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Verklarende woordenlijst 

 
Bemaling Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat 

funderingswerken in droge grond kunnen uitgevoerd worden. 
 

dB(A)-waarde Het A-gewogen geluidsniveau (decibel A). Door deze weging toe te passen worden de 
lineaire niveaus aangepast aan de gevoeligheid van het menselijk oor. 
 

Depositie De toevoer van stoffen via de atmosfeer: transport van stoffen via de lucht die na enige 
tijd terug op het aardoppervlak terecht komen (al dan niet via neerslag (= natte depositie) 
 

DHM Digitaal hoogtemodel Vlaanderen 
 

Effluent De stroom die een zuiverings- of behandelingseenheid uitgaat.  
 

Emissie Uitstoot (in lucht) of lozing (in water of de bodem) van stoffen. 
 

Erosie Proces waarbij bodemmateriaal door de inwerking van wind of water verplaatst wordt 
 

Eutrofiëring Teveel aan nutriënten in water en bodem, waardoor van de groei van planten wordt 
gestimuleerd en de oorspronkelijke ecotoop en biotoop veranderen  
 

Fauna Aanwezige dierensoorten 
 

Flora Aanwezige plantensoorten 
 

Freatisch Met betrekking tot het grondwater dat zich onder de grondwaterspiegel in een relatief goed 
doorlatende laag en boven een weinig of niet doorlatende laag bevindt  
 

Immissie De bij de ontvanger aanwezige hoeveelheid geluid of stoffen 
 

Influent De stroom die een zuiverings- of behandelingseenheid binnenkomt. 
 

LAeq,T A-gewogen equivalent continu geluidsdrukniveau LAeq.T: het constante A-gewogen 
geluidsdrukniveau dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde geluidsenergie zou 
veroorzaken als het werkelijk (veranderlijk) gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau 
gedurende hetzelfde tijdsinterval T. 
 

LAX,T 
 

Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende X % van de observatieperiode T wordt 
overschreden (X = 1, 10, 50, 95, ...) 
 

L A95,T 
 

Is representatief voor het achtergrondgeluidsniveau en wordt in VLAREM II bij een 
evaluatie periode van 1h gebruikt als beoordelingsparameter van het omgevingsgeluid. 
 

L Amax,T 
 

Het maximaal geluidsdrukniveau geregistreerd in de periode T. 
 

Lden “Level dag-avond-nacht” is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te 
drukken. Het geeft het gewogen energetisch gemiddelde weer van de dag-, avond- en 
nachtperiode, waarbij de avondwaarde verhoogd wordt met 5 dB(A) en de nachtwaarde 
met 10 dB(A).  
 

Lnacht De Lnacht is de gemiddelde LAeq-waarde over de periode tussen 23u en 6u (deze 
nachtperiode wijkt dus af van de nachtperiode volgens Vlarem II, die tot 7u duurt). 
 

Lw, LWA Het geluidsvermogen niveau (lineair of A-gewogen). Het is een maat voor het uitgestraalde 
geluidsvermogen. Het is een éénduidig cijfer voor een bepaalde bron.  
 

Lsp Het specifiek geluid. De relevante waarde die eventueel aangepast wordt met een 
beoordelingsgetal; tot het specifiek geluid van een inrichting wordt eveneens geluid 
(lawaai) gerekend, voortgebracht door transport, laad- en losverrichtingen, verkeer, het 
opwarmen en laten draaien van motoren op het terrein van de inrichting, evenals door het 
in- en uitgaande verkeer. 
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Omgevingsgeluid Totaal geluid veroorzaakt door alle geluidsbronnen op een gegeven plaats en op een 
gegeven ogenblik oorspronkelijk omgevingsgeluid = omgevingsgeluid dat aanwezig is 
voor het exploiteren of veranderen van een inrichting. 
 

Residueel geluid Geluid dat bestaat na stopzetting of opheffing van één of meer welbepaalde 
geluidsbronnen van een inrichting die op significante wijze bijdragen tot het 
omgevingsgeluid. 
 

Waterbodem bodem van rivieren, meren, kanalen, sloten, zee, uiterwaarden, slikken en schorren, 
kortom de bodem die permanent of af en toe onder water staat. De waterbodem bestaat 
uit detritus, organisch en anorganisch, partikels, neergeslagen op de basis van een 
waterlichaam. Een waterbodem is een matrix van bodemmateriaal (klei, zand, leem) en is 
relatief heterogeen inzake fysische, chemische en biologische karakteristieken 
 

Waterhuishouding het complex van organisatorische en technische maatregelen, nodig om de natuurlijke 
kringloop van het water kwantitatief en kwalitatief zodanig te beïnvloeden, dat enerzijds 
de schade door het water zoveel mogelijk wordt verhinderd en anderzijds van het water 
als natuurlijke rijkdom optimaal gebruik kan worden gemaakt 
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Lijst van afkortingen 
 

APA Algemeen Plan van Aanleg 

BBI Belgisch Biotische Index 

BBO Beschrijvend Bodemonderzoek 

BBT (BAT) Beste Beschikbare Techniek (Best Available Technology) 

BPA Gemeentelijk Bijzonder Plan van Aanleg beslaat een gedeelte van het grondgebied van één 
gemeente. Het is een zeer gedetailleerd plan dat verder gaat dan het aanduiden van een 
bestemming van de bodem, maar uitgebreide voorschriften inhoudt 

BREF BAT Reference Documents 

BRV Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Deze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen 
(planhorizon 2050) is nog in voorontwerpfase. Het BRV bestaat voorlopig enkel uit een 
strategische visie (goedgekeurd BVR 20/07/2018); minstens één beleidskader is vereist om 
over te gaan tot de vaststelling van een ontwerp en definitief BRV.  

B.S. Belgisch Staatsblad 

BWK Biologische waarderingskaart. De voorkomende vegetatie wordt, aan de hand van een 
uniforme lijst van karteringseenheden, geïnventariseerd en in kaart gebracht. Aan ieder 
ecotoop wordt een waarde toegekend 

BZV (BOD) 
 

Biochemisch zuurstofverbruik, zijnde de maat voor de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor 
de afbraak van biologisch afbreekbare organische stoffen in water door micro-organismen 

CZV (COD) 
 

Chemisch zuurstof verbruik, zijnde de bepaling hoeveel oxideerbaar materiaal in het water 
aanwezig is 

DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 

GEN Grote Eenheden Natuur 

GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 

GNOP Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan  

GRSP Onder een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het 
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur binnen de gemeente. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.  

GRUP Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van het GRSP. 

GOVC Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 

GWW Grondwaterwinning 

IIOA Ingedeelde Inrichting of Activiteit 

IE Inwonerequivalent 

INBO Instituut voor Natuur en BosOnderzoek 

ISO International Standard Organization 

IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 

KRLW Kaderrichtlijn Water 

LP Lozingspunt 

m.e.r. 
 

Milieueffectrapportage 

MER 
 

Milieueffectrapport 

MKN Milieukwaliteitsnorm 

NEC National Emission Ceilings, nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende 
stoffen 

O&V Ontvankelijk en volledig 
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OBO Oriënterend bodemonderzoek 

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij 

OVR Omgevingsveiligheidsrapport 

PM10 Fijn stof dat een onderdeel is van zwevend stof dat alle deeltjes omvat, zowel vaste als 
vloeibare, die in de atmosfeer rondzweven. PM10 stof omvat voornamelijk deeltjes kleiner dan 
10 µm. De belangrijkste bronnen van PM10 zijn het verkeer en de industrie. De schadelijke 
invloed van stof is vooral afhankelijk van de samenstelling van het stof en kan daarom toxisch 
zijn. Fijn stof of PM10 dringt door tot in de longen. 

PM2,5 Analoog als PM10. PM2,5 omvat voornamelijk deeltjes kleiner dan 2,5 µm. 

PRSP Onder het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het 
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in een provincie. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie.  

PRUP Het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van het PRSP. 

RSV Onder het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt verstaan een beleidsdocument dat het 
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het is erop gericht 
samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen 
die de ruimtelijke ordening van Vlaanderen aanbelangen. 

RUP Het ruimtelijke uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van het ruimtelijk 
structuurplan. 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

SBZ Speciale beschermingszone 

SH Stedenbouwkundige Handeling 

VEN Vlaams ecologisch netwerk 

VHA Vlaamse Hydrografische Atlas 

VLAREBO VLAams REglement rond de BOdemsanering 

VLAREM VLAams REglement betreffende de Milieuvergunning 

VLAREMA VLAams REglement over het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen 

VMM Vlaamse milieumaatschappij 

VOS Vluchtige organische stoffen 

VR Veiligheidsrapportage 

WHO World Health Organization - -Wereldgezondheidsorganisatie 

WZI 
 

Waterzuiveringsinstallatie 

ZS Zwevende stoffen 
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1 ALGEMENE INLICHTINGEN 

1.1 Aard van het project 
 

Kaart 1 Projectgebied – Situering op luchtfoto (macroschaal) 
Kaart 2 Projectgebied – situering op luchtfoto (microschaal) 

 

 
Dit project omvat de doortrekking van de ring van Eeklo (R43) tussen Nieuwendorpe en de N9 
(Gentsesteenweg), ten zuidenwesten en zuiden van de kern van Eeklo. Deze doortrekking betreft een 
weg van ca. 3,25 km die zal worden aangelegd. 
 
De doortrekking van de ring om Eeklo (R43) bestaat uit 4 verschillende fases: 

- Fase 1: werken aan Den Teut en kruispunt Industrielaan 
- Fase 2: werken aan kruispunt Raverschootstraat 
- Fase 3: werken tussen Nieuwendorpe en Tieltsesteenweg (incl. aanleg rotonde) 
- Fase 4: werken tussen Tieltsesteenweg en N9 Gentsesteenweg 

 
Enkel fase 3 en 4 maken deel uit van het project dat in voorliggend MER wordt bestudeerd.  
 
Het is de bedoeling van het MER om na te gaan of er door de aanleg en exploitatie van het voorgestelde 
project schadelijke effecten voor het milieu en de leefomgeving kunnen ontstaan en op welke wijze deze 
kunnen voorkomen of gemilderd worden. 
 
De situering en een detail van de huidige toestand van het projectgebied wordt weergegeven op Kaart 
1 en Kaart 2. Voor fase 3 en fase 4 werd een projectnota opgesteld (zie bijlage 2 en 3). De 
inplantingsplannen zijn ingesloten in bijlage 4 t.e.m. bijlage 8.  
 

1.2 Initiatiefnemer 
 
Opdrachtgever:  
 
Mobiliteit en Openbare Werken 
Agentschap Wegen en Verkeer 
Afdeling Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81 
9000 Gent 
 
Contactpersonen:  
Regiomanager: ir. Lucie Pertry 
Districtchef: ing. Katrien Van Der Heyden 
Projectmanager: ir. Sarah Dewitte 
Wegen.oostvlaanderen.districteeklo@mow.vlaanderen.be  
 

 

Lokale Overheid 
 
Stad Eeklo 
Industrielaan 2 
9900 Eeklo 
info@eeklo.be  
  

mailto:Wegen.oostvlaanderen.districteeklo@mow.vlaanderen.be
mailto:info@eeklo.be
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Ontwerp project 
 
Tijdelijke Handelsvereniging THV DJV 
p.a. Beversestenweg 314 
8800 Roeselare 
 
Contactpersoon:  
Bestuurder INFRAbureau Demey: Filip Demey 
3eklo@djv-groep.be  
 

 

 

Tabel 1 Initiatiefnemer 

Initiatiefnemer Handtekening 

Sarah Dewitte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

mailto:3eklo@djv-groep.be
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1.3 Opdrachthouder 
 
BOVA ENVIRO+ NV  
 
Wellingstraat 102 
9070 Heusden – Destelbergen 
tel.:  09 328 11 40 
fax:  09 328 11 50 
 
Projectcoördinator 1: 
mevr. Isabel Dauwe 
e-mail: isabel.dauwe@bovaenviroplus.be 
GSM +32 472 63 68 80  
Erkend MER-coördinator 
Erkend MER-deskundige oppervlakte- en afvalwater, luchtverontreiniging en geur 
 
Projectcoördinator 2: 
mevr. Charlotte Moerkerke 
e-mail: charlotte.moerkerke@bovaenviroplus.be 
GSM +32 496 16 49 15  
Erkend MER-coördinator 
Erkend MER-deskundige luchtverontreiniging en geur 
 
Contactpersoon 3: 
Dhr. Geert Bogaert 
e-mail: geert.bogaert@bovaenviroplus.be  

1.4 Team van deskundigen  
 
Volgend team van deskundigen zal instaan voor de opstelling van het MER:  
 
Tabel 2 Team van deskundigen 

Deskundige Discipline(s) 
Geldigheidsdatum erkenning 

EDA-nummer 
Handtekening 

Isabel Dauwe 
i.s.m. Charlotte 
Moerkerke 

MER-coördinatie Onbepaalde duur 
LNE/ERK/MERCO/2020/00011 

 

 

Isabel Dauwe 
i.s.m. Katrien 
Daeninck 

Lucht 
Deeldomein 
luchtverontreiniging 
en geur 
 

onbepaalde duur 
LNE/ERK/MER/2017/00001 

 

 

 

Isabel Dauwe  
 

Water 
Deeldomein 
oppervlakte- en 
afvalwater  

onbepaalde duur 
LNE/ERK/MER/2017/00001 

 

mailto:isabel.dauwe@bovaenviroplus.be
mailto:charlotte.moerkerke@bovaenviroplus.be
mailto:geert.bogaert@bovaenviroplus.be
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Deskundige Discipline(s) 
Geldigheidsdatum erkenning 

EDA-nummer 
Handtekening 

Nele Ranschaert Geluid en trillingen onbepaalde duur 
EDA-748/V1 

 
 

 

 
 

Ulrik Van Soom 
i.s.m. Isabel 
Dauwe 

Mens-gezondheid onbepaalde duur 
EDA-351-V4 

 

 

Eveline Staelens Mens-mobiliteit Onbepaalde duur 
EDA -699/V1 

 

 

 

Dirk Vandamme 
i.s.m. Klaas 
Dekeyser 

Biodiversiteit Onbepaalde duur 
EDA-152/V5 

 

 

 

Patrick Maes  
i.s.m. Leen Maes 

Mens-ruimtelijke 
aspecten 
 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Onbepaalde duur 

EDA-016/V5 
 

 

Bjorn De Wilde Bodem 
Deeldomeinen 
pedologie en 
geologie 
Water 
Deeldomein 
geohydrologie 

Onbepaalde duur 
EDA-725/V1 

 

 

 

 
Als coördinator van het MER treedt mevr. Isabel Dauwe op. De coördinator zal tevens de overige (minor) 
disciplines uitwerken. Voor de overige (minor) disciplines wordt het namelijk niet nodig geacht om een 
afzonderlijke MER-deskundige voor te stellen. Mevr. Charlotte Moerkerke treedt als mede-MER-
coördinator op voor deze MER.  
 
