelijke
waarde als overwinteringsplaats voor vleermuizen en als voorbeeld van een domein met een bijna spontane vegetatiegroei. Met het oog op de bescherming van het domein zijn naast de algemene beschikkingen
van het decreet ter instandhouding en onderhoud van monumenten ook nog enkele bijzondere erfdienstbaarheden opgesteld voor dit gebied. Zo is het onder andere verboden slib en afvalproducten te storten,
ondergrondse leidingen aan te brengen, de aard en het uitzicht van het terrein te veranderen, kruidachtige vegetaties te vernietigen en de rust en stilte in het gebied te verstoren.
De omgeving van het Fort van Steendorp-paracuesta van het Waasland (eveneens ten westen van het plangebied) is sinds 25 augustus 1995 erkend als landschap wegens zijn historische en wetenschappelijke
waarde. Op historisch vlak is het gebied waardevol als relict van een oude ondiepe klei-ontginning langs de Scouselestraat. Het gebied is wetenschappelijk waardevol op geomorfologisch en geologisch vlak omdat
de cuestarand hier bijna onaangeroerd is in tegenstelling tot de meeste andere delen waar bebouwing en klei-ontginning geleid hebben tot vernietiging van de cuestarand. Voor de cuesta zijn ongeveer dezelfde
restricties opgelegd als voor het fort. Tevens is het onder andere verboden boven- of ondergrondse leidingen en bebouwing van elke aard aan te leggen en vloeistoffen of gassen te lozen die nadelig kunnen zijn
voor fauna en flora.
De verstoring van deze gebieden door de aanleg van de KMO-zone en kernversterkende zone dient dan ook tot een minimum te worden beperkt.
Volgens de centraal archeologische inventaris zijn er in de buurt van het plangebied verschillende archeologische vindplaatsen en bevindt er zich binnen het plangebied ook één met inventarisnummer 32256. Op
Roomkouter werd in 1872 bij het afsteken van klei voor steenbakkerijen een fragmentarisch bewaarde vierkante houten waterput gemaakt van eikenhout, bestaande uit vier opstaande hoekbalken en gestut door
dwarsbalken die aan de binnenzijde uitgehold zijn, gevonden. Er werden ook voorwerpen gevonden op de bodem van de waterput: een ijzeren haak (waarschijnlijk putemmerhaak), hengsel van putemmer, fragment
van halfronde dakpan, bovenste gedeelte van molensteen in lava, schaal van terra nigra en twee randfragmenten van voorraadputten. Ook in 1870 werd op Roomkouter een fragmentarisch bewaarde waterput
gemaakt van een uitgeholde eik gevonden in de steenbakkerijen. Deze vondsten dateren van de gallo-romeinse periode.

3.11.2. Effectbeoordeling
Het RUP heeft geen invloed op de beeldwaarde van het omliggend erfgoed en doet geen afbreuk aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving met betrekking tot de bescherming van archeologisch erfgoed.
In elk geval zal, indien de archeologische diensten aangeven dat dit belangrijk is, voor de aanvang van (niet waarschijnlijke) grondwerken in het plangebied een prospectief onderzoek kunnen gebeuren.

3.11.3. Conclusie
Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline cultureel erfgoed, inclusief architectonisch en archeologisch erfgoed.
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3.12 Landschap
Kaart 16. landschapsatlas

3.12.1. Beschrijving
De landschapsatlas geeft een beeld van de relicten van traditionele landschappen in Vlaanderen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen puntrelicten, lijnrelicten, relictzones en ankerplaatsen. Relictzones
zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten en ankerplaatsen, waarin de samenhang belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. Een ankerplaats is een gebied dat behoort tot de
meest waardevolle landschappelijke plaatsen.
In het plangebied zijn geen ankerplaatsen, puntrelicten, lijnrelicten of relictzones terug te vinden.

3.12.2. Effectbeoordeling
Het grafisch plan van het RUP legt in overdruk de te behouden schoorsteen op. Het behoud van de rode bakstenen schoorsteen staat voorop als bouwkundig relict aan het industriële verleden van de steenbakkerij
en als baken en herkenningspunt voor het te ontwikkelen toeristisch-recreatief knooppunt.

3.12.3. Conclusie
Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten voor de discipline landschap en heeft eerder een positief effect op de beeldkwaliteit van de bestaande bedrijven.
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3.13 Mobiliteit
3.13.1. Beschrijving
Het plangebied wordt begrensd door de N419 en de Warandestraat.
Door middel van categorisering geeft het mobiliteitsplan aan wat de functie en het gewenst gebruik is van de weg, hetgeen toelaat een duidelijke en consequente keuze te maken voor de inrichting van die wegen.
De inrichtingsprincipes die aan de verschillende types van wegen gekoppeld worden, moeten er namelijk voor zorgen dat elke weg gebruikt wordt volgens de functie die hij heeft toebedeeld gekregen in de categorisering.
Wat betreft het projectgebied voorziet het mobiliteitsplan volgende categorisering:
•• De N419 is een lokale weg type I en is op lokaal niveau de belangrijkste ontsluiting voor de woonkernen en de verbindingsweg met Temse-centrum. Via de N419 kan het verkeer ook doorstromen naar de
N16 (primaire weg I) of via de N485 (lokale weg type I tot zolang de weg aangesloten blijft op complex 15a Haasdonk van de E17, komt deze aansluiting te vervallen dan zal een degradatie tot lokale weg
type II plaatsvinden) richting de E17.
•• De Warandestraat is een lokale weg type III en is belast als erftoegangsweg
De huidige toegangsweg naar de steenbakkerij is een private weg en zal bij realisatie van het bedrijventerrein moeten ingericht worden als een lokale weg type II daar deze een gebiedsontsluitende functie krijgt.
De kernversterkende zone zal ook nog ontsloten worden via de Warandestraat.
Net plan DeLijn

Volgende buslijnen passeren het plangebied: in het noorden (N419)
Buslijnen 93: St-Niklaas - Hoogkameren - Temse - Antwerpen L.O.
Buslijnen 95 :St-Niklaas - Velle - Temse - Antwerpen L.O.
Buslijn 97: St-Niklaas - Tielrode - Temse - Antwerpen L.O.
Buslijn 99: Hamme - Temse - Rupelmonde - Antwerpen L.O.
Buslijn 99s: Hamme - Temse - Antwerpen L.O. (Sneldienst)
Belbus 280: Temse - Steendorp
Kaart 17. atlas van de buurt- en voetwegen

Volgens de atlas van de buurt- en voetwegen lopen er enkele voetwegen doorheen het plangebied. Deze zijn echter niet meer zichtbaar want werden voor de kleiwinning afgeschaft. Niettemin zijn er enkele olifantenpaadjes in het plangebied ontstaan. Bijgevolg werden er op het grafisch plan van het RUP verschillende indicatieve voetwegen ingetekend.

3.13.2. Effectbeoordeling
Om de toekomstige verkeersintensiteit te kennen van het lokaal bedrijventerrein wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte van het bedrijventerrein. Deze oppervlakte zal een maatstaf zijn voor het aantal werknemers
en bijgevolg het aantal verkeersbewegingen.
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Er wordt uitgegaan van een bruto oppervlakte van 9,49ha. Dit resulteert in een netto vloeroppervlakte van 4,75ha (50% van de bruto oppervlakte). Voor de berekening van de mobiliteitseffecten wordt verder een
onderscheid gemaakt in oppervlakte kantoorruimte zonder baliefunctie en oppervlakte aan bedrijfsruimte. In onderstaande berekeningen worden de autobewegingen van de medewerkers van de bedrijven en kantoren apart berekend evenals de benodigde parkeerplaatsen.

bedrijven (90% van de kmo-zone)
Het aantal vrachtwagens wordt eveneens berekend aan de hand van het netto vloeroppervlak namelijk 1 vrachtwagen per 500m². Dit resulteert dus in 170 bijkomende vrachtwagenbewegingen of 340 pae (personenauto equivalenten) per dag. Er wordt uitgegaan van een vrachtwagenaandeel van 12% in ochtend- en avondspitsuur, of 20 vrachtwagenbewegingen (40 pae).

ochtendspits

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

aantal verplaatsingen per dag

aandeel in spitsuur (bron c) *ochtendspits

aantal verplaatsingen per spitsuur

(bron d)

auto bestuurder

(bron d)

auto passagier

(bron d)

openbaar vervoer

(bron d)

bromfiets/moto

(bron d)

fiets

(bron d)

te voet

(bron d)

bedrijfsvervoer

parkeerplaatsen

PP werknemers

werknemers (bron a)

bedrijven

werknemers in spitsuur

m²

functie

werknemers

42705

192

2,1

403

0,31

125

0,68

85

0,06

7

0,09

11

0,02

2

0,11

14

0,04

5

0,02

2

131

bezoekers in spitsuur

bezoekers per spitsuur

modal split (bron f)

auto bestuurder

(bron f)

auto passagier

(bron f)

openbaar vervoer

(bron f)

fiets

(bron f)

te voet

parkeerplaatsen (bron g)

autobewegingen in spitsuur totaal

parkeerplaatsen totaal

TOTAAL

aandeel in spitsuur

PP bezoekers

bezoekers per dag (bron e)

bezoekers

19

0,12

2

0,76

2

0,06

0

0,04

0

0,03

0

0,03

0

2

87

133

Bronvermelding:
bron a: veronderstelling 1 werknemer per 200m² met een aanwezigheidspercentage van 90% (ziekte, vergadering op verplaatsing, etc.
bron b: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; OVG Vlaanderen, 200
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p137; OVG Vlaanderen, 200
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief werken
bron e: veronderstelling 1 bezoeker per 10 werknemers
bron f: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief zakelijke verplaatsing
bron g: ASVV 2004, CROW , p215
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avondspits

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

aantal verplaatsingen per dag

aandeel in spitsuur (bron c) *avondspits

aantal verplaatsingen per spitsuur

(bron d)

auto bestuurder

(bron d)

auto passagier

(bron d)

openbaar vervoer

(bron d)

bromfiets/moto

(bron d)

fiets

(bron d)

te voet

(bron d)

bedrijfsvervoer

parkeerplaatsen

PP werknemers

werknemers (bron a)

bedrijven

werknemers in spitsuur

m²

functie

werknemers

42705

192

2,1

403

0,21

85

0,68

58

0,06

5

0,09

8

0,02

2

0,11

9

0,04

3

0,02

2

131

modal split (bron f)

auto bestuurder

(bron f)

auto passagier

(bron f)

openbaar vervoer

(bron f)

fiets

(bron f)

te voet

parkeerplaatsen (bron g)

autobewegingen in spitsuur totaal

parkeerplaatsen totaal

TOTAAL

bezoekers per spitsuur

PP bezoekers

aandeel in spitsuur

bezoekers in spitsuur

bezoekers per dag (bron e)

bezoekers

19

0,12

2

0,76

2

0,06

0

0,04

0

0,03

0

0,03

0

2

59

133

Bronvermelding:
bron a: veronderstelling 1 werknemer per 200m² met een aanwezigheidspercentage van 90% (ziekte, vergadering op verplaatsing, etc.)
bron b: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; OVG Vlaanderen, 2000
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p137; OVG Vlaanderen, 2000
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief werken
bron e: veronderstelling 1 bezoeker per 10 werknemers
bron f: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief zakelijke verplaatsing
bron g: ASVV 2004, CROW , p215
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kantoren zonder baliefunctie (10% van de kmo-zone)
ochtendspits