De coördinator wordt bijgestaan door mevr. Katrien Daeninck en mevr. Leen Maes (BOVA ENVIRO+ 
NV).  
 
Tabel 3 Andere medewerkers van BOVA ENVIRO+ NV 

Medewerker Taak 

Katrien Daeninck Algemene bijstand coördinator, discipline lucht 

Klaas Dekeyser Discipline biodiversiteit 

Leen Maes 
 

Algemene bijstand coördinator, discipline mens-ruimtelijke aspecten; landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie 
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1.5 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 
 
Op Europees niveau zijn de richtlijnen met betrekking tot milieueffectrapportage vastgelegd in de EU-
Richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectrapportage, gewijzigd bij 
Europese Richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014. 
 
Op Vlaams niveau vormt titel IV van het Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) het 
regelgevend kader voor milieueffectrapportage (B.S. 13 februari 2003). 
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004  vermeldt de categorieën van projecten 
die onderworpen zijn aan milieueffectrapportage. In dit besluit worden de projecten opgedeeld in Bijlage 
I - projecten (MER steeds vereist), Bijlage II - projecten (ontheffing van MER-plicht mogelijk na 
gemotiveerd verzoek) en Bijlage III – projecten (project-m.e.r.-screening). 
 
Daarnaast zijn enkele details rond de aanmelding, de voorlopige goedkeuring en de interactie van 
project-MER’s met de omgevingsvergunningsprocedure geregeld in het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 februari 2017 betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten 
en voor de omgevingsveiligheidsrapportage. 
 
Voorliggend project valt onder volgende categorieën: 

• Bijlage II, rubriek 10 e):  
o Aanleg van wegen met 4 of meer rijstroken over een lengte van 1 km tot 10 km. 
o Aanleg van wegen met 2 of meer rijstroken over een lengte van 10 km of meer. 
o Aanleg van verharde wegen die over een ononderbroken lengte van 1 km of meer in 

een bijzonder beschermd gebied zijn gelegen. 

• Bijlage III, rubriek 1 d):  
o Eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander 

bodemgebruik (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)  
 
Het project ligt in de nabijheid (op minimaal 180 m1) van Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van 
zandig Vlaanderen: oostelijk deel’ en het VEN-gebied ‘Bellebargiebos en Het Leen’. Bovendien grenst 
het natuurverwevingsgebied uit het PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo, welke specifiek opgemaakt 
is om de doortrekking van de R43 mogelijk te maken, aan het bijzonder beschermd gebied. In principe 
kan voor voorliggend project aldus een ontheffing op de project-m.e.r.-plicht worden aangevraagd.  
 
Gezien de ligging nabij bijzonder beschermd gebied besliste de initiatiefnemer om over te gaan tot de 
opmaak van een project-MER, alsook tot de opmaak van een Passende Beoordeling/Verscherpte 
Natuurtoets als onderdeel van dit dossier zoals bedoeld in artikel 36ter, §3, eerste lid, van het 
wijzigingsbesluit dd. 19 juli 2002 van het decreet van 21 oktober 1997, voor wat betreft Speciale 
beschermingszones en artikel 16 van het decreet van 21 oktober 1997, gewijzigd dd. 19 juli 2002, 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, voor wat betreft de VEN-gebieden. 
 
 

  

 
 
 
1 Dit is de kleinste afstand tussen het Habitatrichtlijngebied en de contour voor wegenis uit het PRUP 
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1.6 Situering MER-rapport in de vergunningsprocedure 

1.6.1 Koppeling met de omgevingsvergunningsprocedure 

Voor de MER-plichtige activiteiten dient bij elke vergunningsaanvraag een milieueffectrapport (MER) 
gevoegd te worden. Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij 
de milieugevolgen van een gepland project op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, 
besproken en geëvalueerd worden. Dit gebeurt voordat het project plaatsvindt en resulteert in het al dan 
niet opstellen van een MER. De milieueffectrapportage start voorafgaand aan de aanvraag van een 
omgevingsvergunning en het ontwerp-MER moet bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden. Het 
MER en vooral de synthese van de positieve en negatieve effecten, evenals de voorgestelde milderende 
maatregelen, zullen als instrument gebruikt worden bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag 
voor het project. 
 
Het traject voorafgaand aan de vergunningsaanvraag is maatwerk. De wetgever heeft verschillende 
‘bouwstenen’ voorzien, zowel wettelijk verplichte als optionele, die gecombineerd kunnen worden tot 
het verkozen traject. Verschillende trajecten zijn mogelijk.  

1.6.2 Gekozen traject voorliggend MER 

In wat volgt, wordt het traject dat voor dit project gekozen wordt schematisch voorgesteld en per stap 
kort besproken.  
 

 
Figuur 1 Schematische voorstelling traject voorafgaand aan omgevingsvergunningsaanvraag (op 
basis van ‘Handleiding Project-MER/omgevingsvergunning’, Team Mer, versie februari 2020) 

 
De rode kaders met zwarte tekst zijn wettelijk verplichte bouwstenen. De blauw gemarkeerde tekst in 
rode kaders zijn wettelijk voorziene bouwstenen, in voorkomend geval van toepassing (optioneel). De 
blauwe kaders zijn optionele bouwstenen.  
 
a) Aanmelding en verzoek scopingsadvies 
De aanmelding is een verplichte stap in het MER-proces. Het is de melding van de initiatiefnemer met 
het voornemen om een project-MER op te stellen aan Team Mer. Bij de aanmelding wordt eveneens 
een verzoek tot advies over de te verstrekken informatie gevoegd (i.e. het zogenaamde 
scopingsadvies), waarna Team Mer de aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties bezorgt. Het is 
het best te vergelijken met de vroegere ‘kennisgeving’, maar dan zonder openbare raadpleging. De 
geraadpleegde adviesinstanties bezorgen hun advies aan Team Mer binnen de 30 dagen. 
 
b) Openbare raadpleging 
Voorafgaand aan de vergunningsprocedure is bij een participatief traject een openbare raadpleging van 
de aanmelding of een ontwerp-MER mogelijk. De initiatiefnemer bepaalt zelf de doelstelling van de 
openbare raadpleging, de doelgroep en de informatie-/participatievorm. 
In voorliggend project wenst de initiatiefnemer een openbare raadpleging van de aanmelding te 
organiseren.  
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c) Overleg 
Na het ontvangen van de adviezen kan een overleg aangewezen zijn met onder andere Team Mer, de 
initiatiefnemer, de MER-deskundigen en relevante adviesinstanties. Tijdens de vergadering krijgen alle 
betrokkenen de gelegenheid om opmerkingen en bedenkingen te formuleren en ze gezamenlijk te 
bespreken.  
Een overleg wordt bij voorliggend MER voorzien. 
 
d) Beslissing 
Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding en bezorgt haar beslissing uiterlijk binnen een 
termijn van 60 dagen na de datum van ontvangst van de aanmelding aan de initiatiefnemer.  
 
e) Opmaak project-MER  
Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende MER-deskundigen het project-MER op, conform 
de inhoud van de aanmelding en rekening houdend met het scopingsadvies. Dit gebeurt onder leiding 
van een MER-coördinator.  
 
f) Tweede verzoek scopingsadvies, openbare raadpleging en overleg  
Indien gewenst door de initiatiefnemer kan ook een tweede scopingsadvies en/of openbare 
raadpleging georganiseerd worden. De initiatiefnemer bepaalt zelf de doelstelling van de openbare 
raadpleging, de doelgroep en de informatie-/participatievorm. 
Na het ontvangen van de adviezen (en na de openbare raadpleging) kan een overleg aangewezen zijn 
met onder andere de Team Mer, de initiatiefnemer, de MER-deskundigen en relevante adviesinstanties. 
Tijdens de vergadering krijgen alle betrokkenen de gelegenheid om opmerkingen en bedenkingen te 
formuleren en ze gezamenlijk te bespreken. 
In voorliggend project wenst de initiatiefnemer een tweede verzoek tot scopingsadvies in te dienen en 
een openbare raadpleging van de ontwerp-MER te organiseren. Indien aangewezen, wenst de 
initiatiefnemer een overleg ter bespreking van de opmerkingen en adviezen. 
 
g) Verzoek tot voorlopige goedkeuring  
Er kan een verzoek tot voorlopige goedkeuring aangevraagd worden. Deze stap is niet verplicht. Bij 
de aanvraag tot voorlopige goedkeuring van de project-MER gaat Team Mer de kwaliteit van het project-
MER na door o.m. de aanpassingen aan het project-MER af te toetsen aan het scopingsadvies. Team 
Mer neemt binnen de 30 dagen na ontvangst (betekening na 40 dagen) een beslissing over deze 
voorlopige goed- of afkeuring.  
De initiatiefnemer wenst hiervan ook gebruik te maken. 

1.6.3 Verdere verloop vergunningsprocedure 

Het voorlopig goedgekeurd project-MER zal als bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag (OVA) 
worden gevoegd en gezamenlijk in openbaar onderzoek gaan.  
 
Wanneer een project-MER nodig is, moet steeds de gewone vergunningsprocedure gevolgd worden. 
De bevoegde overheid heeft 30 dagen om het dossier volledig en ontvankelijk (O&V) te verklaren. 

 
Zodra de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig wordt bevonden:  

• wordt het nog niet goedgekeurde project-MER ter beschikking gesteld aan Team Mer. 

• wordt er een adviesvraag over de vergunningsaanvraag en het project-MER verstuurd naar de 
relevante adviesinstanties. De termijn voor advies op het project-MER bedraagt 30 dagen na 
verzending van de adviesvraag (termijn voor advies over vergunningsaanvraag bedraagt 
daarentegen 50/60 dagen).  

• wordt er binnen 10 dagen een openbaar onderzoek (O.O.) georganiseerd. Het publiek beschikt 
over 30 dagen om opmerkingen te geven op de vergunningsaanvraag en op het project-MER. 
Tijdens de eerste 20 dagen van het openbaar onderzoek organiseert de gemeente, samen met 
de initiatiefnemer en de vergunningverlenende overheid, een informatievergadering.   
 

Rekening houdend met de ingesproken reacties tijdens het O.O. en de ontvangen adviezen, beslist 
Team Mer 60 dagen na de O&V-beslissing over de goed- of afkeuring van het project-MER. Team Mer 
informeert de initiatiefnemer en de vergunningverlenende overheid en in dit geval de gewestelijke 
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omgevingsvergunningscommissie (GOVC) over haar beslissing en heeft hiervoor 10 dagen. Rond dit 
tijdstip zijn ook de adviezen op de vergunningsaanvraag gekend bij de vergunningverlenende overheid.  
 
Negentig dagen na de O&V-beslissing, bezorgt de GOVC haar advies aan de vergunningverlenende 
overheid. Veertig dagen later (d.i. dag 130 na O&V) wordt de beslissing over de vergunning betekend 
aan de initiatiefnemer.  
 