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

aantal verplaatsingen per dag

aandeel in spitsuur (bron c) *ochtendspits

aantal verplaatsingen per spitsuur

(bron d)

auto bestuurder

(bron d)

auto passagier

(bron d)

openbaar vervoer

(bron d)

bromfiets/moto

(bron d)

fiets

(bron d)

te voet

(bron d)

bedrijfsvervoer

parkeerplaatsen

PP werknemers

werknemers (bron a)

kantoren

werknemers in spitsuur

m²

functie

werknemers

4745

190

2,1

399

0,31

124

0,68

84

0,06

7

0,09

11

0,02

2

0,11

14

0,04

5

0,02

2

129

modal split (bron f)

auto bestuurder

(bron f)

auto passagier

(bron f)

openbaar vervoer

(bron f)

fiets

(bron f)

te voet

parkeerplaatsen (bron g)

autobewegingen in spitsuur totaal

parkeerplaatsen totaal

TOTAAL

bezoekers per spitsuur

PP bezoekers

aandeel in spitsuur

bezoekers in spitsuur

bezoekers per dag (bron e)

bezoekers

92

0,12

11

0,76

8

0,06

1

0,04

0

0,03

0

0,03

0

10

92

139

Bronvermelding:
bron a: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; ASVV 2004, CROW, p. 214: 1 arbeidsplaats/25m² bruto‐vloeroppervl
bron b: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; OVG Vlaanderen, 2000
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p137; OVG Vlaanderen, 2000
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief werken
bron e: Omrekeningen Vectris aan de hand van kencijfers van de Rekentool CROW (http://www.crow.nl/nl/Online_Kennis_en_tools/Verkeersgeneratie/Rekentool.html)
bron f: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief zakelijke verplaatsing
bron g: ASVV 2004, CROW , p215

271,32
146,832
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avondspits

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

aantal verplaatsingen per dag

aandeel in spitsuur (bron c) *avondspits

aantal verplaatsingen per spitsuur

(bron d)

auto bestuurder

(bron d)

auto passagier

(bron d)

openbaar vervoer

(bron d)

bromfiets/moto

(bron d)

fiets

(bron d)

te voet

(bron d)

bedrijfsvervoer

parkeerplaatsen

PP werknemers

werknemers (bron a)

kantoren

werknemers in spitsuur

m²

functie

werknemers

4745

190

2,1

399

0,21

84

0,68

57

0,06

5

0,09

8

0,02

2

0,11

9

0,04

3

0,02

2

129

modal split (bron f)

auto bestuurder

(bron f)

auto passagier

(bron f)

openbaar vervoer

(bron f)

fiets

(bron f)

te voet

parkeerplaatsen (bron g)

autobewegingen in spitsuur totaal

parkeerplaatsen totaal

TOTAAL

bezoekers per spitsuur

PP bezoekers

aandeel in spitsuur

bezoekers in spitsuur

bezoekers per dag (bron e)

bezoekers

92

0,12

11

0,76

8

0,06

1

0,04

0

0,03

0

0,03

0

10

65

139

Bronvermelding:
bron a: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; ASVV 2004, CROW, p. 214: 1 arbeidsplaats/25m²
bron b: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; OVG Vlaanderen, 2000
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p137; OVG Vlaanderen, 2000
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief werken
bron e: Omrekeningen Vectris aan de hand van kencijfers van de Rekentool CROW (http://www.crow.nl/nl/Online_Kennis_en_tools/Verkeersgeneratie/Rekentool.html)
bron f: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief zakelijke verplaatsing
bron g: ASVV 2004, CROW , p215
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WONEN
Wat betreft de kernversterkende zone moet rekening gehouden worden met minimum 1 auto per wooneenheid (opgenomen in stedenbouwkundige voorschriften). Naar schatting kunnen er tussen de 60 en de 120
wooneenheden bijkomen. Voor de berekeningen wordt uitgegaan van een minimum scenario van 60 wooneenheden en een maximum scenario van 120 wooneenheden.

60 wooneenheden

(bron d)

fiets

(bron d)

te voet

(bron d)

onbepaald

autobezit per gezin (bron e)

parkeerplaatsen bewoners

0,05

bromfiets/moto

4

(bron d)

(bron d)

13 0,17

1 0,01

0

0,13

3

0,11

3

0,02

0

1,19

71

openbaar vervoer

auto passagier

0,52

(bron d)

(bron d)

24

auto bestuurder

aantal verplaatsingen per spitsuur

101 2,76 278 8,70%

P bewoners

autobewegingen in spitsuur totaal

parkeerplaatsen totaal

0,09

parkeerplaatsen bezoekers (bron h)

0

onbepaald

0 0,15

TOTAAL

(bron g)

0,01

0 0,00

0

9

14

80

te voet

0

(bron g)

(bron g)

0,03

fiets

openbaar vervoer

1

(bron g)

(bron g)

2 0,22

bromfiets/moto

auto passagier

0,5

P bezoekers

(bron g)

(bron g)

36 8,70% 3,13

auto bestuurder

bezoekers per spitsuur

factor aandeel in het spitsuur (bron c)

bezoekers in spitsuur

bezoekers per dag (bron f)

bezoekers

factor aandeel in het spitsuur (bron c)

1,68

aantal verplaatsingen per dag

60

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

pers/unit (bron a)

6000

bewoners in spitsuur

personen

aantal appartementen

appartementen

brutovloeroppervlakte m²

woonfunctie

bewoners

Bronvermelding:
bron a: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 111‐112
bron b: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 53: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p117
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 55: verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze
bron e: lokalestatistieken.be
bron f: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p113
bron g: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief iemand bezoeken
bron h: aantal bezoekers*modal split bezoekers (%)/rotatie van 2 wagens per dag
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120 wooneenheden

0,13

6

0,11

(bron g)

0,01

0

0,15

parkeerplaatsen totaal

bromfiets/moto

0

autobewegingen in spitsuur totaal

(bron g)

0,03

parkeerplaatsen bezoekers (bron h)

openbaar vervoer

1

onbepaald

(bron g)

0,22

(bron g)

auto passagier

2

te voet

(bron g)

0,5

(bron g)

auto bestuurder

3,13

0 0,09

0

0,00

0

9

27

152

fiets

(bron g)

36 8,70%

bezoekers per dag (bron f)

5 0,02

1

1,19

143

P bezoekers TOTAAL

bezoekers per spitsuur

bezoekers in spitsuur

parkeerplaatsen bewoners

0

autobezit per gezin (bron e)

(bron d)

0,01

onbepaald

fiets

2

(bron d)

(bron d)

8 0,05

te voet

bromfiets/moto

0,17

(bron d)

25

openbaar vervoer

0,52

(bron d)

48

P bewoners

auto passagier

556 8,70%

factor aandeel in het spitsuur (bron c)

bezoekers

(bron d)

2,76

auto bestuurder

202

(bron d)

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

1,68

aantal verplaatsingen per spitsuur

personen

120

factor aandeel in het spitsuur (bron c)

pers/unit (bron a)

12000

aantal verplaatsingen per dag

aantal appartementen

appartementen

bewoners in spitsuur

brutovloeroppervlakte m²

woonfunctie

bewoners

Bronvermelding:
bron a: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 111‐112
bron b: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 53: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p117
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 55: verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze
bron e: lokalestatistieken.be
bron f: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p113
bron g: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief iemand bezoeken
bron h: aantal bezoekers*modal split bezoekers (%)/rotatie van 2 wagens per dag
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TOERISTISCH RECREATIEf knooppunt
Voor de berekeningen wordt uitgegaan van een maximum scenario van 400 m² toeristisch recreatief knooppunt.

400 m² toeristisch knooppunt

fiets

(bron d)

0

0,11

0

0,04

parkeerplaatsen (bron g)

autobewegingen in spitsuur totaal

parkeerplaatsen totaal

0 0,08

te voet

4 0,01

0 0,02

0

3

TOTAAL

(bron f)

0,24

1 0,09

1

14

11

18

fiets

(bron f)

9

openbaar vervoer

auto bestuurder

0,58

(bron f)

modal split (bron f)

16

(bron f)

bezoekers per spitsuur

0,12

auto passagier

aandeel in spitsuur

134

PP bezoekers

parkeerplaatsen

(bron d)

0,02

(bron d)

bromfiets/moto

0

bedrijfsvervoer

(bron d)

0 0,09

te voet

openbaar vervoer

1 0,06

bezoekers in spitsuur

bezoekers per dag (bron e)

bezoekers

2 0,68

(bron d)

0,21

PP werknemers

auto passagier

10,5

(bron d)

aandeel in spitsuur (bron c) *avondspits

2,1

auto bestuurder

aantal verplaatsingen per dag

5

(bron d)

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

400

aantal verplaatsingen per spitsuur

werknemers (bron a)

toeristisch
knooppunt

werknemers in spitsuur

m²

functie

werknemers

Bronvermelding:
bron a: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 221: gemiddeld 1,25 werknemer/100m² bruto‐vloeroppervlakte
bron b: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; OVG Vlaanderen, 2000
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p137; OVG Vlaanderen, 2000
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief werken
bron e: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 221: minimum 33,5 bezoekers /100m² bruto‐vloeroppervlakte
bron f: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 223‐224, eigen interpretatie vervoerswijzekeuze winkelenquête
bron g: ASVV 2004, CROW , p215

7,14
163,212
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kernondersteunende functies
Voor de berekeningen wordt uitgegaan van een maximum scenario van 3000 m² kernondersteunende functies.

3000 m² kernondersteunende functies

vfactor aantal verplaatsingen per dag (bron b)

aantal verplaatsingen per dag

aandeel in spitsuur (bron c) *avondspits

aantal verplaatsingen per spitsuur

(bron d)

auto bestuurder

(bron d)

auto passagier

(bron d)

openbaar vervoer

(bron d)

bromfiets/moto

(bron d)

fiets

(bron d)

te voet

(bron d)

bedrijfsvervoer

parkeerplaatsen

PP werknemers

werknemers (bron a)

winkel

werknemers in spitsuur

m²

functie

werknemers

3000

38

2,1

79,8

0,21

17

0,68

11

0,06

1

0,09

2

0,02

0

0,11

2

0,04

1

0,02

0

26

modal split (bron f)

auto bestuurder

(bron f)

auto passagier

(bron f)

openbaar vervoer

(bron f)

fiets

(bron f)

te voet

parkeerplaatsen (bron g)

autobewegingen in spitsuur totaal

parkeerplaatsen totaal

TOTAAL

bezoekers per spitsuur

PP bezoekers

aandeel in spitsuur

bezoekers in spitsuur

bezoekers per dag (bron e)

bezoekers

660

0,12

79

0,58

46

0,24

19

0,01

1

0,08

6

0,09

7

71

57

97

Bronvermelding:
bron a: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 221: gemiddeld 1,25 werknemer/100m² bruto‐vloeroppervlakte
bron b: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p134; OVG Vlaanderen, 2000
bron c: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p137; OVG Vlaanderen, 2000
bron d: OVG Vlaanderen 4.5, 2012‐2013, Tabel 57: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief werken
bron e: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 221: minimum 22 bezoekers /100m² bruto‐vloeroppervlakte
bron f: Departement Mobiliteit en Openbare Werken; ‘Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER’, oktober 2009, p. 223‐224, eigen interpretatie vervoerswijzekeuze winkelenquête
bron g: ASVV 2004, CROW , p215

54,264
803,88
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TOTAAL
scenario 60 wooneenheden + 3000 m² kernondersteunende functies + 400 m² toeristisch-recreatief knooppunt
scenario 90% bedrijven ‐ 10% kantoren ‐ 60 woningen ‐ 3000m² kernversterkende functies ‐ 400m² toeristisch recreatief knooppunt
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TOTAAL

van bezoekers
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kantoren 4745m²
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kernversterkende
functies 3000m²
toeristisch recreatief
knooppunt 400m²
TOTAAL
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pae dagbasis
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scenario 120 wooneenheden + 400 m² toeristisch knooppunt
scenario 90% bedrijven ‐ 10% kantoren ‐ 120 woningen ‐ 400m² toeristisch recreatief knooppunt
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Voor het aantal pae-verplaatsingen per dag wordt de som gemaakt van 274 pae voor het aandeel bedrijvigheid (68% autobestuurders van 403 aantal verplaatsingen per dag), 30 pae voor het aandeel bezoekers,
340 pae voor het aandeel vrachtwagens en 271 pae voor het aandeel kantoren zonder loketfunctie (68% autobestuurders van 399 aantal verplaatsingen per dag) en 147 pae voor het aandeel bezoekers, wat
neerkomt op 1062 pae/dag voor de KMO-zone. In het ochtendspitsuur betekent dit in totaal 219 pae en in het avondspitsuur 165 pae. Voor de volledige ontwikkeling van de volledige KMO-zone worden 272 parkeerplaatsen geraamd indien maximum 10% van de zone wordt ingevuld met kantoren zonder loketfunctie.
Voor de kernversterkende zone wordt minimum de helft van de vloeroppervlakte ingevuld met woongelegenheden onder de vorm van appartementen. Voor een woonoppervlakte van 6000 m² gecombineerd met
3000 m² kernondersteunende functies (verondersteld als winkelruimte wegens meest nadelige situatie, maar te beschouwen als een buurtsuperette op lokaal niveau van de kern Steendorp) en 400 m² toeristischrecreatief knooppunt zijn er 145 pae voor het aandeel wonen (52% autobestuurders van 278 aantal verplaatsingen per dag) met 25 pae bezoekers en 858 pae werknemers/bezoekers voor het aandeel kernversterkende functies (68% autobestuurders van 80 werknemersverplaatsingen per dag en 58% autobestuurders van 660 aantal bezoekers per dag), en 34 pae leveringen, en 170 pae werknemers/bezoekers voor
het toeristisch recreatief knooppunt met 4 pae leveringen, wat neerkomt op een totaal van 1236 pae/dag voor de kernversterkende zone. Voor de volledige ontwikkeling van de kernversterkende zone worden in
dit scenario 195 parkeerplaatsen geraamd.
Voor de kernversterkende zone is een tweede maximaal scenario een woonoppervlakte van 12000 m² gecombineerd met 400 m² kernondersteunende functies (verondersteld als winkelruimte wegens meest
nadelige situatie). Hierbij zijn er 289 pae voor het aandeel wonen (52% autobestuurders van 556 aantal verplaatsingen per dag) met 50 pae bezoekers en 170 pae werknemers/bezoekers voor het toeristisch
recreatief knooppunt met 4 pae leveringen, wat neerkomt op een totaal van 513 pae/dag voor de kernversterkende zone. Voor de volledige ontwikkeling van de kernversterkende zone worden in dit scenario 170
parkeerplaatsen geraamd.
Voor de som van alle ontwikkelingsmogelijkheden binnen dit RUP zal naargelang een minimaal of maximaal scenario voor wonen in de kernversterkende zone respectievelijk 2299 pae/dag of 1576 pae/dag en 467
tot 441 parkeerplaatsen geraamd. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de KMO-zone en de kernversterkende zone deels complementaire functies zijn waardoor verder onderzoek mogelijk is naar
een gedeeld gebruik van het aantal parkeerplaatsen (om een hoge bezettingsgraad overdag, ‘s nachts en in het weekend te bekomen) zodat het totale aantal benodigde parkeerplaatsen binnen de totaliteit van het
RUP kan worden verminderd.

TOEDELING
Aangezien de hoofdontsluiting van het lokaal bedrijventerrein volledig via N419 wordt gezien, moet er worden uitgegaan dat 100% van de bijkomende pae-bewegingen langs telpunt 40.271 en 40.272 zullen passeren. Het is onmogelijk in te schatten in welke richting de voertuigen langs N419 zich zullen verplaatsen, daarom wordt er uitgegaan van een gelijke verdeling in beide richtingen (50% richting Antwerpen en 50%
richting Temse). Volgens verkeerstellingen van AWV sept-okt 2013 vinden op de N419 volgende weekdaggemiddelden plaats: 5496 pae richting Antwerpen en 7070 pae richting Temse. Voor het weekdaggemiddelde betekent dit een stijging van 5496 tot 6027 pae richting Antwerpen (een stijging met 10%) en een stijging van 7070 tot 7601 pae richting Temse (een stijging met 8%). Voor het ochtendspitsuur (8u) is dit een
toename van 316 (cijfer AWV verkeerstelling sept-okt 2013) tot 426 pae (een stijging met 35%) richting Antwerpen en een stijging van 475 tot 585 pae (een stijging met 23%) richting Temse. Voor het avondspitsuur
(17u) is dit een toename van 511 (cijfer AWV verkeerstelling sept-okt 2013) tot 594 pae (een stijging met 16%) richting Antwerpen en een stijging van 532 tot 615 pae (een stijging met 16%) richting Temse.
N419 is geklasseerd als lokale weg en is een lokale verbindingsweg van 2x1 met een groot aantal kruispunten waarbij de theoretische capaciteit 1000 pae/u/richting bedraagt. De toekomstige intensiteiten in ochtend- en avondspitsuur blijven hieronder. De meest rechtstreekse ontsluiting van de KMO-zone naar het hogere wegennet van E17 gebeurt via N419 over N485. N485 heeft volgens de verkeerstellingen van AWV
sept-okt 2013 een weekdaggemiddelde van 1728 pae en spitsuurgemiddelden rond 150 pae, wat betekent dat er nog een grotere restcapaciteit is ten opzichte van N419.
Er zijn twee ontsluitingsmogelijkheden voor de kernversterkende zone, enerzijds via Warandestraat en anderzijds via het lokaal bedrijventerrein rechtstreeks naar N419. Volgens verkeerstellingen van de gemeente
eind februari - begin maart 2012 vinden op Warandestraat volgende weekdaggemiddelden plaats: 345 pae richting Scouselestraat (excl. 84 tweewielers, meest nadelige situatie op vrijdag 02/03/2012) en 554 pae
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richting Lepelstraat (excl. 114 tweewielers, meest nadelige situatie op zaterdag 03/03/2012). Naargelang het ontwikkelingsscenario binnen het RUP komt men op 513 pae/dag tot 1236 pae/dag, wat in globo een
stijging van 60% tot 140% van de verkeersintensiteiten betekent. Voor het spitsuur is dat een toename van 38 tot 91 pae/uur, wat aanvaardbaar is indien men uitgaat van 250 pae/u/richting qua capaciteit i.f.v. de
leefbaarheid. De ontwikkeling van de kernversterkende zone binnen het RUP veroorzaakt een significante stijging in Warandestraat, maar deze stijging is aanvaardbaar voor dit type weg.
Vanuit het gemeentebestuur is er echter een grote bekommernis voor de toekomstige leefbaarheid van de dorpskern Steendorp bij ontwikkeling van het RUP. De volledige woonkern van Steendorp heeft namelijk
maar één ontsluiting naar N419, en dat is via Gelaagstraat. De Gelaagstraat kenmerkt zich door de aanwezigheid van twee scholen (lagere school noordelijk deel Gelaagstraat en kleuterschool in zuidelijk deel
Gelaagstraat (met gemiddeld 275 tweewielers per dag voor beide rijrichtingen, telling 23/03 t.e.m. 06/04/2015). Mogelijke capaciteits- en leefbaarheidsproblemen in Gelaagstraat moeten volgens MOW worden genuanceerd omdat dit enkel piekmomenten aan het begin en einde van de schooluren betreft, en navraag bij de gemeente leert dat dit vooral te wijten is aan het verkeersgedrag van het schoolgerelateerde verkeer.
Niettemin wil het gemeentebestuur de ontwikkeling binnen het RUP aangrijpen om naast Gelaagstraat een tweede volwaardige ontsluiting naar N419 voor de dorpskern van Steendorp te voorzien. In dit scenario
kan bij calamiteiten de woonkern van Steendorp volledig worden ontsloten naar N419, indien dit niet mogelijk zou zijn via Gelaagstraat. Warandestraat mondt naar het westen toe namelijk uit in Scouselestraat, die
een heel smal wegprofiel heeft door natuurgebied, waardoor hogere intensiteiten niet aangewezen zijn. Keerzijde van dit scenario is dat er een menging komt van licht gemotoriseerd verkeer in functie van de kern
met zwaarder verkeer in functie van de KMO-zone, wat onverwachte conflicten kan teweeg brengen ter hoogte van de individuele ontsluitingen van de bedrijfskavels. Als flankerende maatregel wordt voorgesteld om
de inrichting van de KMO-zone af te stemmen op dit mogelijks gemengd verkeer, bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk individuele bedrijven rechtstreeks te ontsluiten op de hoofdontsluiting naar N419. Een andere
flankerende maatregel bestaat erin om het traag verkeer maximaal te scheiden van het gemotoriseerd verkeer door deze trage wegen te voorzien in de brede bufferzones aan de randen van de KMO-zone (deels
bestendigen en verder uitwerken van de bestaande toestand).
Indien het aandeel van het meest kritieke scenario van 91 pae/uur van de kernversterkende zone (opsplitsing 50% richting Antwerpen en 50% richting Temse) wordt opgeteld bij het aandeel van het lokaal bedrijventerrein komt men voor het ochtendspitsuur op 472 pae (+49%) richting Antwerpen en 631 pae (+33%) richting Temse. Voor het avondspitsuur komt dit op 639 pae (+25%) richting Antwerpen en 660 pae (+24%)
richting Temse. De maximale ontwikkelingsmogelijkheden binnen het volledige RUP veroorzaken een significante stijging op N419, maar deze blijft onder de theoretische capaciteit van de gewestweg (max. 1.000
pae/u/richting). Als aandachtspunt geldt de afwikkeling op het knooppunt van de ontsluitingsweg van het RUP met de N419. Op heden is er ter hoogte van de ontsluiting namelijk een middenberm met heel korte
opstelzone voor afslaand verkeer.

flankerende maatregelen
In het RUP werd de nodige aandacht besteed aan het fietsverkeer. De indicatieve trage wegen bieden de mogelijkheid om de toekomstige zone voor lokaal bedrijventerrein en de toekomstige kernversterkende zone
te ontsluiten naar het omliggende woongebied en naar de parkzone van de roomkouter en de natuurzone van het gelaagpark. De stedenbouwkundige voorschriften voor de KMO-zone en kernversterkende zone
besteden ook de nodige aandacht aan voldoende fietsenstallingen. Deze worden bij voorkeur in gebouwen voorzien of worden overdekt en beveiligd zo dicht mogelijk bij de gebouwen ingeplant.
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de KMO-zone en de kernversterkende zone deels complementaire functies zijn waardoor verder onderzoek mogelijk is naar een gedeeld gebruik van het aantal
parkeerplaatsen (om een hoge bezettingsgraad overdag, ‘s nachts en in het weekend te bekomen) zodat het totale aantal benodigde parkeerplaatsen binnen de totaliteit van het RUP kan worden verminderd.
De inrichting van de KMO-zone en de wegenis erin moet worden afgestemd op gemengd verkeer van de (toekomstige) woonkern en het zwaarder vrachtverkeer (zie art. 7 wegenis en art. 8 indicatieve ontsluiting op
p. 20). Het traag verkeer moet maximaal worden gescheiden van het gemotoriseerd verkeer door de trage wegen te voorzien in de brede bufferzones aan de randen van de KMO-zone (zie art. 2 bufferzone op p. 18).
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Monitoring van de afwikkeling en veiligheid op het knooppunt ontsluiting RUP / N419 is aangewezen.