Daarnaast zal voor elke aanleg van een constructie op een geklasseerde waterloop en publieke gracht 
een machtigingsaanvraag aan de omgevingsvergunningsaanvraag moeten worden toegevoegd. Ook 
het verleggen van waterlopen dient aangevraagd te worden per te verleggen waterloop. Hiertoe wordt 
verwezen naar de bepalingen opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de onbevaarbare 
waterlopen. 
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2 RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE EN JURIDISCHE 
SITUERING 

2.1 Ruimtelijke situering   
 

Kaart 1  Projectgebied – situering op luchtfoto macro 
Kaart 2  Projectgebied – situering op luchtfoto micro 
Kaart 3 Projectgebied – situering op stratenplan 
Kaart 4 Kadaster 
Kaart 5 Topografische kaart 
Kaart 6 Gewestplan 
Kaart 7 PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo 
Kaart 9  Overstromingsgevoelige gebieden 

Kaart 19 Biologische waarderingskaart 
Kaart 20 Gebieden van het VEN en het IVON 
Kaart 21 Natura 2000-gebieden 
Kaart 25 Inventaris Onroerend Erfgoed 

 

2.1.1 Ligging van het project  

Het project omvat fase 3 en 4 van de doortrekking van de ring van Eeklo (R43) tussen Nieuwendorpe 
en de N9 (Gentsesteenweg), ten zuidenwesten en zuiden van de kern van Eeklo. Deze doortrekking 
betreft een lengte van ca. 3,25 km binnen het grondgebied van Eeklo, Oost-Vlaanderen.  
 
Fase 3 is gesitueerd van de aansluiting van fase 1 op de Nieuwendorpe (kruispunt Ringlaan x 
Nieuwendorpe). Er wordt een kruispunt gerealiseerd, waarvan het nieuwe tracé zuidwaarts verderloopt. 
Enkel het nieuw aan te leggen tracé ter hoogte van de Nieuwendorpe behoort tot fase 3; de vernieuwde 
aansluiting van de Ringlaan op de Nieuwendorpe is reeds in fase 1 gerealiseerd. Het nieuwe tracé loopt 
zuidwaarts, waarbij een brug over de Vaart van Eeklo wordt voorzien. Het traject vervolgt tot aan de 
Tieltsesteenweg, waar een rotonde wordt gerealiseerd. Er wordt een fietsersbrug voorzien over de R43 
voor het fietsverkeer van de Tieltsesteenweg.  
 
Fase 4 sluit aan op fase 3 en omvat de werken van de Tieltsesteenweg tot de Gentsesteenweg (N9). 
Het traject verloopt in oost-/westelijke richting en loopt parallel ten noorden van de 
Murkelstraat/Leikensweg, die net ten zuiden van het nieuwe wegoppervlak in het ontwerp wordt 
verwerkt als kleinere weg. Het traject kruist vervolgens de waterloop het Leiken (Eeklo’s Leiken) 
tweemaal. Tussen deze kruisingen van het Leiken verloopt het traject noordelijker (verwijderd van de 
bewoning op de Leikensweg). Het traject kruist de Leikensweg na de tweede kruising van het Leiken 
en vervolgens ook de Bogaertmoerstraat. Om de delen van de Leikensweg en Bogaertmoerstraat ten 
zuiden van de R43 bereikbaar te houden, wordt aan de zuidzijde van de R43 een nieuwe ventweg 
voorzien tot aan de Kraaiweg.  
Ten oosten van de Bogaertmoerstraat wordt een fietsersbrug voorzien die de Leikensweg in het noorden 
van de R43 verbindt met deze zuidelijke ventweg. De R43 doorkruist eveneens de Kraaiweg. Op die 
manier wordt de Kraaiweg een doodlopende straat, zowel ten noorden als ten zuiden van de R43. De 
Dullaert en Leikensweg worden aangesloten op de R43 aan de hand van een rotonde. Ten oosten van 
de rotonde kruist de R43 het Leiken voor de derde keer. Het traject verloopt verder naar het oosten en 
sluit aan de op de Gentsesteenweg. Daarbij wordt een nieuwe aansluiting met de Oude Gentweg 
voorzien en een fietspad dat op de Katoenstraat aansluit. 
 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het ontwerp en traject, wordt verwezen naar de 
projectbeschrijving. Voor de locatie wordt tevens verwezen naar Kaart 1 (macroschaal) en Kaart 2 
(microschaal). 
 
Het nieuwe traject betreft in totaliteit een lengte van ca. 3,25 km nieuwe weg. In het westen ligt het 
project in bedrijventerrein Nieuwendorpe. Het grootste deel echter ligt in agrarisch gebied en kruist 
akkers en weilanden. Ter hoogte van het Leiken wordt natuurgebied gekruist. Ten noorden van het 
traject (deel tussen Leen en Gentsesteenweg) ligt woongebied en woonuitbreidingsgebied ter hoogte 
van de Gentsesteenweg en woongebied met landelijk karakter aan de aansluiting met de 
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Gentsesteenweg. Er liggen enkele woningen aan de Leikensweg, die als trage weg in het ontwerp wordt 
meegenomen. 
 
Op 200 m ten westen van het tracé (fase 3) ligt het Afleidingskanaal. Het projectgebied grenst aan het 
College O.-L.-V. ten Doorn. Een hoogspanningsleiding kruist het projectgebied tussen de 
Bogaertmoerstraat en de Kraaiweg. Natuurgebied Het Leen ligt op ca. 500 m ten zuiden van het 
projectgebied. Op ca. 100 m ten oosten ligt een spoorlijn. 
 
Kaart 4 geeft de ligging van het projectgebied weer op kadasterplan. Het project kruist de kadastrale 
percelen: 

- Eeklo Afdeling 2 Sectie F 
o 446B 
o 448D 
o 448G 
o 448H 
o 451V 
o 451W 
o 451X 
o 587A 
o 589A 
o 590A 
o 591A 
o 592A 
o 593A 
o 594A 
o 595A 
o 690D 
o 690/2 
o 697D 
o 697E 
o 698D 
o 699B 
o 700C 
o 700D 
o 701G 
o 701H 
o 701K 
o 701L 
o 701/5B 
o 701/53B 
o 701/55D 
o 701/55E 
o 701/57 
o 702E 
o 702F 
o 703C 
o 703D 
o 704B 
o 707C 
o 708C 
o 709F 
o 709K 
o 709L 
o 710/53A 
o 710/66B 
o 711 
o 712 
o 713 

o 714 
o 715 
o 720 
o 720/2 
o 721 
o 723 
o 724 
o 725 
o 726 
o 761 
o 762 
o 763A 
o 764D 
o 764E 
o 766E 
o 766F 
o 766H 
o 767 
o 768A 
o 777 
o 778E 
o 778F 
o 778H 
o 779 
o 780 
o 782 
o 783 
o 786 
o 787 
o 788 
o 849C2 
o 849D2 
o 849F2 
o 849K2 
o 849M2 
o 849R2 
o 849S2 
o 849T2 
o 849W 
o 849W2 
o 849X 
o 849Y 
o 849Z 
o 850R 
o 852C 
o 852/2 
o 854C 
o 855C 

 

- Eeklo Afdeling 2 Sectie O 
o 580 
o 581 
o 584B 
o 594 
o 595A 
o 595B 
o 596A 
o 596B 
o 597A 
o 675D 
o 676F 

- Eeklo Afdeling 2 Sectie D 
o 990D 
o 991H 
o 992A2 
o 992B2 
o 992Z 
o 993T 
o 994E 
o 996A 
o 997 
o 998A 
o 1001A 
o 1002A 
o 1003A 
o 1004A 
o 1008A 
o 1010L 
o 1010M 
o 1012E 
o 1073D 
o 1076 
o 1077 
o 1018E 
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Voor een meer gedetailleerde situering van het projectgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 7, meer 
bepaald onder de hoofdstukken ‘Referentiesituatie’ bij de verschillende disciplines.  

2.1.2 Bestemming volgens het gewestplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Het projectgebied is gelegen binnen het gewestplan Eeklo-Aalter, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
14 september 1977 (zie Kaart 6). Volgens het gewestplan is het projectgebied gelegen in 
industriegebied, agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebied, 
woonuitbreidingsgebied, woongebied met landelijk karakter en natuurgebied. In de omgeving van het 
projectgebied zijn ook gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (aanpalend), 
gebied voor dagrecreatie (ca. 150 m ten noorden), gebied voor ambachtelijke bedrijvigheid & KMO, en 
water gelegen. 
 
Het projectgebied ligt niet binnen een BPA. In nabijheid ligt wel het BPA nr. 10 Pokmoere (d.d.  9 oktober 
1985), aan de Gentsesteenweg (zuidoost van projectgebied). 
 
Het projectgebied is niet gelegen binnen een gewestelijk RUP. Het meest nabije betreft GRUP 
Leidingstraat Kluizen-Eeklo (d.d. 1 september 2006), in het zuidwesten van het projectgebied. 
 
Het projectgebied ligt binnen provinciale RUP’s: 

- PRUP Windlandschap Eeklo – Maldegem (d.d. 29 april 2015), waarin de mogelijkheden voor 
het plaatsen van windturbines worden vastgelegd voor het gebied Maldegem – Eeklo. 
Voorliggend project ligt binnen Art.3.: Uitsluitingszone voor windturbines. Het plaatsen van 
windturbines is op deze locatie aldus uitgesloten. De onderliggende gewestplanbestemming 
blijft van toepassing. 

- PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Eeklo (d.d. 16 september 2009), dat de grenzen van 
de stedelijke agglomeratie afbakent. Het projectgebied ligt deels binnen de contour van dit 
PRUP, maar niet onder een deelgebied met specifieke voorschriften of overdruk. De 
onderliggende gewestplanbestemming blijft van toepassing. 

- PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo (d.d. 10 mei 2011), dat de voorschriften in functie van het 
realiseren van voorliggend project omvat. Dit PRUP wordt verder beschreven in discipline mens 
– ruimtelijke aspecten en hoofdstuk 6.3.2 . 

 
Het projectgebied is niet gelegen binnen een gemeentelijk RUP. Het meest nabije RUP betreft RUP 
WUG Gentsesteenweg - Gulden Sporenstraat (d.d. 10 december 2018) aan de Gentsesteenweg ten 
noordoosten van projectgebied. 

2.1.3 Situering projectgebied ten opzichte van overstromings- en 

waterwingebieden 

Het projectgebied is gelegen in het bekken Gentse kanalen, deelbekken Burggravenstroom. Het 
projectgebied ligt gedeeltelijk in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Het noordelijk deel van het 
projectgebied ligt volgens de watertoetskaart in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (zie kaart 
9). Binnen een straal van 600 m van het projectgebied bevinden zich geen effectief 
overstromingsgevoelige gebieden. Het projectgebied bevindt zich niet in een recent overstroomd 
gebied. Volgens de overstromingskaart vallen de mogelijk overstromingsgevoelige zones in het 
projectgebied onder gebied ‘van nature overstroombaar vanuit de waterloop’. Het projectgebied ligt 
binnen drinkwaterbeschermingszone Kluizen. Het dichtstbijzijnde grondwaterwingebied ligt op meer dan 
2 km van het projectgebied. 

2.1.4 Situering projectgebied ten opzichte van woningen, bedrijven en 

kwetsbare functies 

Het projectgebied ligt deels in bedrijventerrein Nieuwendorpe (fase 1 en 3). Het betreft een 
bedrijventerrein met mengeling van sectoren (bouw, transport, …) van gemiddelde grootte. 
 
Inzake kwetsbare functies liggen enkele onderwijs- en zorginstellingen in nabijheid van het 
projectgebied: 

- Kinderopvang: aan Leikensweg en Jan Breydelstraat (beide binnen 100 m ten noorden van 
projectgebied) 

- School: College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn 
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Andere instellingen liggen op > 500 m van het projectgebied. 
 
Binnen een straal van 10 km van het projectgebied zijn geen Seveso-bedrijven aanwezig.  

2.1.5 Situering projectgebied ten opzichte van natuur 

Op ca. 200 m ten zuiden van het projectgebied bevindt zich VEN-gebied ‘Het Bellebargiebos en Het 
Leen’ (cat. GEN) (Kaart 20). Tevens bevindt zich hier habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van 
zandig Vlaanderen: oostelijk deel’ (BE2300005) (Kaart 21). Voor meer info over deze gebieden wordt 
verwezen naar de discipline biodiversiteit.  
 
Binnen een straal van 4,5 km bevinden zich geen erkende natuur- of bosreservaten. 
 
Volgens de Biologische waarderingskaart (BWK, Kaart 19) heeft het projectgebied verschillende zones, 
die variëren van biologisch minder waardevol tot biologisch waardevol (met enkele zones ingetekend 
als complex van biologisch waardevolle, niet waardevolle en zeer waardevolle zones). Voor meer info 
over de verschillende afgebakende zones en vegetatietypes wordt verwezen naar de discipline 
biodiversiteit. 

2.1.6 Situering projectgebied ten opzichte van landschappen, beschermd en 

bouwkundig erfgoed  

Er zijn geen beschermde monumenten, landschappen of stads- of dorpsgezichten aanwezig in het 
projectgebied (zie Kaart 25). Wel ligt beschermd stadsgezicht ‘Villa Dageraad met tuin’ (ID 8243) 
aanpalend aan het projectgebied (Gentsesteenweg). Het meest nabijgelegen beschermde monument 
betreft het beschermde monument ‘Katoenfabriek Textiles d'Eecloo: onderdelen’ (ID 8448), gelegen op 
ca. 200 m ten noorden van het projectgebied (Hundelgemsesteenweg 220). Andere beschermde 
monumenten liggen verder ten noorden, in de kern van Eeklo. De stadskern van Eeklo is deels 
beschermd als Unesco-erfgoed (ca. 750 m ten noorden). 
 
Volgens de landschapsatlas zijn de lijnrelicten Burggravenstroom en Afleidingskanaal van de Leie 
aanwezig in het projectgebied. Tevens ligt het landschapsrelict Leen in en ten zuiden van het 
projectgebied. 
 