3.13.3. Conclusie
Het RUP veroorzaakt significant negatieve effecten op de discipline mobiliteit, die evenwel aanvaardbaar zijn mits voldoende aandacht gaat naar de flankerende maatregelen.

3.14 De samenhang tussen de genoemde factoren
De samenhang tussen de genoemde disciplines is niet in die mate relevant dat ze een aparte beschrijving en beoordeling behoeft ten opzichte van de hoger genoemde effecten. De cumulatieve effecten van de
genoemde disciplines zijn immers klein tot onbestaande. Het voorliggende RUP heeft eerder positieve effecten in vergelijking met het nulalternatief, zowel naar fauna, flora en biodiversiteit als naar atmosfeer en
klimatologische factoren.
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4. Afbakening van het toepassingsgebied en de plan-merplicht en toetsing of
passende beoordeling relevant is
Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht is er geen voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat deze plannen en programma’s
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma’s.
•• Plannen en programma’s, of de wijziging ervan, die tegelijkertijd
○○ Een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten
○○ Niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhouden
○○ Betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik (art.
4.2.3.§1°D.A.B.M.)
•• Plannen en programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is (art. 4.2.1., tweede lid
D.A.B.M.)
Het gemeentelijk RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-mer-plicht want
•• Het vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II ((overeenkomstig art. 4.23. §2.1 van DABM)
•• Het heeft betrekking op de ruimtelijke ordening
•• Het plangebied van voorliggend RUP is in het uiterste zuiden minimaal gelegen in een vogelrichtlijngebied, deze zone werd dan ook binnen het RUP ingekleurd als reservaatzone.Ten zuiden en ten westen van het plangebied bevindt zich een habitatrichtlijngebied. Eveneens ten zuiden van het plangebied, maar aan overkant van de Schelde, bevindt zich een VEN/IVON-gebied.
•• Het zal geen aanzienlijke effecten veroorzaken voor de verschillende (MER)disciplines, zoals in hoofdstuk 2 uitvoeriger werd besproken.

Conclusie: Het RUP valt onder de screeningsplicht. De opmaak van een plan-MER is bijgevolg niet noodzakelijk.
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5. Verzoek tot raadpleging van de adviesinstanties
Dit is een verzoek tot raadpleging van de verschillende, relevante adviesinstanties om uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot raadpleging het advies over te maken door betekening of tegen
ontvangstbewijs van de initiatiefnemer.
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Bijlage 2: Situering Natura 2000-gebieden, VEN-gebieden en reservaten
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Bijlage 3: Biologische waarderingskaart
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Bijlage 5: Grafisch plan RUP
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Bijlage 6: Situering te nemen maatregelen
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1

Inleiding

In navolging van Art. 36ter van het Natuurdecreet dient een passende beoordeling opgemaakt te worden
indien een vergunningsplichtige activiteit, plan of project een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken
van de natuurlijke elementen van een Speciale Beschermingszone. De natuurlijke elementen betref fen de
elementen die nodig zijn voor de instandhouding van de habitats waarvoor het gebied is aangewezen en de
beschermde soorten die in het gebied voorkomen. De initiatiefnemer dient een passende beoordeling te
laten opmaken indien er sprake kan zijn van een betekenisvolle aantasting van de
instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt per gebied. De voorliggende passende beoordeling wordt
opgemaakt naar aanleiding van de plan-MER screening voor het RUP Steenbakkerij te Temse, waarin een
herbestemming van de site van de voormalige steenbakkerij uitgewerkt werd. Voorliggend project is
gedeeltelijk gesitueerd in het habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse
grens tot Gent” (BE2300006) en het SBZ-V “Durme en middenloop van de Schelde” (BE2301235), en op korte
afstand van het SBZ-H “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” (BE2100045)
gelegen. De mogelijke effecten worden in deze studie besproken.

2

Beschrijving van SBZ, projectlocatie en project

2.1

Beschrijving SBZ en integriteit van het gebied

2.1.1

Habitatrichtlijngebied
Historische fortengordels rond Antwerpen als vleermuizenhabitat (BE2100045)

.2.1.1.1

Het projectgebied is gesitueerd op zo’n 155 m ten ZO van het habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels
rond Antwerpen als vleermuizenhabitat” (BE2100045), het betreft het deelgebied “Fort Steendorp” (Bijlage 2).
Het gehele SBZ-H beslaat een totale oppervlakte van 358,5 ha, waarvan het Fort Steendorp zo’n 13,32 ha
beslaat. In dit gebied zijn voor volgende Europees te beschermen habitattypes (Bijlage I van de
Habitatrichtlijnen) en soorten (Bijlage II en III van de Habitatrichtlijn) instandhoudingsdoelstellingen opgesteld
(volgens het S-IHD-rapport 17 opgemaakt door ANB):




















3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition;
4030: Droge Europese heide;
6510: Laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion);
9190: Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten;
91E0: Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae);
1149: Kleine modderkruiper – Cobitis taenia;
1166: Kamsalamander – Triturus cristatus;
1318: Meervleermuis – Myotis dasycneme;
1321: Ingekorven vleermuis – Myotis emarginatus;
Watervleermuis – Myotis daubentonii;
Brandts vleermuis – Myotis brandtii;
Baarvleermuis – Myotis mystacinus;
Franjestaart – Myotis natteri;
Gewone grootoorvleermuis – Plecotus auritus;
Grijze grootoorvleermuis – Plecotus austriacus;
Ruige dwergvleermuis – Pipistrellus nathusii;
Gewone dwergvleermuis – Pipistrellus pipistrellus;
Kleine dwergvleermuis – Pipistrellus pygmaeus;
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Rosse vleermuis – Nyctalus noctula;
Laatvlieger – Eptesicus serotinus;
Rivierdonderpad – Cottus gobio s.l..

Gezien de belangrijkste effecten van het voorliggende project te verwachten zijn ter hoogte van het Fort van
Steendorp, een van de belangrijkste overwinteringsobjecten voor vleermuizen in Vlaanderen, wordt er dieper
ingegaan op dit deelgebied van het SBZ-H.
Het fort, dat in eigendom is van het ANB, verkeert in een goede tot uitstekende staat van instandhouding als
vleermuizenhabitat, en dit dient zo behouden te blijven. De relatief jonge beboste gordel bovenop het fort
wordt op basis van de habitatkaart ingekleurd als habitat 9190 (zuurminnende eikenbossen, HAB2). Gedurende
de winterperiode herbergt het fort een overwinterende populatie vleermuizen tot 1.200 getelde exemplaren.
Het gaat hierbij hoofdzakelijk over Watervleermuis, en in beperktere mate Baard/Brandts vleermuis,
Franjestaart en grootoorvleermuis. Daarnaast worden er jaarlijks ook een hondertal Ingekorven vleermuizen en
een vijftien- tot twintigtal Meervleermuizen aangetroffen. Verder werd er aan het fort ook zwermgedrag
vastgesteld van Watervleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Meervleermuis, Gewone
grootoorvleermuis, Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis (Dekeukeleire et al., 2011). Er komen geen
zomerkolonies voor in het fort. Vanuit landschappelijk oogpunt is er via het lager gelegen Schouselbroek een
zeer goede ecologische verbinding zonder barrières met de Schelde. Verder staat het fort ook in verbinding
met de Roomkouter en het Gelaagpark (ten NO van het projectgebied).
Hieronder volgt een korte bespreking van de soorten, met indien voorhanden specifieke informatie m.b.t.
het Fort van Steendorp (gebaseerd op het S-IHD-rapport voor dit SBZ-H):




Meervleermuis:
o

Trend: gezien gegevens uit Nederland wijzen op een stabiliserende zomerpopulatie wordt
er geen aanzienlijke toename van de overwinterende populatie in Vlaanderen verwacht;

o

Actuele staat van instandhouding: gedeeltelijke aangetaste lokale staat van
instandhouding. Enkel in het Fort van Steendorp is er een vaste grotere
overwinteringspopulatie (+ 15 exemplaren);

o

Potenties: de verschillende leefgebieden (zomer en winter) staan bij voorkeur in verbinding
met elkaar via grotere waterwegen zoals rivieren en kanalen. Door zijn ligging en de
aanwezigheid van geschikte overwinteringsplekken biedt het Fort van Steendorp de meeste
potentie. Strikte bescherming en inrichtingsmaatregelen kunnen voor een lichte toename
van de overwinteringspopulatie in de forten zorgen;

o

Doelstellingen: Beperkte toename van de populatie aangezien de overwinterende aantallen,
met uitzondering van Fort van Steendorp, laag en onregelmatig zijn. Verbetering kwaliteit
overwinteringshabitat en verbeteren ecologische kwaliteit forten door behoud en
versterken bossen, graslanden en kleine landschapselementen.

Ingekorven vleermuis:
o

Trend: sinds begin jaren negentig een gestage toename, de populatietrend is aldus gunstig;

o

Actuele staat van instandhouding: gedeeltelijke aangetaste lokale staat van
instandhouding. Het SBZH fungeert voornamelijk als overwinteringshabitat, het belang als
zomerhabitat is relatief beperkt. De bosrijke zones rond de forten worden waarschijnlij k
wel als jachthabitat gebruikt en de forten zelf vormen eveneens belangrijke zwermlocaties
(niet enkel voor Ingekorven vleermuis maar ook voor de andere soorten) (Dekeukeleire et
al., 2011);

o

Potenties: door zijn ligging in bosrijke omgeving, de goede landschappelijke connectie en
de geringe verstoring voldoet het fort aan de leefgebiedseisen van de soort en is behoud en
eventuele toename van de overwinteringspopulatie mogelijk;
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o








Doelstellingen: uitbreiding van de populatie door verhoging van de kwaliteit van de
overwinteringshabitats in de forten en verbeteren van de landschappelijke connectiviteit

Baard/Brandts vleermuis:
o

Trend: na een sterke toename in de jaren ’90 is de populatie min of meer stabiel gebleven;

o

Actuele staat van instandhouding: gedeeltelijke aangetaste lokale staat van
instandhouding. In vergelijking met de twee vorige soorten stellen beide soorten minder
strenge eisen aan hun overwinteringshabitat, waardoor de soort in zo goed als elk v an de
forten aangetroffen wordt;

o

Potenties: alle forten met voldoende luchtvochtigheid en luchtcirculatie en weinig
verstoring hebben een goede potentie. Deze verhoogt bovendien indien er zich in de
omgeving park- en bosgebieden (met voldoende holle en oude bomen) met waterpartijen
gelegen zijn. Ondanks de goede potentie van het Fort van Steendorp worden er jaarlijks
relatief weinig exemplaren aangetroffen. Een mogelijke verklaring is dat de soort geen
gebruik maakt van de Schelde als verbindingsroute tussen zomer- en winterverblijfplaats en
het beperkt aantal zomerverblijfplaatsen in de buurt;

o

Doelstellingen: behoud en toename overwinterende populatie. Verbeteren connectiviteit
met de omgeving, beperken van verstoring.