Daarnaast bevindt zich bouwkundig erfgoed in de nabijheid van het projectgebied. Binnen een straal 
van 500 m van het projectgebied werden verschillende (bewaarde) gebouwen vastgelegd op de 
inventaris van bouwkundig erfgoed. Voor de volledige lijst wordt verwezen naar de discipline landschap, 
erfgoed en archeologie. Eeklo ligt grotendeels in vastgestelde archeologische zone, dewelke ook 
aanpaalt aan het projectgebied (noorden). 
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2.2 Beleidsmatige en juridische randvoorwaarden 
 
In Tabel 4 worden de beleidsmatige en juridische randvoorwaarden gegeven in matrix vorm. De tabel 
verwijst eveneens naar de kaarten, die zich in de bijhorende kaartenbundel bevinden. 
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Tabel 4 Overzicht juridische en beleidsmatige randvoorwaarden  

Randvoorwaarde Toelichting Relevant 
Bespreking 
in de tekst 

Milieuhygiëne - Algemeen en Sectorale Wetgeving 

Decreet Algemene 
Bepalingen 
Milieubeleid (DABM) 
, titel IV, 
dd.5/04/1995 en 
wijzigingen; 
Uitvoeringsbesluit 
MER dd. 10/12/2004 
en wijzigingen 

Voor onderhavig project is een project-MER vereist. Het project 
valt onder bijlage II rubriek 10e. 
  

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Uitvoeringsbesluit 
VLAREM II dd. 
1/06/1995 en 
wijzigingen 

Vlarem II geeft aan welke rubrieken (gerelateerd aan aard van 
activiteiten) aan welke (algemene en sectorale) voorwaarden 
moeten voldoen. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

  

De voorwaarden en normen uit Vlarem II die relevant zijn voor het 
project, zullen worden behandeld bij de effectbespreking. 

Uitvoeringsbesluit 
VLAREM III dd. 
16/05/2014 en 
wijzigingen 

Titel III bevat de algemene en sectorale voorwaarden die enkel 
van toepassing zijn voor GPBV-installaties. Deze titel bevat 
momenteel de BBT-conclusies die betrekking hebben op de BBT-
GEN (BBT geassocieerde emissieniveaus) die eenduidig en 
handhaafbaar zijn (bv. emissiegrenswaarden, monitoring).  Titel 
III van VLAREM is opgebouwd uit drie delen: 

• algemene bepalingen (bv. afwijking tot aan de bovengrens 
van de BBT-GEN die kan toegestaan worden in de 
milieuvergunning, afwijking via de Vlaamse minister voor 
specifieke gevallen waar minder strenge 
emissiegrenswaarden kunnen toegestaan worden dan de 
BBT-GEN voor GPBV-installaties); 

• algemene milieuvoorwaarden van toepassing op alle 
GPBV-installaties (met betrekking op bodem, monitoring en 
informatieplicht en het milieubeheerssysteem); 

• sectorale milieuvoorwaarden 
 
Voorliggende handeling betreft geen GPBV-inrichting. 

Neen  

Decreet van 25 april 
2014 betreffende de 
omgevingsvergunnin
g en 
uitvoeringsbesluit dd. 
23/02/2016 en 
wijzigingen 

Het decreet en uitvoeringsbesluit geven aan voor welke 
activiteiten en inrichtingen een omgevingsvergunning 
noodzakelijk is. 
 
Voor onderhavig dossier is het omgevingsvergunningsdecreet 
met uitvoeringsbesluiten algemeen van toepassing.  

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Verdrag van Espoo 
dd. 25/02/1991 

Dit verdrag voorziet dat bij projecten in een lidstaat die 
aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu van een 
andere lidstaat, de lidstaat op wiens grondgebied het project 
wordt voorgesteld, informatie verstrekt aan de andere lidstaat. 
 
Dient mee in rekening te worden genomen bij 
grensoverschrijdende effecten, aangezien de grens met 
Nederland ca. 8 km gelegen is van het projectgebied. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 
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Seveso-richtlijn  
(Seveso III: 
2012/18/EU d.d. 
24/07/2012). De 
Seveso III-richtlijn 
werd vertaald in 
Belgisch recht via 
het 
samenwerkingsakko
ord 3 (SWA 3) 
dd.16/02/2016, 
gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad 
op 10/06/2016 

Doelstelling is de preventie van zware ongevallen waar 
gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn en beperking van de 
gevolgen hiervan voor mens en leefmilieu. Het 
Samenwerkingsakkoord [SWA3] legt aan de Seveso-inrichtingen 
(dit zijn de inrichtingen waarop het van toepassing is) een aantal 
verplichtingen op met betrekking tot de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
betrokken zijn. Het Samenwerkingsakkoord maakt hier een 
onderscheid tussen twee types van Seveso-inrichtingen, m.n. de 
hogedrempelinrichtingen en de lagedrempelinrichtingen. De aard 
van de verplichtingen en de wijze waarop een Seveso-
inrichting deze verplichtingen moet invullen, hangt m.a.w. af 
van zijn Seveso-status. De meest algemene verplichting die geldt 
voor alle Seveso-inrichtingen is de algemene zorg- en 
aantoonplicht. 
 
Het project valt niet onder de Seveso-richtlijn, deze wordt aldus 
niet meegenomen. 

Nee 
Algemeen 

van 
toepassing 

EEA Signals 2020: 
Towards Zero 
Pollution in Europe 

Dit rapport duidt de aanwezige verontreinigingen aan en de tools 
hoe Europa kan evolueren naar een nul vervuiling in lijn met de 
ambitie van de Europese Green Deals.  
 
De doelstellingen uit dit rapport worden in het achterhoofd 
gehouden bij beoordeling van voorliggend project. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Verzameldecreet 
Omgeving (BS 
19/06/2019) 

Het Verzameldecreet Omgeving houdt diverse bepalingen inzake 
omgeving, natuur en landbouw in. Het decreet voert aanpassing 
aan o.a. de VCRO, het omgevingsvergunningendecreet en het 
DABM en hun inwerkingtreding met name i.k.v.  
 - Gevelisolatie 
 - Verkavelingen ouder dan 15 jaar 
 - BPA’s ouder dan 15 jaar 
 - Ruilverkavelingen 
 - Verplicht digitale indiening voor ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten, ongeacht de klasse 
 - Basisrechten voor gesloopte zonevreemde constructies 
 - Systeem van meldingen 
 - Bijstelling van alle soorten voorwaarden, ook RO-voorwaarden 
 - Interpretatieve MER 
 - Aanvang RUP-procedure na gunstig planologisch attest 
 - Handhaving: wijziging terminologie 
 - Handhaving: inkomsten uit handhaving 
 - Technische aanpassingen - afstemmingen - vereenvoudigingen 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Ruimtelijke Ordening 

Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
(08/05/2009) en 
uitvoeringsbesluiten 

Deze codex regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen en vervangt hierbij het Decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening en het Decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996. De VCRO is de basis voor het ruimtelijk 
planningsstelsel op de drie bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke 
structuur- en beleidsplannen, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, 
de omgevingsvergunningsplicht voor stedenbouwkundige 
handelingen,… Een stedenbouwkundige vergunning is onder 
andere vereist voor het bouwen, aanleggen van verhardingen, 
reliëfwijzigingen (ophogingen) en voor het gebruik van grond om 
een vaste inrichting op te plaatsen. 
 
Voor voorliggend plan/programma/project moet rekening worden 
gehouden met het bestaand kader van de ruimtelijke ordening. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 
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Gewestplan Eeklo-
Aalter (04/11/1997) 
KB gewestplannen 
1972 en 
Omzendbrief 
gewestplannen 1997 
 
Kaart 6  

Het gewestplan geeft de bestemming en het gebruik van de 
gronden in Vlaanderen weer. De voorschriften en toelichting 
daarbij zijn opgenomen in het KB en de Omzendbrief. 
Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoerd. Op 
vandaag worden bestemmingen (en inrichting en beheer) 
vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). 
 
Bepalingen omtrent geluidsemissies zijn gerelateerd aan 
gewestplanbestemmingen. 
 
De bestemming uit het Gewestplan Eeklo-Aalter is relevant voor 
dit project en wordt bij verschillende disciplines meegenomen (zie 
2.1.2). 

Ja 

Algemeen 
van 

toepassing, 
discipline 
mens – 

mobiliteit en 
ruimtelijke 
aspecten 

 
discipline 
geluid en 
trillingen 

PRUP Afbakening 
structuur-
ondersteunend 
kleinstedelijk gebied 
Eeklo (dd. 
17/06/2008) 
 

Dit PRUP is opgesteld ter uitvoering van het provinciaal 
structuurplan en legt bestemmingen met betrekking tot het 
stedelijke gebied van Eeklo vast. Daarbij zijn ook enkele 
deelRUP’s vastgesteld. Drie daarvan (1 ‘Bedrijventerrein 
uitbreiding Nieuwendorpe’, 3 ‘Jachthaven' en 4 ‘Uitbreiding 
Kunstdal’) hebben betrekking op het plangebied. 
 
De voorschriften uit dit PRUP worden meegenomen. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

PRUP Zuidelijke 
omleiding R43 Eeklo 
(08-02-2011) 

Dit PRUP is opgesteld in functie van de doortrekking van de R43 
in 2011 en gaat dus aan voorliggend project vooraf. 
 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Ruimtelijk 
Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) 
(1997, herzien in 
2003 en 2010) 

Ruimtelijke structuurplannen beschrijven de visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling voor de drie bestuursniveaus. Het RSV 
doet uitspraken over de gewenste ontwikkeling van de 
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau. Het RSV vormt 
het beleidskader voor de ruimtelijke structuur- en 
uitvoeringsplannen in Vlaanderen.  
 
Eeklo wordt als kleinstedelijk gebied uitgelicht met lokaal belang 
in het Meetjesland (samenhangend met Maldegem). De visie van 
het RSV is doorvertaald in de provinciale en gemeentelijke 
structuurplannen. De R43 wordt als gedeeltelijk te ontwerpen 
primaire weg II vermeld. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Strategische visie 
(2018) en Witboek 
Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) 
(2016) 

Het Vlaams gewest werkt aan een Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen als aanvulling op/vervanging van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Na het Witboek werd in 2018 de 
strategische visie voor het BRV vastgesteld, waarin de 
hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkelingsprincipes voor 
Vlaanderen zijn geformuleerd (o.a. de beperking van het 
ruimtebeslag in Vlaanderen, de zogenaamde 'betonstop'). Het 
BRV is nog niet in werking getreden, daarvoor dient nog minstens 
één beleidskader uitgewerkt te worden. 
 
De bepalingen uit de visie en het beleidsplan worden 
meegenomen. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Provinciaal 
Ruimtelijk 
Structuurplan (PRS) 
Oost-Vlaanderen 
(2003, partiële 
herziening in 2012) 

Ruimtelijke structuurplannen beschrijven de visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling voor de drie bestuursniveaus. Het PRS 
doet uitspraken over de gewenste ontwikkeling van de 
structuurbepalende elementen op provinciaal niveau en op het 
eigen grondgebied. Het PRS vormt het beleidskader voor de 
ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen in de provincie.  
 
Het PRS verduidelijkt de positie van Eeklo in de verschillende 
ruimtelijke netwerken en structuren, alsook het lokale en 
regionale belang van de R43 en N9 voor binnen het 
vervoersnetwerk. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Beleidsplan Ruimte 
provincie Oost-
Vlaanderen 
(Conceptnota 2019) 
met beleidskaders  
 - Transitie naar een 

De provincie werkt aan een Provinciaal Beleidsplan Ruimte als 
aanvulling op/vervanging van het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan. Dit PBR zal een strategische visie voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de provincie omvatten en minstens 
één ruimtelijk beleidskader (thematisch of gebiedsgericht) met het 
oog op realisatie van de strategische visie. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 
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veerkrachtige ruimte 
 - Transitie naar een 
aangename 
(be)leefomgeving 
 - Transitie naar een 
circulaire 
samenleving 

 
In kader van een transitie naar een meer veerkrachtige ruimte, 
wordt ook een meer veerkrachtig en robuust wegennet 
vooropgesteld, met het oog op minder verstoring van de ruimte 
en een meer leefbare omgeving. 

Gemeentelijk 
Ruimtelijk 
Structuurplan (GRS) 
Eeklo (2008) 

In het ruimtelijk structuurplan Eeklo worden volgende 10 
basisdoelstellingen opgenomen: 

- Eeklo: ruimtelijke invulling met een lange termijnafweging 
binnen de draagkracht van de beperkte ruimte 

- Eeklo als versterkt kleinstedelijk gebied in het 
Meetjesland 

- Eeklo als kwalitatieve woonstad 
- Behoud en versterking van de economische positie van 

Eeklo binnen het Meetjesland 
- Verbetering van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid 
- Leefbaarheid van de landbouw garanderen 
- Uitbouw van een optimalere natuurlijke structuur 
- Uitbouw van een toeristisch recreatieve structuur 
- Optimaliseren kwaliteit en identiteit van het landschap 
- Projectgerichtheid binnen structurele samenhang 

 
Het realiseren van de Ring rond Eeklo sluit aan bij de 
basisdoestelling uit het GRS om de verkeersleefbaarheid en – 
veiligheid te verbeteren. De R43 wordt aanzien als drager voor 
economische activiteiten en doorgaand verkeer. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Stedenbouwkundige 
verordening met oog 
op het versterken 
van de woonkwaliteit 
in Eeklo d.d. 
22/10/2012 

Deze stedenbouwkundige verordening werd opgesteld met het 
oog op het inrichten van elke woongelegenheid op een manier 
die kwalitatieve bewoning mogelijk maakt. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening wegen 
voor 
voetgangersverkeer 
(1997) 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt 
voorschriften vast voor het volledige Vlaamse gewest. Deze 
verordening is van toepassing op (her)aanleg van voetpaden in 
de bebouwde kom en omvat voorschriften voor breedtes, 
hoogteverschillen enz. 
 