Watervleermuis:
o

Trend: na een sterke toename in de jaren ’90 is de populatie is de trend de laatste jaren
niet meer stijgend maar neemt het aantal getelde overwinterende dieren af (daling met 20
%);

o

Actuele staat van
instandhouding;

o

Potenties: Het Fort van Steendorp is, met meer dan 1.000 overwinterende exemplaren, een
van de belangrijkste overwinteringsplaats voor Watervleermuizen in Vlaanderen. Gezien de
ligging langsheen de Schelde, de rust en de geschikte verblijfplaatsen is er nog potentie om
de populatie uit te breiden. De vrij sterke verstedelijking en daarmee gepaard gaande
verlichting hebben een invloed op hun vliegroutes. Lichtpollutie en verstoring zijn
belangrijke knelpunten voor deze soort;

o

Doelstellingen: toename van de overwinterende populatie, door verhoging kwaliteit van de
forten in combinatie met een verbetering van de connectiviteit met het omliggende
landschap.

instandhouding:

gedeeltelijke

aangetaste

lokale

staat

van

Franjestaart:
o

Trend: na een sterke toename van de populatie in de jaren ’90, is er de laatste jaren nog
sprake van een licht positieve trend;

o

Actuele staat
instandhouding;

o

Potenties: forten die naast een gunstig micro-klimaat en weinig worden verstoord, ook nog
eens gelegen zijn in een bosrijke omgeving hebben een goede potentie om een grotere
populatie overwinterende Franjestaarten te herbergen;

o

Doelstellingen: toename van de overwinterende populatie, door verhoging kwaliteit van de
forten in combinatie met een verbetering van de connectiviteit met het omliggende
landschap, beperken van verstoring.

van

instandhouding:

gedeeltelijke

aangetaste

lokale

staat

van

Gewone / Grijze grootoorvleermuis:
o

Trend: na een sterke toename in de jaren ’90 is de populatie min of meer stabiel gebleven;
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o

Actuele staat van
instandhouding;

instandhouding:

gedeeltelijke

aangetaste

lokale

staat

van

o

Potenties: het belang van de fortengordel voor deze soorten is beperkter, aangezien zij
minder strenge eisen stellen aan hun winterverblijfplaatsen zodat ze evengoed gebruik
maken van kleinere objecten, of overwinteren in andere gebouwen of bomen. De potentie
van de fortengordel voor beide soorten is matig, maar het verbeteren van de connectiviteit
met bossen in de directe omgeving kan wel bijdragen aan een toename van het aantal
overwinteraars;

o

Doelstellingen: toename van de overwinterende populatie door een verbetering van de
connectiviteit met het omliggende landschap en het beperken van verstoring.

Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis:
o

Trend: de Gewone dwergvleermuis is een van de meest voorkomende vleermuissoorten in
Vlaanderen, en de populatie blijkt min of meer stabiel te zijn. De overwinteringspopulatie
kan sterke schommelingen vertonen;

o

Actuele staat
instandhouding;

o

Potenties: gezien de soort, in vergelijking met andere soorten, minder strenge eisen stelt
aan hun overwinteringsplek, en vooral in gebouwen overwintert, is de potentie van de
forten slechts matig;

o

Doelstellingen: behoud of toename van de overwinterende populatie door een verbetering
van de connectiviteit met het omliggende landschap en beperken van verstoring.

van

instandhouding:

gedeeltelijke

aangetaste

lokale

staat

van

Laatvlieger
o

Trend: beter onderzoek van de buitenmuren van forten is aangewezen om na te gaan of er
overwinterende Laatvliegers aanwezig zijn;

o

Actuele staat van
instandhouding;

o

Potenties: onderzoek naar zwermgedrag in de forten is nodig, ter hoogte van het Fort van
Steendorp werd er reeds zwermgedrag van Laatvlieger vastgesteld (Dekeukeleire et al.,
2011). Gezien de soort, in vergelijking met andere soorten, minder strenge eisen stelt aan
hun overwinteringsplek en vooral in gebouwen overwintert, is de potentie van de forten
slechts matig. Het behoud van spleten in de buitenmuren als overwinteringsplaats is een
aandachtspunt bij restauratiewerken;

o

Doelstellingen: behoud of toename. Voor deze soort is er een kennislacune aangezien deze
tijdens de wintertellingen vaak over het hoofd gezien wordt.

instandhouding:

gedeeltelijke

aangetaste

lokale

staat

van

Rosse vleermuis maakt zowel in de zomer als in de winter gebruik van bomen, en zal dus niet overwinteren
in het fort.

De belangrijkste knelpunten voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor de hoger
genoemde soorten worden hieronder samengevat (onderstreepte knelpunten zijn deze waar het voorliggende
project een invloed op kan uitoefen):


Verstoring: vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn zeer gevoelig aan verstoring. Het betreden in
de wintermaanden verstoort het micro-klimaat, en kan er voor zorgen dat de vleermuizen ter vroeg
ontwaken uit hun winterslaap. (Luidruchtige) activiteiten in en rond de fortdomeinen kunnen
afhankelijk van de locatie en het tijdstip (bvb. de wintermaanden) een belangrijke negatieve
impact hebben op de verblijfplaatsen, zwermlocaties en jachtgebieden van vleermuizen.
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Lichtpollutie: lichtpollutie is niet enkel zeer verstorend voor overwinterende dieren, maar werkt
eveneens storend en/of afschrikkend in jachtgebieden of ter hoogte van vliegroutes. Overmatige
verlichting ter hoogte van aanvliegroutes naar geschikte overwinteringsplaatsen schrikt de dieren
af, en kan zo een barrière vormen voor het bereiken van hun verblijfplaats;



Impact van restauratiewerken;



Versnippering van habitats en verbindingsroutes: naast de aanwezigheid van voldoende grote
jachtgebieden is het belangrijk dat de leefgebieden (zomer en winter) in voldoende mate met
elkaar verbonden zijn;



Ingebruikname en functietoekenning;



Ongunstig micro-klimaat;



Eutrofiëring en dichtgroeien van fortgrachten;



Sluikafval, bodemverontreiniging en munitie.

.2.1.1.2

Schelde- en Durme-esturarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006)

Ter hoogte van de Warandestraat is er overlap van het projectgebied met het SBZH “Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent” (Bijlage 2). De zone van overlap heeft betrekking op de
Warandestraat en een gedeelte van de aanliggende dijk. Het betreft het deelgebied “Kijkverdriet”, een
zoetwaterschor met getijdenwerking, dat gelegen is buiten het werkingsgebied van het Sigmaplan. Het gebied
omvat een geul waarin er zich een haventje (pleziervaart) bevindt, en de hoger gelegen delen (het schor)
omvatten wilgenstruweel (91E0_sf) en rietland (rbbmr), dat aan de randen overgaat naar slik. In de
deelgebieden van het SBZ-H die gelegen zijn buiten het projectgebied van het Sigmaplan wordt uitgegaan van
een standstill van de oppervlakte van de voorkomende habitattypes en leefgebieden van de soorten. Door de
maatregelen opgenomen in het Sigmaplan zouden er geen extra inspanningen nodig zijn. Er werden geen extra
oppervlaktedoelstellingen vastgelegd, maar er wordt uitgegaan van de instandhouding van het leefgebied van
soorten, gepaard met een verbetering van de kwaliteit van bestaand habitat en leefgebied.
Ten westen van het Kijkverdriet bevindt zich het Schouselbroek, waar men op termijn een gecontroleerd
overstromingsgebied (GOG) met gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) wil aanleggen (onderdeel van het
Sigmaplan). Ter hoogte van het gedeelte van dit gebied binnen het Sigmaplan worden er wel doelstellingen
geformuleerd die als volgt kunnen samengevat worden (gebiedspecifieke doelstellingen zijn niet voorhanden) :






Inrichting van estuarine natuurontwikkelingsgebieden in gecontroleerde overstromingsgebieden
(GOG)met gecontroleerd gereduceerd getij (GGG)
o Hierdoor kunnen er kreken, schorren en slikken ontstaan en een waaier aan Europees
beschermde habitattypes en regionaal beschermde biotopen zich ontwikkelen onder
invloed van de (aangepaste) getijdendynamiek
wetlandontwikkeling: grasland- en moeraskernen;
wetlandontwikkeling: inrichting van grote complexen alluviaal bos;
geschikt hydrologisch beheer voor de tot doel gestelde habitattypes.

De geformuleerde doelstellingen zullen op termijn ook een gunstige invloed hebben op de voorkomende
soorten (verhoging oppervlaktes en verhoogde habitatkwaliteit).

2.1.2

Vogelrichtlijngebied

Een klein gedeelte van het projectgebied, ter hoogte van de dijk aan de overzijde van de Warandestraat, is
gelegen binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied “Durme en middenloop van de Schelde”
(BE2301235)”. De beschermde habitats betreffen stromende en stilstaande waters, met hun oevervegetatie
en slikplaten in het zoetwater-getijdengebied, rietvelden, zeggevelden en moerassen (Bijlage 2). Het
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richtlijngebied is van belang voor verschillende vogelsoorten (o.a. Blauwborst, Kemphaan, Kluut,
Roerdomp,…) die gebonden zijn aan slikplaten, rietmoerassen, moerasvegetaties en vochtige graslanden.
Daarnaast speelt het gebied ook een belangrijke rol voor doortrekkende en overwinterende watervogels
zoals Slobeend, Wintertaling, Krakeend en Bergeend.
De doelstellingen die voor het habitatrichtlijngebied geformuleerd werden zullen door het verhogen van de
oppervlaktes aan habitat alsmede een kwaliteitsverhoging ervan, eveneens een gunstige invloed hebben op de
voorkomende soorten.

2.2

Strikt te beschermen soorten over het gehele grondgebied: soorten van Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn (Bijlage III van het Decreet Natuurbehoud)

Gezien de nabijheid van het Fort van Steendorp bij de projectlocatie, dat gedurende de wintermaanden een
grote populatie vleermuizen herbergt, kunnen er mogelijks effecten optreden op vleermuizen. Alle in
Vlaanderen voorkomende vleermuizen zijn opgenomen op Bijlage IV van de habitatrichtlijn en dienen dus
strikt beschermd te worden. In het Soortenbesluit (2009) werden ze opgenomen als een beschermde
diersoort, waardoor het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen verboden is. Gezien ze bovendien ook nog eens onder Categorie 3 van het Soortenbesluit vallen
zijn onopzettelijke handelingen eveneens verboden.