De bepalingen uit deze verordening worden bij het voorliggend 
project meegenomen. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Wet op de 
Buurtwegen dd. 10 
april 1841,  
vervangen door 
Gemeentewegen-
decreet dd. 1 
september 2019 

Het nieuwe decreet regelt de omgang met "gemeentewegen". 
Voortaan volstaat een expliciete beslissing van de  
gemeenteraad om een gemeenteweg aan te leggen, te wijzigen, 
verplaatsen of opheffen. De buurtwegen verliezen aldus hun 
aparte statuut en de provincies verliezen hun specifieke 
bevoegdheden ten aanzien van die buurtwegen.  
 
In het projectgebied liggen enkele buurtwegen / gemeentewegen 
die vandaag niet meer in de praktijk bestaan (van west naar 
oost):  

- Chemin n° 51  
- Chemin n° 39 

- Chemin n° 26 

Ja 

Discipline 
landschap,  
bouwkundig 
erfgoed en 

archeologie  

Lucht 

Luchtbeleidsplan 
2030 

Op 25/10/2019 werd het Luchtbeleidsplan 2030 goedgekeurd, in 
uitvoering van art. 23 van de Europese richtlijn 2008/50/EG en de 
Europese richtlijn 2016/2284. Dit plan bepaalt de doelstellingen 
voor het verminderen van luchtverontreiniging en stelt 
maatregelen voor om deze terug te dringen. De focus ligt 
voornamelijk op emissies en luchtverontreiniging van SOx, NOx, 
NH3, NMVOS, O3 en fijn stof en op vermestende en verzurende 
depositie. 
 

Ja 

Discipline 
lucht, 

discipline 
mens - 

gezondheid 
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Bij aanlegfase zal mogelijk stofemissie door toedoen van de 
werken ontstaan. Ook het verkeer dat over deze weg geleid wordt, 
zal mogelijk een zekere bijdrage leveren aan de 
verspreiding/herverdeling van fijn stof en stikstofemissies in het 
gebied. 

Europese 
kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit 
(2008/50/EG) en 3 
dochterrichtlijnen dd. 
20/05/2008; 
geïmplementeerd via 
Vlarem II 

Deze kaderrichtlijn vormt samen met een aantal dochterrichtlijnen 
de basis voor het luchtbeleid in Europa (luchtkwaliteit, 
beoordelingscriteria,….  De EU Richtlijn Luchtkwaliteit 
(2008/50/EG) bundelt alle eerdere EU-richtlijnen in verband met 
de kwaliteit van de omgevingslucht. De richtlijn legt 
luchtkwaliteitsnormen (streefwaarden, lange 
termijndoelstellingen, waarschuwings- en alarmdrempels) vast 
voor verontreinigende stoffen zoals PM10, PM2,5, NO2 en SO2. 
 
De luchtkwaliteit binnen het studiegebied wordt afgetoetst aan de 
geldende milieukwaliteitsnormen. 

Ja 

Discipline 
lucht, 

discipline 
mens - 

gezondheid 

Herziene NEC-
richtlijn 
(2016/2284/EU) dd. 
17/12/2016; 
geïmplementeerd via 
Vlarem II 

De initiële richtlijn uit 2001 bepaalt de nationale emissieplafonds 
voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen en beoogt de 
beperking van emissie van verzurende en eutrofiërende 
verontreinigende stoffen en van ozonprecursoren. In België zijn 
de emissieplafonds opgesplitst naar de drie gewesten en de 
transportsector. De richtlijn legt nationale emissieplafonds op 
voor NOx, SO2, VOS en NH3 die gelden vanaf het jaar 2010.   
Eind 2016 trad de herziene NEC-richtlijn in werking. Ze bevat 
doelstellingen voor 2020 en 2030 die geformuleerd zijn als 
relatieve reducties ten opzichte van de emissies in 2005. Ook 
werden emissieplafonds opgenomen voor PM2,5. 
 
Bij aanlegfase zal mogelijk stofemissie door toedoen van de 
werken ontstaan. Ook het verkeer dat over deze weg geleid 
wordt, zal mogelijk een zekere bijdrage leveren aan de 
verspreiding/herverdeling van fijn stof en stikstofemissies in het 
gebied. 

Ja 

Discipline 
lucht, 

discipline 
mens - 

gezondheid 

Protocol van 
Göteborg (1999 – 
herziening 2012) 

In het protocol van Göteborg worden maximale emissieniveaus 
(emissieplafonds) vastgesteld voor de vier belangrijkste 
polluenten die verzuring, eutrofiëring of de vorming van ozon op 
leefniveau veroorzaken: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 
(NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3). 
Deze plafonds moesten uiterlijk vanaf 2010 worden nageleefd. 
Op 4 mei 2012 werd een akkoord bereikt over de herziening van 
dit protocol. In het herziend protocol zijn niet alleen 
reductiedoelstellingen opgenomen voor bovenvermelde 
polluenten, maar werd ook een doelstelling voor fijn stof (PM2,5) 
opgenomen; de herziene objectieven zullen binnen de EU 
resulteren in de volgende emissiereducties in 2020 t.o.v. 2005: 
60% voor SO2, 40% voor NOx, 30% voor VOS, 6% voor NH3 en 
20% voor PM2,5. 
 
Bij aanlegfase zal mogelijk stofemissie door toedoen van de 
werken ontstaan. Ook het verkeer dat over deze weg geleid wordt, 
zal mogelijk een zekere bijdrage leveren aan de 
verspreiding/herverdeling van fijn stof en stikstofemissies in het 
gebied. 

Ja 

Discipline 
lucht, 

discipline 
mens - 

gezondheid 

Richtlijn Industriële 
Emissies 
(2010/75/EU) dd. 
24/11/2010, 
geïmplementeerd in 
Vlarem II en Vlarem 
III, het 
Bodemdecreet en 
het DABM + 
bijlage(n). 

Deze Richtlijn Industriële Emissies (Industrial Emissions Directive 
(IED)) integreert de IPPC- en zes andere richtlijnen (de Richtlijn 
grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de 
Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaniumdioxide-
industrie). De IPPC-richtlijn (Richtlijn inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging, 96/61/EG, 
gecodificeerd 2008/1/EG) verplichtte de lidstaten van de EU om 
grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een 
integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken (BBT). In het kader van de IPPC-richtlijn en de 
Richtlijn Industriële Emissies worden op Europees niveau BBT-
referentiedocumenten (BREFs) opgesteld. Deze BREFs geven 

Neen  
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per bedrijfstak aan wat de BBT zijn en welke milieuprestaties met 
de BBT haalbaar zijn.   
 
In navolging van deze nieuwe richtlijn werden in 2013 een aantal 
aanpassingen aan het Vlarem doorgevoerd. In de IED-richtlijn is 
ten opzichte van de IPPC-richtlijn onder meer sprake van 
verduidelijking van de scope (o.a. definitie installatie, 
waterzuiveringsinstallaties en afvalbeheer), aanscherping van de 
toepassing van de BREF (referentie) documenten, bepalingen 
over de actualisatie van vergunningen, en een verruiming van de 
mogelijkheid van het stellen van algemene regels.  
 
Voorliggend project betreft geen GPBV-inrichting. 

Verordening (EG) nr. 
1005/2009 
betreffende de 
ozonlaag afbrekende 
stoffen + bijlage(n), 
dd. 16/06/2009 en 
Verordening (EU) 
517/2014 
betreffende 
gefluoreerde 
broeikasgassen + 
bijlage(n), dd. 
16/04/2014, 
geïmplementeerd via 
Vlarem II  

Deze verordening regelt het gebruik en bezit van ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen uit koel- en 
luchtbehandelingsinstallaties. 

Ja 
Discipline 

lucht 

Landschapszorg 

Landschapsatlas  
 
Kaart 25 

  

De Landschapsatlas geeft aan waar historisch gegroeide 
landschapsstructuren herkenbaar gebleven zijn en duidt deze 
aan als relicten van traditionele landschappen. Sinds 2004 wordt 
een tweede spoor, naast het landschapsdecreet, m.b.t. 
landschapsbescherming ontwikkeld door de introductie van 
ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. Samen met puntrelicten, 
lijnrelicten en relictzones worden de ankerplaatsen 
wetenschappelijk in kaart gebracht en beschreven in de  
landschapsatlas. 
 
Het projectgebied ligt nabij het domein ‘Het Leen’, dat is 
opgenomen in de landschapsatlas. 

Ja  

Discipline 
landschap, 
onroerend 
erfgoed en 
archeologie 

   

Onroerenderfgoed-
decreet  
dd. 12/07/2013 en 
het 
Onroerenderfgoed-
besluit dd. 
16/05/2014 
 
Kaart 25  

Op 12/07/2013 keurde de Vlaamse regering het nieuw decreet 
onroerend erfgoed definitief goed. Dit decreet heeft als doel om 
het behoud en het beheer van de waarden van onze 
landschappen, monumenten en archeologie te verzekeren. 
 
Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet vervangt de drie 
bestaande decreten (monumentendecreet van 1976, 
archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en 
een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en 
landschappen. Tevens is dit een omzetting van het Verdrag van 
Malta (La Valetta, 1992) in de Vlaamse wetgeving. Het decreet 
voorziet dan ook een integrale benadering van het onroerend 
erfgoed. De grootste wijzigingen hebben betrekking op het 
archeologiebeleid. De regelgeving rond archeologienota's en de 
inventaris bouwkundig erfgoed vormen er een onderdeel van. 
 
Nabij/in het projectgebied enkele elementen bouwkundig erfgoed. 
Dit wordt mee in beschouwing genomen bij de effectbeoordeling.  

Ja 

Discipline 
landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 

archeologie  
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Regionaal landschap 

Een regionaal landschap is een duurzaam 
samenwerkingsverband ter bevordering van o.a. streekeigen 
karakter, natuur, beheer kleine landschapselementen.  
 
Het projectgebied behoort tot het regionaal landschap 
Meetjesland. 

Ja 

 Discipline 
landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 

archeologie   

Verdrag van Malta 
(geïntegreerd in het 
onroerend 
erfgoeddecreet) 
(La Valetta, 1992) 
  

Dit verdrag regelt de bescherming en het beheer van het 
archeologisch erfgoed in Europa en de integratie ervan in 
planningsprocessen. Via het verdrag wil men de archeologische 
waarden in de bodem bewaren, door er in de ruimtelijke ordening 
via een MER-proces mee rekening te houden en de kosten voor 
onderzoek te laten betalen door de bodemverstoorders 
(veroorzakersprincipe). 
 
De projectsite is niet aangegeven als een gebied zonder 
archeologie. De effecten op archeologie worden meegenomen bij 
de effectbeordeling.  

Ja 

Discipline 
landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 

archeologie  

Natuurbehoud 

Decreet betreffende 
het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu 
dd. 21/10/1997 (B.S. 
dd. 10/01/1998) 

Dit decreet heeft als doel de bescherming, de ontwikkeling, het 
beheer en het herstel van het natuurlijk milieu. Centraal staan 
een planmatige aanpak (natuurbeleidsplan), een horizontaal 
beleid (stand-still-principe) en een gebiedsgericht beleid. 
 
Het stand-still-principe en de zorgplicht vormen belangrijke 
elementen in het natuurdecreet. Indien uit de effectbespreking 
zou blijken dat ten gevolge van de uitvoering van het project 
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen vernietigd 
of ernstig beschadigd worden, moeten maatregelen genomen 
worden om deze vernietiging of beschadiging te voorkomen, te 
beperken of te herstellen. De vermelde principes zijn algemeen 
van toepassing. 
 
De beschermingsbepalingen, afwijkings- en beoordelingsgronden 
voor het behouden van een goede natuurlijke toestand in VEN en 
SBZ gebieden worden gevat in dit decreet. 
 
Een aantal plant- en diersoorten zijn op nationaal niveau 
beschermd. Het is o. a verboden deze soorten te bejagen, te 
vangen alsook hun woon- en schuilplaatsen te beschadigen of 
met opzet te verstoren. De lijst van soorten van communautair 
belang voorkomend in Vlaanderen is opgenomen in bijlage 3 van 
het Natuurdecreet. 
 
Met de bepalingen uit dit decreet wordt rekening gehouden bij de 
effectbeoordeling voor de discipline biodiversiteit. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit  

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

Dit besluit legt de regels vast met betrekking tot (verboden) te 
wijzigen vegetaties en natuurinrichtingsprojecten: 
Het wijzigen van bepaalde kleine landschapselementen of 
vegetatietypes is verboden. 
Voor het wijzigen van vegetaties moet in bepaalde gebieden 
(geelgroene bestemmingsgebieden) een omgevingsvergunning 
voor vegetatiewijzigingen worden aangevraagd.  
 
Wordt nagegaan bij opmaak effectenbeoordeling discipline 
biodiversiteit.   

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

Omzendbrief 
LNW/98/01  

Deze omzendbrief bevat een beschrijving van de maatregelen 
inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen 
van vegetatie en kleine landschapselementen. 
 
Bij de projectbeoordeling wordt rekening gehouden met de 
bepalingen uit deze omzendbrief. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 
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Bosdecreet dd. 
13/06/1990 (B.S. dd. 
28/09/1990) 

Het Bosdecreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, de 
aanleg en het beheer van de bossen in Vlaanderen te regelen. 
 
Ontbossen in Vlaanderen is verboden, tenzij hiervoor een 
ontheffing wordt bekomen. Daarna kan een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd en moet een voorstel 
van boscompensatie worden ingediend en goedgekeurd door 
Agentschap Natuur en Bos. 
 
Er is bos (‘het Leen’) aanwezig in nabijheid van het projectgebied. 
Dit wordt mee in beschouwing genomen bij de effectbeoordeling. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

Vlaams Ecologisch 
Netwerk  
 
Kaart 20 

In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) afgebakend. Het VEN is een selectie van 
gebieden met een zeer hoge natuurkwaliteit en omvat gebieden 
met een hoofdfunctie natuur. Het zijn gebieden met een duidelijke 
samenhang en een voldoende aaneengesloten oppervlakte. In de 
VEN-gebieden komen natuurbehoud en -ontwikkeling op de 
eerste plaats en moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten 
bewaard blijven. In functie hiervan gelden binnen VEN een aantal 
verbodsbepalingen. VEN-gebieden vormen samen een netwerk 
van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen, het VEN wordt 
ingedeeld volgens: 

• het GEN: Grote Eenheden Natuur, met een hoge actuele 

natuurwaarde, 

• het GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, met 

een hoge potentiële natuurwaarde. 

In het GENO zijn natuurelementen minder geconcentreerd 
aanwezig of zijn er maatregelen nodig om, ook op terreinen die 
door menselijke ingrepen tot stand kwamen, de natuur verder te 
ontwikkelen. 
 
Het GEN-gebied (‘Het Bellebargiebos en Het Leen’) ligt in 
nabijheid  van het project. 

Ja  
Discipline 

biodiversiteit 

Integraal 
Verwevings- en 
Ondersteunend 
Netwerk 
 
Kaart 20 

Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
omvat gebieden waarbij natuur een levensfunctie uitmaakt, naast 
andere functies zoals landbouw, bosbouw, recreatie, wonen. Het 
IVON bestaat uit: 

• natuurverwevingsgebieden: hier komen hoge 

natuurwaarden voor, naast andere functies. Natuur is 

hier een nevenfunctie. 

• natuurverbindingsgebieden: gebieden die – ongeacht 

hun oppervlakte – van belang zijn voor de migratie van 

planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of 

de natuurreservaten. Ze zijn strook- of lijnvormig met 

een aaneenschakeling van kleine landschapselementen. 

Hier gelden stimulerende maatregelen om de 

verbindingsfunctie te behouden of te verbeteren en 

kleine landschapselementen en bestaande 

natuurelementen in stand te houden of te ontwikkelen. 

Het projectgebied en omgeving maakt geen deel uit van een 
natuurverwevings- of natuurverbindingsgebied en ligt niet nabij 
een natuurverwevings- of natuurverbindingsgebied.  

Neen 
Discipline 

biodiversiteit 

Vlaamse en/of 
erkende natuur- en 
bosreservaten, 
Besluit van de 
Vlaamse Regering 
dd. 27/06/2003 

 
 

Door de Vlaamse Regering worden terreinen die belangrijk zijn 
voor het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu 
aangewezen of erkend. 
 
Er bevinden zich geen Vlaamse of erkende natuur- en 
bosreservaten in de nabije omgeving van het projectgebied. 

Neen 
Discipline 

biodiversiteit 
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Biologische 
waarderingskaart 
(BWK)  
 
Kaart 19 

De BWK is een inventaris van de bodembedekking betreffende 
natuur en biologisch milieu voor Vlaanderen. Vegetatie, 
bodembedekking en KLE’s zijn gekarteerd en op een schaal van 
biologische waarde weergegeven. 
 
Het projectgebied is gedeeltelijk gelegen in een biologisch 
waardevol gebied.  

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

   

Habitatrichtlijngebied
en (92/43/EEG) 
 
Kaart 21 

In het natuurdecreet werd de afbakening van speciale 
beschermingszones op Vlaams grondgebied geïntegreerd. De 
afbakening van deze speciale beschermingszones (SBZ-H) heeft 
als doel soorten en natuurlijke habitats in stand te houden. Indien 
het projectgebied gelegen is of indien er effecten op dergelijke 
beschermingszones optreden, is de opmaak van een passende 
beoordeling vereist. 
 
Er bevindt zich een habitatrichtlijngebied (‘Bossen en heiden van 
zandig Vlaanderen: oostelijk deel)’ op 300 m ten zuiden van het 
projectgebied. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

  

Vogelrichtlijngebiede
n  (79/409/EEG) 
 
Kaart 21 

In het natuurdecreet werd de afbakening van speciale 
beschermingszones op Vlaams grondgebied geïntegreerd. De 
afbakening van deze speciale beschermingszones (SBZ-H) heeft 
als doel soorten en natuurlijke habitats in stand te houden. Indien 
het projectgebied gelegen is of indien er effecten op dergelijke 
beschermingszones optreden, is de opmaak van een passende 
beoordeling vereist. 
 
Er bevinden zich geen vogelrichtlijngebieden in de nabije 
omgeving van het projectgebied. 

Neen 
Discipline 

biodiversiteit 

Conventie van 
Ramsar d.d. 
02/02/1971 

De Ramsar-conventie is een internationale overeenkomst inzake 
watergebieden (draslanden) die van internationale betekenis zijn, 
in het bijzonder als woongebied voor watervogels. 
 
Er bevinden zich geen Ramsar-gebieden in de nabije omgeving 
van het projectgebied. 

Neen 
Discipline 

biodiversiteit 

Soortenbescherming
sbesluit d.d. 
15/05/2009 

In het Soortenbesluit wordt bepaald welke soorten dieren en 
planten beschermd zijn in het Vlaamse Gewest (artikel 9), en 
welke wettelijke gevolgen verbonden zijn aan die beschermde 
status (artikel 10-18). In de eerste plaats worden een reeks 
handelingen vermeld die verboden zijn ten aanzien van 
beschermde soorten. Het Soortenbesluit bevat een basis voor het 
vaststellen van Rode lijsten door de bevoegde minister (artikel 5). 
Daarnaast bevat het tevens de wettelijke basis voor het nemen 
van maatregelen inzake soortenbehoud 
(soortenbeschermingsprogramma’s of SBP). 
 
Indien beschermde soorten voorkomen in het projectgebied, dient 
hiermee rekening te worden gehouden. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

Besluit van de 
Vlaamse Regering 
tot regeling van het 
Vlaams Natura 2000-
programma, de 
managementplannen 
Natura 2000, de 
zoekzones en de 
actiegebieden voor 
de specifieke 
instandhoudingsdoel
stellingen voor 
Europees te 
beschermen soorten 
en habitats (BS 
15/10/2014) 

De Vlaamse Regering wijst de Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) 
definitief aan en keurt de instandhoudingsdoelstellingen voor alle 
speciale beschermingszones goed. Elke speciale 
beschermingszone heeft een strategisch managementplan, dat 
aangeeft wie op welke wijze de natuurdoelen gaat implementeren 
in een Speciale Beschermingszone en bijhoudt hoever ze ermee 
staan. 
 
Er bevindt zich een habitatrichtlijngebied (‘Bossen en heiden van 
zandig Vlaanderen: oostelijk deel)’ op 300 m ten zuiden van het 
projectgebied. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 
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Omzendbrief 
betreffende de 
passende 
beoordeling 
(OMG/2017/01; BS 
06/09/2017) 

In deze omzendbrief wordt, in navolging en ter vervanging van de 
omzendbrief LNE/2015/1, een interpretatie verschaft van de 
passende beoordeling. Ook worden hulpmiddelen geboden voor 
het opmaken van een passende beoordeling door de 
initiatiefnemer en de behandeling ervan door de 
vergunningsverlener. De passende beoordeling werd door de EU 
in het leven geroepen om te verzekeren dat binnen het Natura 
2000-netwerk aanwezige natuurwaarden niet worden aangetast 
of beoogde natuurdoelen niet onmogelijk worden gemaakt door 
allerlei initiatieven. Om te helpen bij het opstellen van een 
passende beoordeling werden twee ondersteunende 
instrumenten ontwikkeld: de online voortoets en de praktische 
wegwijzers. 
 
Het project vereist een passende beoordeling. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

Ministeriële instructie 
stikstofuitstoot (KZD-
13620) dd. 
02/05/2021 

Door het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 
25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) kan het significantiekader 
van in de genoemde praktische wegwijzers niet langer 
rechtszeker gehanteerd worden bij de vergunningverlening. Een 
nieuw beoordelingskader zal vastgelegd worden in de PAS. In 
afwachting daarvan geldt een Ministeriële instructie betreffende 
de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen 
betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle 
effecten op de habitatrichtlijngebieden (KZD-13620) en het 
bijhorende richtsnoer met tijdelijk karakter. Deze instructie is 
verspreid op 2 mei 2021 en is van onmiddellijke toepassing. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

Bermbesluit (BS 
2/10/1984)  

Dit besluit legt een natuurvriendelijk bermbeheer op aan alle 
openbare besturen, door een aangepast en periodiek maaibeheer 
met daartoe geschikt materieel en met verbod tot gebruik van 
biociden. Het besluit is van toepassing op bermen en taluds langs 
wegen, waterlopen en spoorwegen, beheerd door 
publiekrechtelijke rechtspersonen. Dit is dus ook geldig voor de 
wegbermen van de provinciale wegen en taluds en bermen van 
de provinciale waterlopen. 

Ja 
Discipline 

biodiversiteit 

Milieubeleidsplannen 

Vlaams 
Milieubeleidsplan 
2011-2015 
(MINA-plan 4) 

In de milieubeleidsplannen worden voor diverse thema’s (zoals 
verstoring door geluid, verdroging, verontreiniging, …) 
doelstellingen geformuleerd evenals maatregelen die de realisatie 
van deze doelstellingen mogelijk moeten maken.  
 
In het Vlaams Milieubeleidsplan staan volgende punten centraal: 
 
A) inzake luchtkwaliteit: 

Dit plan stelt dat tegen 2020 het aandeel door geur gehinderde 
burgers en het aandeel ernstig gehinderden respectievelijk moet 
afnemen tot 12% en 4,5%. In overeenstemming met de PACT-
2020 doelstelling stelt het Mina-plan 4 een verdere reductie van 
de fijn stof concentratie voorop (-25% in 2020 t.o.v. 2007).  Het 
Mina-plan 4 stelt dat er in 2015 geen overschrijdingen meer 
mogen voorkomen van de Europese jaargrenswaarde van NO2 
voor de bescherming van de gezondheid, namelijk 40µg/m³ en 
van de Europese jaargrenswaarde van PM2,5, namelijk 25 µg/m³. 
Na een sterke daling tussen 1990 en 2000 schommelen de 
emissies van dioxines rond 43g TEQ/jaar (42,3g TEQ in 2009). 
Het Mina-plan 3+ doel (2010: max. 40g TEQ/jaar) werd nagenoeg 
bereikt. 
 
B) inzake waterkwaliteit: 

Dit plan stelt een goede toestand watersystemen inzake kwaliteit 
oppervlaktewater, kwaliteit en kwantiteit grondwater en inzake 
kwaliteit watersystemen in bepaalde gebieden; 
 
C) Inzake biodiversiteit: 

• minder absolute milieudruk met minder emissies naar 
lucht, minder emissies naar water, minder 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 
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nutriëntendruk op de bodem en minder milieudruk door 
afvalstoffen; 

• milieuverantwoorde productie en consumptie 
betreffende grondstoffen en materialen en energie; 

• verdere stappen in remediëring in het kader van het 
waterbeleid, bodembeleid, natuurbeleid. 

 
De doelstellingen zijn relevant als leidraad i.f.v. de milderende 
maatregelen die voor het project zullen voorgesteld worden. 

PACT 2020 

Met het PACT 2020 heeft Vlaanderen zich een aantal 
doelstellingen gesteld tegen 2020, onder meer met betrekking op 
de verbetering van het leefmilieu: 

• Voor o.a. water- en luchtkwaliteit scoort Vlaanderen in 
2020 even goed als Europese economische topregio’s. 

• De gestage afname van de druk op milieu en natuur 
maakt dat het aantal gezonde levensjaren dat verloren 
gaat als gevolg van milieuvervuiling, significant daalt 
tegen 2020. 

• Het beleid in 2020 focust binnen een Europese context 
op belangrijke uitdagingen en risico’s. Zo moeten de 
gekozen maatregelen leiden tot een verdergaande 
verlaging van de broeikasgasemissies conform de voor 
Vlaanderen vastgestelde doelstellingen in het kader van 
de Europese klimaatwetgeving, een vermindering in 2020 
van de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof (PM10) 
met 25% t.a.v. 2007, waarbij alle Europese fijnstofnormen 
onverkort worden gerespecteerd. 