In het kader van de opmaak van deze passende beoordeling werd er, samen met Greenspot vof, een
vleermuisonderzoek uitgevoerd.
Op 21/08/2015 werden de terreinen overdag bezocht, en werden alle gebouwen op de site grondig doorzocht.
Hieruit bleek dat de meest donkere plekken in de gebouwen, de droogruimtes, momenteel gebruikt worden
door vleermuizen (aanwezigheid uitwerpselen en afgebeten nachtvlindervleugels op verschillende locaties)
(Bijlage 1).
Gezien de omvang van de site, de inrichting en structuur van de gebouwen op de site, is het onmogelijk om
enkel voort te gaan op de gegevens bekomen tijdens de visuele inspectie. Daarom werd er bijkomend
batdetectoronderzoek uitgevoerd. Indien nodig werden er opnames gemaakt van de geluiden, die later in
BatSound 4.2.1b tot op soort gedetermineerd werden. Het batdetectoronderzoek werd verder aangevuld met
automatische registratie. Automatische registratie bestaat uit een continue registratie (van zonsondergang
tot zonsopgang) van vleermuizenactiviteit. Door die continue opname worden op een locatie alle
voorbijvliegende vleermuizen tijdens een volledige nacht geregistreerd. Door een automatische batdetector
worden alle vleermuisgeluiden tijdens een nacht opgenomen en kunnen de bekomen sonogrammen veelal tot
op soort worden gedetermineerd. De opnames werden verwerkt met het programma Kaleidoscope 3.1.4a.
Uit ervaring blijkt dat er door het gebruik van een automatische detector heel wat extra informatie wordt
bekomen. In voorliggend project werden twee toestellen (SM3Bat+) uitgelegd ter hoogte van de twee ovens
(Bijlage 1). Op deze locaties werd er telkens gedurende 3 nachten geregistreerd. Verder werd er ook
aandacht besteed aan zwermgedrag. Het zwermen van vleermuizen gebeurt ter hoogte van locaties die in de
winter als overwinteringsplek gebruikt worden, m.a.w. zwermende vleermuizen in de nazomer zijn een
sterke indicatie dat een site gebruikt wordt om te overwinteren (niet noodzakelijk door dezelfde soorten).
Op 31/08/2015 werd vanaf zonsondergang tot 2,5 u na zonsondergang de gehele site onderzocht (zowel de
terreinen als in de gebouwen), met extra aandacht voor de zones waar er tijdens de visuele inspectie
overdag sporen van vleermuizen aangetroffen werden. Tijdens dit onderzoek werd er één grootoorvleermuis
spec. waargenomen in de droogruimte van het westelijke gebouw. Verder werden er zowel binnen als buiten
de gebouwen opnames gemaakt van een tiental Gewone dwergvleermuizen (ook sociale geluiden), één
Watervleermuis en één Myoot spec. (beide buiten de gebouwen) (Bijlage 1).
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Van 31/08/2015 t.e.m. 3/09/2015 (drie nachten) werden er vervolgens automatische detectoren geplaatst in
beide gebouwen. Dit resulteerde in 550 opnames, de resultaten worden weergegeven in Figuur 1 en Figuur
2.

Figuur 1: Aantal opnames per uur en per soort in het westelijke gebouw (droogzaal) tijdens de nachten
van 31 augustus tot en met 3 september 2015 (PLAUR: Gewone grootoorvleermuis, PIPI: Gewone
dwergvleermuis, Myspec: Myotis spec., Mmb: Baardvleermuis/Brandts vleermuis)

Figuur 2: Aantal opnames per uur en per soort in het oostelijke gebouw (gedeelte tunneloven) tijdens de
nachten van 31 augustus tot en met 3 september 2015 (PIPI: Gewone dwergvleermuis)
Bovenstaande figuren tonen aan dat er vleermuisactiviteit is in beide gebouwen. De hoogste activiteit, en
het meeste aantal soorten werd aangetroffen in het westelijke gebouw. In het oostelijke gebouw werd er
enkel activiteit vastgesteld van Gewone dwergvleermuis.

2.3

Andere gebiedsgegevens

Op ca. 200 m ten ZW van het projectgebied bevindt zich een onderdeel van het reservaat “Schouselbroek”,
dat gelegen is binnen de perimeter van het habitatrichtlijngebied Schelde- en Durme-estuarium van de
Nederlandse grens tot Gent, en gedeeltelijk binnen het hoger genoemde vogelrichtlijngebied. Aan de
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overzijde van de Schelde bevindt zich het VEN-gebied “De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dendertot de Rupelmonding”, waarbinnen het natuurreservaat “Scheldeschorren aan de Notelaer” gelegen is
(Bijlage 2).
Op basis van de BWK wordt het gehele terrein, met uitzondering van de verharde en bebouwde
oppervlakten, als waardevol aanzien (Bijlage 3). Het NO-deel van de site omvat een ruderale, grazige
vegetatie met jonge boomopslag (vnl. wilg en berk). In het NW - W van het terrein gaat dit type van
vegetatie over naar een oudere boomlaag met vooral (bos)wilg en berken waarbij de kruidlaag gedomineerd
wordt door bramen of brandnetels. De meest waardevolle percelen bevinden zich ten O van de
ontsluitingsweg naar de Kapelstraat en sluiten aan bij het Gelaagpark. Binnen het projectgebied omvat deze
zone vooral berken-wilgen bos.
Op basis van het Gewestplan is het projectgebied grotendeels gelegen binnen industriegebied. De uiterste
zuidwestelijke uithoek is deels gelegen binnen buffergebied en natuurgebied met wetenschappelijke waarde
of natuurreservaat. Hierop aansluitend, binnen het projectgebied, bevindt zich een gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De ontsluitingsweg in het noorden van de site, die de
verbinding met de Kapelstraat verzorgt, en een gedeelte van het NO-deel van de site is gelegen binnen
ontginningsbied met nabestemming groengebieden.
Het projectgebied is echter gelegen binnen het BPA Schauselbroek (MB 12/07/2004) (Bijlage 4). Het grootste
gedeelte van de site is gelegen binnen industriezone, waarvoor in het BPA opgenomen werd dat de
bestemming industriegebied te Steendorp enkel van toepassing was in relatie tot de klei -ontginningen. Bij
het ten einde lopen van de klei-ontginningen dient de bestemming industriegebied herzien te worden.
Rondom het industriegebied is een bufferzone ingetekend die varieert van 15 m langs de Warandestraat,
over 20 m naar de aanpalende parkzone en natuurzone met boskarakter tot 30 – 35 m naar de aanpalende
woonzone. In het oosten van het projectgebied ligt er nog een gedeelte met als bestemming natuurzone met
boskarakter, en in het Z en ZW nog een deel met als bestemming reservaatszone. In het NW van het
projectgebied is er nog een strook parkzone, dit betreft een gedeelte van het Gelaagpark. De overige
bestemmingen uit het BPA die nog binnen het projectgebied gelegen zijn betreffen in het uiterste N, langs
de Kapelstraat, en in het ZO langs de Warandestraat woonzone. Ontsluitingsweg industrie werd ingetekend
langsheen de huidige toegang tot de voormalige steenbakkerij, en wegen werd voorzien voor de
Warandestraat – Scouselestraat.
De landschapsatlas geeft aan dat het Fort van Steendorp en de omgeving ervan deel uitmaken van de
relictzone “Bolle akkergebieden Land van Waas en de Vallei van de Barbierbeek”. Ter hoogte van het
Schouselbroek is de relictzone “Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke gelegen. Een klein stukje van
het projectgebied is gelegen binnen deze relictzone, het overgrote deel van de site werd niet ingekleurd in
de landschapsatlas. Het Fort van Steendorp zelf wordt aangeduid als een puntrelict dat aansluit op het
lijnrelict “bunkerlinie hoofdweerstandstelling”. Het uiterste ZW van het projectgebied is gelegen binnen de
perimeter van het beschermde landschap “Omgeving Fort van Steendorp – Paracuesta van het Waasland.
Op de site zelf zijn er volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) geen waterlopen gelegen. Er loopt wel
een gracht langsheen de ZO-zijde van de site, en langsheen de W-kant van de site op de overgang met de
beboste strook.

2.4

Beschrijving project

De voorliggende passende beoordeling werd opgemaakt in het kader van de plan-MER screening voor het RUP
Steenbakkerij Steendorp. In dit RUP wordt de herbestemming van de site van de verlaten steenbakkerij
beschreven.
In de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Schauselbroek werd aangegeven dat de bestemming voor
dit industriegebied te Steendorp enkel van toepassing is voor activiteiten in relatie tot de klei-ontginningen.
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Wanneer deze ten einde lopen zal de bestemming industriezone herzien moeten worden. Ook de
ontsluitingsweg, die de site met de in het noorden gelegen Kapelstraat verbindt, dient herbekeken te
worden. In het kader van deze herbestemming werd het RUP Steenbakkerij Steendorp opgemaakt.
Het RUP omvat een projectzone met een totale oppervlakte van 18,57 ha. De site van de voormalige
steenbakkerij sluit aan bij de kern van Steendorp en vormt een enclave tussen verschillende waardevolle
natuurgebieden (reservaatsgebieden, parkgebieden, vogel- en habitatrichtlijngebied). Het projectgebied
bevindt zich net ten westen van de kern van Steendorp, en grenst aan de woonzones ter hoogte van de
Warandelaan, Europalaan en Vlaanderenlaan. In het noorden wordt het projectgebied ontsloten via de
Kapelstraat en in het Z loopt het door tot tegen de Warandestraat.
Ruwweg kan gesteld worden dat het RUP voorziet in de herbestemming van de industriezone naar KMO-zone,
daarnaast wordt er ook een kern-versterkend deel voorzien (functies wonen, kantoren, handel, horeca,
diensten, parkeergelegenheid en de uitbouw van een toeristisch recreatief knooppunt). Rondom de KMO zone wordt er voorzien in de aanleg van een bufferzone van 10 m breed t.h.v. groene bestemmingen en van
20 m t.h.v. de woonkern van Steendorp. Verder wordt er voorzien in een natuurzone met boskarakter die
aansluit op het Gelaagpark, een parkzone in het westen en een reservaatszone ter hoogte van de hoek van
het projectgebied met de Scouselestraat. Een overzicht van de verschillende oppervlaktes per bestemming
wordt gegeven in Tabel 1. Een grafische weergave kan teruggevonden worden in Bijlage 5.

Tabel 1 Gewenste ontwikkeling van de site, met oppervlakte per bestemming en ter vergelijking het nulalternatief

grafisch plan RUP
nulalternatief

KMO ( waarvan
bufferzone)
(ha)

wonen

11,10 (1,61)

1,60

14,44

0,21

(ha)

reservaat en
natuur

parkgebied

lijninfrastructuur

(ha)

(ha)

3,23

1,37

1,26

1,39

1,69

0,83

(ha)

Om deze bestemmingswijziging te kunnen realiseren zullen de bestaande gebouwen op de site afgebroken
worden, en zal er stapsgewijs een herinvulling van het terrein gebeuren. Specifieke effecten van de nieuwe
activiteiten die op termijn gerealiseerd zullen worden, dienen besproken te worden in de bijhorende
vergunningsaanvragen of indien nodig in een project-MER screening.
Het nulalternatief omvat de situatie waarbij er geen herbestemming van de site zal worden doorgevoerd. In
deze situatie blijven dus de bestemmingen, en daaraan gekoppelde voorschriften, zoals opgenomen in het
BPA Schauselbroek van toepassing (Tabel 1Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Het nulalternatief is dus
gelijk aan de huidige referentiesituatie.
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3

Identificatie en beschrijving effecten door het project

Verlies aan leefgebied, lichthinder, geluidshinder-rustverstoring, ruimtebeslag en barrièrewerking kunnen
verder beschouwd worden als de meest relevante te onderzoeken effecten voor voorliggend project.