• De meeste Vlaamse waterlopen hebben een goede 
ecologische toestand bereikt zodat het effectief mogelijk 
is dat ten laatste in 2021 voldaan is aan de 
kwaliteitsvereisten van de kaderrichtlijn water. 

Om de gevolgen van de klimaatswijziging op vlak van o.a. 
waterhuishouding en biodiversiteit op te vangen, is in 
2020 werk gemaakt van een heus adaptatiebeleid. 

 
De doelstellingen zijn relevant als leidraad i.f.v. de milderende 
maatregelen die voor het project zullen voorgesteld worden. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Vlaams Energie- en 
Klimaatplan 2021-
2030 

Het nieuwe Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030 
werd op 9/12/2019 door de Vlaamse regering definitief 
goedgekeurd in navolging van de Europese Verordening over de 
governance van de energie-unie en van de klimaatactie, die 
vereist dat iedere lidstaat op 31/12/2019 een dergelijk plan zou 
indienen. Met dit plan legt België de belangrijkste doelstellingen 
en maatregelen vast voor de periode 2021-2030, 
Dit plan legt de krijtlijnen vast voor de transitie naar een 
duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem volgens 
de 5 dimensies van de Europese Energie-Unie: 

• koolstofarme EU (reductie broeikasgasuitstoot en 

ontwikkeling van hernieuwbare energie) 

• energie-efficiëntie 

bevoorradingszekerheid 

• interne energiemarkt 

• onderzoek, innovatie en concurrentievermogen 

In dit plan wordt een reductie van broeikasgassen met 35% in 
2030 t.o.v. 2005 in niet-ETS sectoren), een energiebesparing van 
84,062 TWh en 28 512 GWh aan hernieuwbare energie als 
doelstelling vooropgesteld, met bijkomende beleidsmaatregelen. 
 
De ambities en maatregelen uit dit plan worden meegenomen in 
de beoordeling van voorliggend project. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Vlaamse 
Klimaatstrategie 
2050 

De Vlaamse Regering keurde op 20/12/2019 de Vlaamse 
klimaatstrategie 2050 goed. 
 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 
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Vlaanderen erkent en onderschrijft de noodzaak om de globale 
temperatuurstijging te beperken tot ver onder 2°C ten opzichte 
van het pre-industriële niveau, en om inspanningen te doen om 
de stijging te beperken tot 1,5°C t.o.v.het pre-industriële niveau. 
Daarbij streeft Vlaanderen ernaar om de broeikasgasemissies 
van de sectoren die niet gedekt zijn door het EU ETS 
(zogenaamde niet-ETS sectoren) te reduceren met 85% tegen 
2050 (t.o.v.2005) met de ambitie om te evolueren naar volledige 
klimaatneutraliteit. Voor de ETS sectoren schrijft Vlaanderen zich 
in binnen de context die Europa bepaalt voor deze sectoren met 
een steeds krappere emissieruimte onder het EU ETS en zetten 
we in op de ondersteuning van de bedrijven naar een 
verregaande omschakeling naar klimaatvriendelijke 
productiesystemen.  
 
Hierbij zijn toekomstbeelden beschreven voor 6 sectoren: 

1. Productie van elektriciteit en warmte 

2. Industrie (inclusief indicatieve bijdrage voor wat betreft 

de niet-ETS industrie) 

3. Transport 

4. Gebouwen 

5. Landbouw en agrovoedingsketen 

6. Bodems, bossen en biomassa 

Klimaatplan Oost-
Vlaanderen en 
Klimaatactieplan 
Oost-Vlaanderen  

Dit klimaatplan geeft aan hoe de Provincie Oost-Vlaanderen in de 
komende jaren wil evolueren naar klimaatneutraliteit en 
klimaatbestendigheid. Het plan wijst de richting, geeft aan waar 
we tegen 2050 naartoe willen en bevat ook concrete acties over 
alle beleidsdomeinen heen die we willen opstarten in de periode 
2015-2020. Dit plan werd goedgekeurd door de Provincieraad 
van Oost-Vlaanderen in zitting van 2 september 2015. De 
Provincie is officieel erkend als territoriaal coördinator van het 
Burgemeesterconvenant. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 
2050 (2016) 

Het document Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 vat enkele 
krachtlijnen en cijfers samen voor de ruimtelijke evolutie en 
ontwikkeling van de provincie. Op maatschappelijke en ruimtelijke 
uitdagingen wordt ingespeeld. Dit plan geeft geen wettelijke 
krachtlijnen. 

Ja 
Algemeen 

van 
toepassing 

Bodem  

Decreet betreffende 
bodemsanering en 
bodembescherming 
dd. 27/10/2006 en 
uitvoeringsbesluit 
VLAREBO dd. 
14/12/2007, welke 
voorgaande decreet 
en uitvoeringsbesluit 
vervangen. 

Het bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo regelen de sanering 
van verontreinigde gronden in het Vlaamse Gewest, alsook het 
grondverzet.  
 
Dit decreet is met zijn uitvoeringsbesluit al dan niet van belang 
wanneer er via calamiteit bodemverontreiniging zou ontstaan of 
indien grondverzet dient te gebeuren. Uiteraard dient bodem en 
grondwater in de omgeving van het project te worden beschermd.  

Ja 
Discipline 
bodem en 
grondwater 

Decreet diepe 
ondergrond dd. 
08/05/2009 en 
uitvoeringsbesluit dd. 
15/07/2011. 

De diepe ondergrond met zijn aanwezige koolwaterstoffen zijn 
eigendom van het Vlaams Gewest. Het decreet regelt het 
opsporen en winnen van koolwaterstoffen, de geologische opslag 
van koolstofdioxide, opsporen en winnen van aardwarmte en 
structuurvisie inzake de diepe ondergrond (di vanaf -500mTAW) 

Ja 
Discipline 
bodem en 
grondwater 

Water 
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Waterwetboek dd. 
15/06/2018 (B.S. dd. 
18/12/2018) en zijn 
uitvoeringsbesluiten  

Dit wetboek integreert het decreet Integraal waterbeleid, het 
Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren, en de artikelen 
over de heffingsregeling uit het Grondwaterdecreet.  
 
Dit omvat de bepalingen betreffende het gecoördineerd en 
geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van 
watersystemen. Het heeft tot doel een goede toestand van grond- 
en oppervlaktewater te bereiken, zowel op kwalitatief als op 
kwantitatief vlak. De bepalingen zijn algemeen van toepassing. 
Als instrument dat de realisatie van de vooropgestelde 
doelstellingen mede moet mogelijk maken voorziet het decreet de 
watertoets. 
 
De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een 
initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een 
verandering in de toestand 
 van het oppervlaktewater, het grondwater of de 
waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de watertoets wordt 
als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de 
goedkeuring van het plan of het programma. 
 
De elementen noodzakelijk voor het uitvoeren van de watertoets 
zullen worden aangereikt in het MER. Het projectgebied is deels 
gelegen in overstromingsgevoelig gebied.  

Ja 

Discipline 
grondwater, 
oppervlakte- 
en afvalwater 

Wet op de 
onbevaarbare 
waterlopen dd. 
28/12/1967  
(B.S. 15/02/1968) en 
wijzigingen 
 
Kaart 8  

Deze wet deelt de onbevaarbare waterlopen in categorieën en 
regelt het beheer van de waterlopen.   
De wet bepaalt welke instantie welke waterloop beheert. 
 
In de discipline oppervlaktewater wordt een overzicht gegeven 
van de onbevaarbare waterlopen in het studiegebied.  

Ja 

Discipline 
bodem, 

grondwater, 
oppervlakte- 
en afvalwater 

Besluit onbevaarbare 
waterlopen dd. 
07/05/2021 

Dit uitvoeringsbesluit geeft uitvoering aan een aantal bepalingen 
uit de wet onbevaarbare waterlopen, zoals gewijzigd door het 
decreet van 26/04/2019 houdende diverse bepalingen inzake 
omgeving, natuur en landbouw. 
Het bevat volgende onderwerpen: 
- Definities; 
- Digitale atlas; 
- Publieke grachten; 
- Het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 19, eerste lid, van de 
wet van 28 december 1967; 
- Het beroep, vermeld in artikel 12, §2, en artikel 19, tweede lid, 
van de wet van 28 december 
1967; 
- Algemeen reglement onbevaarbare waterlopen en grachten; 
- Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke 
grachten. 
 
In de discipline oppervlaktewater wordt een overzicht gegeven van 
de onbevaarbare waterlopen in het studiegebied. 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater 

Wet op de 
bevaarbare 
waterlopen (KB 
dd.5/10/1992) 
 
Kaart 8 
 

Bevaarbare waterlopen vallen onder de bevoegdheid van het 
Vlaams Gewest (De Vlaamse Waterweg nv). 
Voor de bevaarbare waterlopen geldt o.a. een besluit betreffende 
het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van 
retributies voor het private gebruik van het openbaar domein van 
de waterwegen en hun aanhorigheden. 
  
In het studiegebied liggen de bevaarbare waterlopen 
‘Afleidingskanaal van de Leie’ en de ‘Vaart van Eeklo’. 

Ja 
 

Discipline 
oppervlakte- 
en afvalwater 

WORG - 
Watergevoelig 
Openruimtegebied 
(VR 15/06/2018) 

De Vlaamse Regering kan gebieden aanduiden als 
‘watergevoelig openruimtegebied’ via een besluit. De Vlaamse 
Regering wil daarmee bebouwing in verschillende geselecteerde 
overstromingsgevoelige gebieden (signaalgebieden) weren. Dit 
beleid bouwt verder op de eerdere beslissingen van de Vlaamse 

Neen  
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Randvoorwaarde Toelichting Relevant 
Bespreking 
in de tekst 

Regering met betrekking tot signaalgebieden. Om eigenaars snel 
duidelijkheid en rechtszekerheid te kunnen geven over 
toekomstige bouwmogelijkheden binnen deze signaalgebieden 
was er nood aan een afdwingbare oplossing op korte termijn voor 
de te herbestemmen delen. 
 
Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied wordt 
voorafgegaan door een openbaar onderzoek en heeft als gevolg 
dat de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften 
(artikel 5.6.8, §3 VCRO) van toepassing worden en de voordien 
geldende bestemming wordt opgeheven. De eigenaars kunnen 
op basis van een aantal criteria in aanmerking komen voor een 
vergoeding voor de bestemmingswijziging van hun grond. 
 
Het project bevat geen signaalgebieden. 

Bescherming, 
bestemming en 
milieukwaliteitsnorm
en oppervlaktewater 

Het immissiebesluit legt de kwaliteitsdoelstellingen (afhankelijk 
van de bestemming) voor alle oppervlaktewateren van het 
openbaar hydrografisch net vast. In Vlarem II zijn de 
milieukwaliteitsnormen vastgelegd die met deze doelstelling 
overeenkomen, alsook de lozingsvoorwaarden.   
 
Bij de relevante disciplines gebeurt de toetsing a.d.h.v. de Vlarem 
II-milieukwaliteitsnormen. 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater 

Overstromingsgebie
den, recent 
overstroomde 
gebieden en 
risicozones voor 
overstromingen 
gebieden 
 
Kaart 9 

Door de VMM zijn overstromingsgevoelige gebieden afgebakend. 
Deze zijn te raadplegen met het instrument 'De Watertoets' dat 
driejaarlijks geüpdatet wordt. 
 
Tevens worden door VMM recent overstroomde gebieden en 
risicozones voor overstromingen (op basis van reliëf, bodem en 
relatie tot een waterloop) afgebakend. 
 
Het projectgebied bevat enkele potentiële 
overstromingsgebieden. 

Ja 

Discipline 
bodem, 

grondwater, 
oppervlakte- 
en afvalwater 

Stroomgebied-
beheerplannen 
2016-2021 (dd. 
18/12/2015) + 2022-
2027 (in opmaak) 
 
 

Stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen 
om de toestand van zijn waterlopen en het grondwater te 
verbeteren en om beter te beschermen tegen overstromingen. Ze 
geven hierbij uitvoering aan de Europese Kaderrichtlijn Water 
(2000). Momenteel worden de derde generatie 
stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt voor 2022-2027. 
 
In de tweede generatie plannen werden de bekkenbeheerplannen 
als bekkenspecifieke delen geïntegreerd. De bekkenspecifieke 
delen bepalen het integraal waterbeleid voor het desbetreffende 
bekken. Het plan bepaalt de voorgenomen acties, maatregelen, 
middelen en termijn om bepaalde doelstellingen te bereiken. 
 
Het projectgebied behoort tot het bekken Gentse Kanalen 
(deelbekken Burggravenstroom). Het grenst in het westen (begin 
fase 3) aan het bekken Brugse Polders (deelbekken Ede). 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater  

Waterbeleidsnota 
2020 – 2025 (2020) 

De derde Waterbeleidsnota werd vastgesteld op 3 april 2020 en 
omvat de visie op het waterbeleid voor de periode 2020 – 2025. 
Met deze nota probeert de Vlaamse Regering voor deze periode 
tegemoet te komen aan waterbeheerkwesties en -doelstellingen 
om het waterbeleid te versterken en heroriënteren. 
 