3.1

Verlies aan leefgebied

Op basis het uitgevoerde onderzoek met betrekking tot vleermuizen (hoofdstuk 2.2) kan gesteld worden dat
de gebouwen van de voormalige steenbakkerij door vleermuizen gebruikt worden, om te foerageren, te
verblijven en te zwermen. De meeste activiteit en het hoogst aantal soorten werd waargenomen in de
westelijke gebouwen. Verder werd er hier ook zwermgedrag vastgesteld, waardoor de aanwezigheid van
overwinteraars niet uit te sluiten valt. In de oostelijke gebouwen werd er enkel activiteit van de Gewone
dwergvleermuis vastgesteld, hoewel er ook op verschillende plekken sporen van nachtvlinderspecialisten
zoals grootoorvleermuizen (afgebeten nachtvlindervleugels) aangetroffen werden. Er zijn wel geen
duidelijke aanwijzingen dat er momenteel een zomerkolonie van een bepaalde soort in één van de
gebouwen verblijft. In beide gebouwen werden eveneens sociale geluiden geregistreerd zowel tijdens het
batdetectoronderzoek als via automatische registratie (zeker van de Gewone dwergvleermuis). Het gebruik
van de gebouwen als kraamverblijf door Gewone dwergvleermuis, kan momenteel niet met zekerheid
uitgesloten worden maar is twijfelachtig. Het is eerder onwaarschijnlijk dat grootoorvleermuizen of
Baardvleermuizen, gezien ze eerder een voorkeur vertonen aan ruime zolders of bomen, een kraamverblijf
zouden hebben, maar vanuit het voorzorgsprincipe kunnen we dit niet uitsluiten.
Bovenstaande bevindingen houden beperkingen in m.b.t. de voorziene sloopwerken van de bestaande
gebouwen. Afbraak van de gebouwen in de winter- en zomerperiode is hierdoor uitgesloten. De meest veilige
periode voor het starten van de afbraakwerken is de periode net na de winterslaap, globaal gezien van eind
maart tot en met april. Optimaal gebeuren de werken in dit tijdsinterval ook nog eens in een warmere
periode, zodat de eventueel aanwezige vleermuizen niet in torpor zijn en een goede kans maken om zich te
verplaatsen. Deze periode valt ook buiten de kraamperiode zodat er nog geen jongen of hoog zwangere
vrouwtjes zijn. Voor de start van de eigenlijke sloopwerken kan men best ook de cyclonen/ventilatoren
verwijderen uit het plafond van de droogruimtes (m.n. deze in de westelijke gebouwen, deze in het
oostelijke gebouw werden reeds verwijderd), zodat deze ruimte meer lichtrijk wordt en zo minder geschikt
wordt als vleermuizenverblijfplaats. De eerste fasen van de sloopwerken dienen voorzichtig en gefaseerd te
gebeuren: de donkere ruimtes in beide gebouwen, de droogruimtes en de droogovens dienen eerst
ontmanteld en verwijderd te worden, aangezien deze het meeste potentie hebben. Daarna kan men
overgaan tot de afbraak van de andere structuren. De muren van de gebouwen zijn ook niet voorzien van
spouwen, zodat er op dat vlak ook geen rekening gehouden moet worden met de mogelijke aanwezigheid
van dwergvleermuizen.
Gezien het verlies aan verblijfplaatsen ter hoogte van de site zullen er compenserende maatregelen
genomen worden:




3.2

Voor de afbraak van de gebouwen worden er vleermuiskasten voorzien in de bufferzone. Verder
kunnen er naar de toekomst toe ook vleermuiskasten voorzien worden in de nieuw op te trekken
gebouwen;
De overblijfselen van het spoorwegtunneltje (Bijlage 1) zou door eenvoudige ingrepen ingericht
kunnen worden als winterverblijfplaats.

Lichthinder

Lichtverstoring kan er toe leiden dat vleermuizen hun gangbare vliegroutes verlaten of verplaatsen, hun
jachtgebieden niet meer gebruiken zolang deze verlicht zijn en hun verblijfplaatsen op een later tijdstip
verlaten of deze zelfs helemaal niet meer zullen gebruiken. Verder oefenen bepaalde types van verlichting
een sterke aantrekkingskracht uit op insecten. Alle vleermuissoorten zijn lichtschuw, enkel soorten zoals
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Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers zullen zich opportunistisch gedragen tijdens het jagen, maar
blijven even gevoelig als de andere soorten wat betreft het gebruik van vliegroutes en eventuele
verblijfplaatsen.

Aangezien er binnen het projectgebied momenteel geen activiteiten meer plaatsvinden, wordt het gebied
dan ook niet verlicht. De ontwikkeling van de site zoals opgenomen in het RUP impliceert echter dat dit in
de toekomst aanzienlijk kan veranderen. Gezien de ligging van de site t.o.v. het fort is het belangrijk dat er
geen overmatige verlichting optreedt, en dat de vliegroutes van en naar het fort niet verstoord worden.
Dieren die vanuit de Schelde naar het fort trekken dienen te kunnen beschikken over onverlichte trajecten .
Aanvullend dient ook de verlichting ter hoogte van de voorziene ontsluitingsweg naar de Kapelstraat beperkt
te blijven zodat vliegroutes tussen het fort en het Gelaagpark niet onderbroken worden.

Naar de toekomstige situatie toe kunnen we een onderscheid maken tussen verlichting die afkomstig is van
de site zelf, en het verkeer van en naar de site (inclusief eventuele verlichting t.h.v. fiets- en voetpaden).

Wat betreft het voorzien van vaste lichtpunten op de site (inclusief de privé-percelen) dient er in eerste
instantie steeds nagegaan te worden of het permanent verlichten van bepaalde plekken effectief
noodzakelijk is. Een goede keuze van de inplanting van de lichtpunten, de gebruikte armaturen en de
golflengte van het licht kunnen de negatieve effecten milderen. De principes van goed verlichten kunnen als
volgt samengevat worden en dienen als dusdanig opgenomen te worden in de Stedenbouwkundige
voorschriften gekoppeld aan het RUP:
 Enkel verlichten waar nodig;
 enkel neerwaartse verlichting;
 enkel verlichten wanneer nodig;
 geen onnodig sterke lichtbronnen gebruiken;
 geen verblindende richtingen gebruiken.
Bijkomend dienen de armaturen zo laag mogelijk boven het maaiveld gehouden te worden (max. 6 m
hoogte), zodanig dat enkel datgene verlicht wordt dat verlicht moet worden. Omhoog gerichte verlichting of
lichtverstrooiing naar boven dient ten alle tijden vermeden te worden. De armaturen dienen te voldoen aan
de strengste klasse volgens het CEN (European Committee for Standardization) (klasse G6), welke de mate
verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk strooilicht zoveel mogelijk beperken. Verder
speelt ook de kleur van de verlichting een rol, vleermuizen zijn vooral gevoelig aan blauw licht en ultraviolet
licht en minder aan oranje en rode kleuren. Op basis hiervan werden er speciale “amber” -kleurige LEDlampen ontwikkeld die vleermuisvriendelijk zijn. Onderzoek (Limpens et al., Zoogdiervereniging Nederland)
heeft reeds aangetoond dat een lichtgevoelige soort zoals de Meervleermuis geen hinder ondervond van dit
type van lampen. Deze amberkleurige verlichting heeft als bijkomend voordeel dat het voldoende resolutie
en contrast levert voor het menselijk oog. Door te kiezen voor amberkleurige verlichting zal de verstoring
voor vleermuizen aldus beperkt worden, terwijl er toch nog voldoende zichtbaarheid is voor de mens.
Aangezien het nabijgelegen Fort van Steendorp een belangrijke overwinteringsplek is voor verschillende
vleermuissoorten, is het aangewezen dat de buitenverlichting op de gehele site van dit type is. Het gebruik
van bewegingssensoren en/of tijdsschakelaars kan er voor zorgen dat onderdelen van de verlichting
gedurende bepaalde perioden worden uitgeschakeld.

In het RUP werd er voorzien om rondom de gehele KMO-zone (met uitzondering van een klein gedeelte ter
hoogte van de Warandestraat) een bufferzone van 10 m breed te voorzien die aangeplant zal worden met
heesters en per 60 m² één hoogstamboom. Op de meeste locaties zal deze bufferzone geflankeerd worden
door andere groene bestemmingen zoals reservaatsgebied, parkgebied en natuurzone met boskarakter. Deze
drie bestemmingen vallen samen met locaties op de site die momenteel al aan het verbossen zijn, en de
opgaande boomlaag voor een bijkomende afscherming van de omliggende gebieden kan zorgen. De enige
plek waar een dergelijke afscherming momenteel ontbreekt is het uiterste NW van de toekomstige KMO -
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zone. Bij het aanleggen van de bufferzone zou er op deze locatie best geopteerd worden voor de aanleg van
een gelaagd groenscherm bestaande uit minstens drie rijen struiken en drie rijen hoogstammige bomen
(streekeigen soorten). Gezien het enige tijd in beslag zal nemen voordat deze elemente n kunnen uitgroeien
en voor enige afscherming van de site kunnen zorgen, kan er best voor geopteerd worden om dit gedeelte
van het projectgebied als laatste te ontwikkelen.
Wat de plaatsing van vaste verlichtingspunten op de site betreft, dienen de buitenranden van de KMO-zone
ter hoogte van de voorziene bufferzone zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Ter hoogte van de
kernversterkende zone dient verlichting gericht naar en op het schor en bijhorende slik ter hoogte van de
Schelde (haventje ter hoogte van de Warandestraat) vermeden te worden.
Ter hoogte van de bufferzones zullen er ook dijken aangelegd worden van ca. 4 m hoog (begroeiing niet
meegerekend). Op deze dijken zullen naast heesters eveneens bomen aangeplant worden (1 per 30 m²),
zodat deze op termijn ook voor een bijkomende afscherming van de verlichting op de site kunnen zorgen.
De ontsluitingsweg die de huidige site verbindt met de Kapelstraat wordt momenteel slechts sporadisch
gebruikt en is ’s nachts onverlicht. Deze weg bevindt zich pal tussen de vlakte naast het fort en het
Gelaagpark. Beide gebieden worden gebruikt als jachtgebied door o.a. Gewone dwergvleermuizen, Ruige
dwergvleermuizen, grootoorvleermuizen en diverse soorten van de Myotis-groep. Er zullen dan ook
vliegroutes gelegen zijn die de ontsluitingsweg kruisen. Het is dan ook belangrijk dat de toekomstige
verlichting hier beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke. Naast het gebruik van neerwaarts gerichte
amberkleurige verlichting met aangepaste armaturen (zie hoger), wordt het hier dan ook aangeraden om
gebruik te maken van dynamische verlichting. Dit type van verlichting gaat enkel aan voor weggebruikers die
er nood aan hebben, t.t.z. de wegverlichting gaat alleen aan als fietsers of voetgangers passeren door
gebruik; bij enkel autoverkeer blijven de lichten uit. Verder zou er voorzien moeten worden in de aanleg van
een gelaagd groenscherm (zie hoger) langsheen het zuidwestelijke deel van de ontsluitingsweg naar de
Kapelstraat, indien dit slim aangelegd wordt kan dit niet enkel de verlichting afschermen maar ook fungeren
als hop-over voor vleermuizen ( Figuur 3).

Figuur 3: Gelaagd groenscherm dat verlichting afschermt en fungeert als hop-over voor vleermuizen (naar
Limpens, 2013)

3.3

Geluidshinder

Het voorspellen en beoordelen van de effecten door rustverstoring is niet eenduidig. Net zoals bij mensen is
verstoring voor dieren een ‘subjectieve’ ervaring. Ook bij dieren kan gewenning optreden, en gegevens over
schuwheid en aanpassingsvermogen van een diersoort zijn er nauwelijks. De drempelwaarde algemeen
geldend voor bosvogels bedraagt 42 dB(A), voor weidevogels is de drempelwaarde 47 dB(A). Als gemiddelde
waarde kan de 45 dB(A)-contour genomen worden (Reijnen & Foppen, 1991; Reijnen, 1995). Het geluid door
vleermuizen geproduceerd situeert zich in de range van 10 – 120 kHz. Over de impact van geluid op
overwinterende vleermuizen of foeragerende vleermuizen is er echter zeer weinig gekend. Jinhong et al.
(2014) geven aan dat de frequentie van verkeersgeluiden doorgaans lager zijn dan < 5 kHz en daardoor
buiten het frequentiebereik vallen waarbinnen vleermuizen het best horen. Dezelfde auteurs vonden
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eveneens aanwijzingen dat er een soort van gewenning, bij herhaalde en aanhoudende verstoring door
verkeersgeluiden, kan optreden bij vleermuizen in torpor. Verder bleek ook dat de reactie op verstorende
geluiden verschillend was gedurende het verloop van de dag: de respons op toegediende geluidsprikkels nam
toe naarmate het later werd op de dag, m.a.w. naarmate de voor vleermuizen actieve periode dichterbij
kwam.
Mogelijke geluidshinder in de aanlegfase worden in deze passende beoordeling niet besproken, aangezien
deze wordt opgemaakt in het kader van een planMER-screening.
Na herbestemming van de site kan er geluidshinder optreden door de verkeerscirculatie op het terrein en
door activiteiten die uitgevoerd worden in de KMO-zone.
Om de geluidshinder ten gevolge van verkeer in te perken kan er rondom de KMO-zone een begroeide
bufferwal van 4 m hoogte opgericht worden zodat de rust in de nabijgelegen gebieden behouden blijft.
Verder dient er gebruik gemaakt te worden van geluidsarme verkeersremmers.
De activiteiten uitgevoerd op de bedrijven die zich in de toekomst vestigen op de site kunnen ook voor
geluidsverstoring zorgen. In de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP werd er nu al opgenomen dat
discotheken en recreatieve bedrijven uitgesloten zijn op de site. Ook functies die gepaard gaan met
luidruchtige machines zoals breekinstallaties mogen zich niet vestigen op de site (geen opslag en/of
verwerking schroot; storten en/of verwerking afval; grondverwerkingsbedrijven,..) Ambachtelijke bedrijven
gericht op de productie en het herstel van goederen, zoals schrijnwerkerijen zijn wel toegestaan.
Activiteiten die gepaard kunnen gaan met geluidshinder dienen uitgevoerd te worden in goed geïsoleerde
gebouwen, en dienen zich bij voorkeur te situeren centraal op de site zodanig dat de omliggende groenzones
niet verstoord worden. Ter hoogte van de bufferzones – de buitenrand van de site – dient de voorkeur uit te
gaan naar bedrijven met geluidsarme activiteiten (bvb. kennisbedrijven, kantoren,…). De van toepassing
zijnde geluidsnormen van 50 – 45 – 40 dBA (overdag – ’s avonds – ’s nachts) moeten steeds gerespecteerd
worden.

3.4

Barrièrewerking

De mogelijke effecten ten gevolge van lichtvervuiling, die een barrière kunnen vormen voor vleermuizen
werden reeds besproken onder punt 3.2.
Gezien de hele site een enclave vormt tussen verschillende groene bestemmingen is het belangrijk dat de
connectiviteit tussen deze zones verzekerd blijft. Rondom de hele site wordt er een groene bufferstrook
voorzien, die veelal aansluit op grotere groene zones (reservaatsgebied, parkgebied of natuurzone met
boskarakter. Vooral wijzigingen ter hoogte van de ontsluitingsweg naar de Kapelstraat, die momenteel
slechts sporadisch gebruikt, wordt kunnen voor een barrière zorgen tussen het aanliggende Gelaagpark en de
vlakte die aansluit op het Fort van Steendorp. Om er voor te zorgen dat kleinere diersoorten hier nog steeds
kunnen oversteken is het van belang dat de weerszijden van de weg niet afgebakend worden met
zogenaamde “new jerseys”. Indien men er voor kiest om een fietspad of voetpad af te scheiden van de
rijweg dient men gebruik te maken van zachte afscheidingen zoals hagen of meer grazige groenstroken.
In de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP werd ook opgenomen dat het plaatsen van grote
windturbines op de site uitgesloten is, maar dat er wel ruimte is voor installaties voor het opwe kken van
hernieuwbare energie of energierecuperatie. Gezien de ligging van de site t.a.v. het fort, en het belang van
het fort voor vleermuizen zouden er best helemaal geen windturbines geplaatst worden. Dit dient zo
gespecifieerd te worden in de stedenbouwkundige voorschriften.
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3.5

Habitatverlies

Hoger werd er reeds gesteld dat het projectgebied ter hoogte van de Warandestraat overlapt met
vogelrichtlijngebied en habitatrichtlijngebied. De regio van overlap is gesitueerd ter hoogte van de weg zelf,
en de aanliggende dijk. Hier worden door het voorliggende RUP geen wijzigen voorzien zodat er hier geen
effecten te verwachten zijn.

4

Beoordeling van de significantie van de impact

Voor het voorliggende plan wordt er niet verwacht dat de uitvoering significant negatieve effecten met zich
zal meebrengen ter hoogte van de nabijgelegen speciale beschermingszones en de soorten die daarin
voorkomen, op voorwaarde dat de milderende maatregelen zoals beschreven in de passende beoordeling
toegepast zullen worden. Toepassing van deze maatregelen zorgt er ook voor dat de geformuleerde
instandhoudingsdoelstellingen niet in het gedrang komen. De geformuleerde maatregelen dienen verankerd
te worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Steenbakkerij Steendorp, zodanig dat de
toepassing ervan bij de ontwikkeling van de site verzekerd wordt.

Deze maatregelen kunnen als volgt samengevat worden (zie ook Bijlage 6):






Afbraak bestaande gebouwen op de site
o

De sloopwerken dienen uitgevoerd te worden In de periode van eind maart tot en met april
(buiten periode winterslaap en voor kraamperiode), bij voorkeur in een warme periode.
Voor de afbraak van de gebouwen dienen de cyclonen/ventilatoren in het westelijke
gebouw verwijderd te worden opdat de ruimtes meer lichtrijk worden en zo minder
geschikt zijn als vleermuizenverblijfplaats;

o

de sloopwerken dienen gefaseerd te gebeuren. De donkere ruimtes in de beide gebouwen
(droogruimtes en droogovens) dienen eerst, met de nodige voorzichtigheid ontmanteld en
verwijderd te worden.

Het verlies aan leefgebied van de vleermuizen dient gecompenseerd te worden door het voorzien
van nieuwe verblijfplaatsen:
o

Voorzien van vleermuiskasten in de bufferzone voorafgaand aan de afbraak van de
gebouwen. Naar de toekomst toe kunnen er vleermuiskasten ingebouwd worden in de nieuw
op te trekken gebouwen die gelegen zijn langsheen de bufferzone;

o

inrichting van het relict van het spoorwegtunneltje als winterverblijfplaats.

Lichthinder
o

Algemene principes


Enkel verlichten waar en wanneer nodig. Het gebruik van bewegingssensoren of
tijdschakelaars zorgt ervoor dat onderdelen van de verlichting op de site
gedurende bepaalde periodes worden uitgeschakeld;



enkel neerwaarts gerichte verlichting waarbij de armaturen maximaal op 6 m
boven het maaiveld geplaatst worden;



geen onnodig sterke lichtbronnen;



geen verblindende richtingen.

o

Er dient overal op de site gebruik gemaakt te worden van vleermuisvriendelijke
buitenverlichting, met name amberkleurige LED-verlichting

o

Voorzien van een gedegen bufferzone in het uiterste NW van de toekomstige KMO-zone. Dit
groenscherm dient te bestaan uit minstens drie rijen struiken en drie rijen hoogstammige
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bomen. Deze locatie van de site wordt bij voorkeur het laatst ontwikkeld zodat het
groenscherm de tijd krijgt om uit te groeien en een afschermden functie kan uitoefenen.



o

Aanleg van een begroeide bufferwal van ca. 4 m hoog rondom de KMO-site waar er per 30
m³ één hoogstammige boom voorzien wordt om lichtverstrooiing naar de omliggende zones
te beperken

o

Ter hoogte van de ontsluitingsweg dient er naast vleermuisvriendelijke verlichting ook
gebruik gemaakt te worden van dynamische verlichting, de verlichting die enkel aangaat als
dit nodig is.

o

Verder dient er ter hoogte van de ontsluitingsweg een gelaagd groenscherm dat fungeert als
hop-over (zie hoger) aangelegd te worden dat ervoor zorgt dat vliegroutes van vleermuizen
tussen de vlakte langsheen het Fort en het Gelaagpark niet onderbroken worden.

o

Verlichting gericht op de bufferzones in de buitenrand van de site is, en verlichting vanuit
de kernversterkende zone die gericht is naar het Kijkverdriet is uitgesloten.

Geluidshinder
o

o



Geluidshinder ten gevolge van verkeerscirculatie op de site


Aanleg van een begroeide bufferwal van ca. 4m hoog rondom de KMO-zone



Gebruik van geluidarme verkeersremmers

Geluidshinder ten gevolge van activiteiten op de site


Inrichtingen die gepaard gaan met luidruchtige activiteiten dienen uitgevoerd te
worden in goed geïsoleerde gebouwen, en dienen centraal op de site geplaatst te
worden;



Ter hoogte van de bufferzones dient de voorkeur uit te gaan naar geluidsarme
activiteiten (kantoren, kennisbedrijven,…);



De geluidsnormen dienen ten alle tijden gerespecteerd te worden.

Barrièrewerking
o

Maatregelen in het kader van lichthinder werden hoger reeds besproken

o

Ter hoogte van de ontsluitingsweg dient er gebruik gemaakt te worden van zachte
afscheidingen (hagen of grazige stroken). Er mag geen gebruik gemaakt worden van harde
afscheidingen zoals bvb. “new jerseys” die de oversteekbaarheid van kleine diersoorten in
het gedrang brengen.

o

Het plaatsen van windturbines in het algemeen is uitgesloten op de site.
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