Wegens de aanwezigheid van de waterlopen wordt rekening 
gehouden met de richtlijnen en principes die voortkomen uit deze 
nota bij de toetsing voor de watergerelateerde disciplines.. 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevant 
Bespreking 
in de tekst 

Kwetsbaarheidskaart 
van het grondwater 
 
Kaart 17 

Deze kaart geeft de gevoeligheid van het grondwater voor 
vervuiling weer.  Op basis van de aard van deklaag, kenmerken 
van watervoerende laag en onverzadigde zone wordt een indeling 
gemaakt in zeer kwetsbaar, kwetsbaar, matig kwetsbaar en weinig 
kwetsbaar.  
 
Het projectgebied ligt binnen zeer kwetsbaar gebied voor 
grondwater. Hiermee wordt rekening gehouden bij de 
effectbeoordeling. 

Ja 
Discipline 
bodem en 
grondwater 

Grondwaterdecreet, 
dd. 24/01/1984 en 
uitvoeringsbesluit 
over de afbakening 
van 
waterwingebieden en 
beschermingszones, 
dd. 27/03/1985  
 
Kaart 16  

 

Ja 

Discipline 
bodem, 
grond-, 

oppervlakte- 
en afvalwater  

Dit decreet betreft de maatregelen inzake grondwaterbeheer: 
bescherming, gebruik en schadeverhelping.  
 
De afbakening van waterwingebieden en beschermingszones 
vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het 
grondwater als voor het grondwatergebruik en voorziet in de 
afbakening van waterwingebieden en beschermingszones rond 
drinkwaterwingebieden (sinds 1999 opgenomen in Vlarem-
wetgeving). 
 
Het projectgebied is gelegen nabij een waterwingebied met 
beschermingszone.  

Europese 
kaderrichtlijn water 
(KRW) (23/10/2000)  
 
Wezer-arrest (Hof 
van Justitie Europa 
dd. 1/07/2015, C-
461/13) 

De Europese kaderrichtlijn water stelt als doel een aanvaardbare 
oppervlakte- en grondwatertoestand te verkrijgen tegen 2015. 
Doelstellingen worden bereikt via stroomgebiedsbeheerplannen 
en maatregelenprogramma’s. In het Wezer-arrest is ingegaan op 
de vraag hoe ‘achteruitgang van de toestand van een 
oppervlaktewaterlichaam’ (als bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder a, van de KRW) moet worden uitgelegd. Dat artikel 
verplicht ertoe dat de lidstaten hun goedkeuring voor een project 
weigeren als dat project kan leiden tot een achteruitgang van de 
toestand van een oppervlaktewaterlichaam of het bereiken van 
een goede toestand van het oppervlaktewater respectievelijk een 
goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand in 
gevaar brengt. 
 
M.a.w. Deze doelstellingen houden in dat de 'goede status' voor 
oppervlaktewateren moet worden bereikt en dat wordt voldaan 
aan de gestelde normen voor de ecologische en chemische 
kwaliteit. De doelstellingen vanuit de KRW worden gezien als 
resultaatsverplichtingen.  

Ja 

Discipline 
grondwater 

en 
oppervlakte-

water 

Zoneringsplannen en 
gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen 
(GUP’s) 

De zoneringsplannen en de GUP’s maken deel uit van de 
stroomgebiedbeheerplannen. Om de zes jaar wordt het 
zoneringsplan getoetst en indien nodig herzien (via de procedure 
van de SGBP). Jaarlijks kan een actualisatie gebeuren in het 
wateruitvoeringsplan. 
 
Het zoneringsplan deelt het grondgebied van de gemeente op in 
het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een 
collectieve zuivering zal worden voorzien en het gebied waar 
geen collectieve, maar een individuele zuivering zal worden 
voorzien. 
 
In het gebiedsdekkend uitvoeringsplan wordt vastgesteld welke 
saneringsprojecten (riolering of IBA) binnen een bepaalde 
gemeente nog moeten uitgevoerd worden, welke projecten het 
meest prioritair zijn en wie de projecten dient uit te voeren binnen 
welke timing. Een uitvoeringsplan omvat ook de aanduiding van 
de gebieden waar kan afgeweken worden van de verplichting tot 
de aanleg van een gescheiden stelsel. 
 
Het projectgebied ligt deels in buitengebied, deels in centraal 
gebied. 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevant 
Bespreking 
in de tekst 

Besluit 
milieukwaliteitsnorm
en (dd. 01/12/2015) 

Het besluit Milieukwaliteitsnormen legt de normen vast waaraan 
de verschillende types oppervlaktewater dienen te voldoen. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen van de Europese 
kaderrichtlijn Water. De milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater zijn typespecifiek, d.w.z. dat de normen 
afhankelijk zijn van het type oppervlaktewater waartoe een 
waterlichaam behoort. Deze milieukwaliteitsnormen omvatten 
normen voor algemene fysisch-chemische parameters, 
biologische parameters en gevaarlijke stoffen. Naast normen voor 
oppervlaktewater bevat het besluit ook normen voor 
waterbodems en grondwater. 
 
Deze milieukwaliteitsnormen worden meegenomen bij de 
effectenbeoordeling. 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater 

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening inzake 
hemelwaterputten, 
infiltratie-
voorzieningen, 
buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing 
van afvalwater en 
hemelwater (in 
werking vanaf 
01/01/2014) 

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste 
instantie dient hergebruikt te worden, in tweede instantie in de 
bodem infiltreert en in laatste instantie vertraagd wordt afgevoerd. 
Het besluit is o.m. van toepassing op het bouwen of herbouwen 
van gebouwen (voor nieuwe gebouwen) vanaf 40m² 
dakoppervlakte, uitbreidingen vanaf 40m² dakoppervlakte en 
aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 40 m². 
 
Met de bepalingen uit deze verordening wordt rekening gehouden 
bij het opstellen van dit MER. 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater 

Wet betreffende de 
wateringen 
(dd.05/07/1956) 
 
Wet betreffende de 
polders (dd. 
03/06/1957) 
 
Koninklijk besluit 
houdende algemeen 
politiereglement van 
de polders en van de 
wateringen (dd. 
05/02/1958) 

De wetgeving inzake polders en wateringen wordt vastgelegd in 
verschillende wetten. De verschillende polders betreffen 
autonome besturen, bevoegd voor het beheer van polder of 
watering, met het oog op het garanderen van een gezonde 
waterhuishouding en het beheer van de waterlopen binnen de 
afgebakende polder of watering. De polders en wateringen 
maken deel uit van het Integraal Waterbeheer. In Vlaanderen zijn 
er 104 polders en wateringen, samen bestrijken deze een gebied 
van 307.063 ha. 
 
Voorliggend project ligt deels (ten oosten van de 
Tieltsesteenweg) binnen de Watering de Burggravenstroom. 

Ja 
Discipline 

oppervlakte- 
en afvalwater 

Geluid 

Europese Richtlijn 
omgevingslawaai 
2002/49/EG dd. 
25/06/2002 (B.S. 
31/08/2005); 
geïmplementeerd in 
Vlarem wetgeving 

Deze richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai heeft tot doel een gemeenschappelijke 
Europese aanpak in te voeren om de blootstelling aan 
omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen, te beperken en te 
verminderen.  
Deze aanpak is gebaseerd op het volgende: 

• het opmaken van geluidsbelasting kaarten volgens 
gemeenschappelijke methoden (voor geluidsindicator en 
berekening), 

• het aannemen van actieprogramma’s, uitgaande van 
limieten die door de lidstaten worden bepaald, teneinde 
het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen, te 
beperken en te handhaven waar zij goed is, 

• voorlichting van het publiek. 
De omzetting van deze richtlijn is opgenomen in het Belgische 
Staatsblad van 31 augustus 2005 in het besluit van de Vlaamse 
Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het 
omgevingslawaai en in Vlarem II.  
 
Het project omvat wel geluidsproducerende activiteiten, waarvan 
de impact dient te worden onderzocht. 

Ja 
Discipline 
geluid en 
trillingen 

Besluit van de 
Vlaamse Regering 
inzake de evaluatie 

Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG om door titel II van het 
VLAREM aan te passen. In dit besluit worden de factoren Lden 
en Lnight als geluidsbelastingsindicatoren naar voor geschoven 

Ja 
Discipline 
geluid en 

trillingen en 



 

170058_Aanmelding R43 Eeklo – Doortrekking Zuidelijke Ring  45 

Randvoorwaarde Toelichting Relevant 
Bespreking 
in de tekst 

en beheersing van 
omgevingslawaai dd. 
22/07/2005 

en wordt een methodiek m.b.t. beheersing van het 
omgevingsgeluid vastgelegd. 
 
De richtlijnen en principes uit dit besluit worden in de 
effectbeoordeling voor de discipline geluid toegepast. 

discipline 
mens 

Discussienota LNE 
dd. 19/09/2008 

Voorlopige toetsing voor geluid ten gevolge van wegverkeer en 
spoorverkeer. De gedifferentieerde referentiewaarden worden 
gehanteerd in afwachting van een wettelijk toetsingskader en 
vervangen van de richt- en maximale waarden opgenomen in het 
ontwerp-KB van 1991. 
 
De richtlijnen en principes uit deze nota worden in de 
effectbeoordeling voor de discipline geluid toegepast. 

Ja 

Discipline 
geluid en 

trillingen en 
discipline 

mens 

VLAREM II 
In Vlarem II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid 
in open lucht opgenomen. 

Ja 
Discipline 
geluid en 
trillingen 

Mobiliteit 

Ontwerp 
Mobiliteitsplan 
Vlaanderen (2013) 

Het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen werd voorlopig vastgesteld 
d.d. 25/10/2013 (openbaar onderzoek vond plaats periode 
november 2013 – januari 2014). Momenteel is men bezig aan 
aanpassingen en afstemming met het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen en Vlaams Klimaatbeleid. Dit plan vormt een 
algemeen kader voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit 
in Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en 
beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid geformuleerd. Het 
plan tracht de bereikbaarheid van steden en gemeenten te 
garanderen, de verkeersveiligheid te vergroten, een leefbare 
mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug te dringen. 

 
Bij de effectbeoordeling van de discipline mobiliteit worden de 
principes uit dit plan mee in rekening genomen.  

Ja 
Discipline 

Mens -
mobiliteit 

Stedelijk 
mobiliteitsplan Eeklo 
(2018) 

Iedere gemeente in Vlaanderen dient een mobiliteitsplan op te 
stellen, dat zich richt naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Deze 
plannen hebben een tijdshorizon van tien jaar en vormen de 
basis voor het stedelijke mobiliteitsbeleid. In 2018 werd het 
ontwerp-mobiliteitsplan van Eeklo goedgekeurd. 
 
Het mobiliteitsplan is opgemaakt met de veronderstelling dat de 
ring rond Eeklo wordt doorgetrokken. Voorliggend project is aldus 
essentieel voor het doorwerken van de stedelijke mobiliteitsvisie. 

Ja 
Discipline 

mens -
mobiliteit 

Decreet 
Basisbereikbaarheid 
dd. 22/06/2019 

Met het Decreet Basisbereikbaarheid stapt Vlaanderen over op 
een meer duurzame manier van vervoer organiseren en 
aanbieden. De gemeenten worden georganiseerd in 15 
vervoerregio's. Hierbij wordt het vervoersaanbod afgestemd op 
de vraag. Combimobiliteit staat centraal, waarbij de 
aaneenschakeling van verscheidene duurzame vervoersmodi 
wordt georganiseerd om het gebruik ervan te faciliteren en te 
motiveren.  
 
Het projectgebied behoort tot de vervoerregio Gent. 

Ja 
Discipline 

mens -
mobiliteit 
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3 PROJECTBESCHRIJVING 

3.1 Algemeen 
 
Voorliggend project betreft de doortrekking van de ring om Eeklo (R43) ten zuidwesten en zuiden van 
de kern van Eeklo, tussen Nieuwendorpe en de N9 Gentsesteenweg. De doortrekking heeft een lengte 
van ruim 3km.  
 
De doortrekking van de ring om Eeklo (R43) bestaat uit 4 verschillende fases: 

- Fase 1: werken aan Den Teut en kruispunt Industrielaan 
- Fase 2: werken aan kruispunt Raverschootstraat 
- Fase 3: werken tussen Nieuwendorpe en Tieltsesteenweg (incl. aanleg rotonde) 
- Fase 4: werken tussen Tieltsesteenweg en N9 Gentsesteenweg 

 
Enkel fase 3 en 4 maken deel uit van het project dat in voorliggend MER wordt bestudeerd. De 
ontwerpplannen voor fase 3 en fase 4 worden ingesloten in bijlage 4 t.e.m. bijlage 8. 
 

 
Figuur 2 Aanduiding tracé doortrekking ring R43 binnen de ruime omgeving met aanduiding van de 
attractiepolen in de omgeving 

 Industriezone  
 

Doortrekking R43 

 Centrum Eeklo 
 

AZ Alma 

 College Onze-Lieve-Vrouw Ten 
Doorn 

 
Station Eeklo  
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Figuur 3 Aanduiding tracé doortrekking ring R43 op luchtfoto 

 

3.2 Verantwoording en doelstellingen 

3.2.1 Verantwoording vanuit de huidige verkeersstructuur 

De R43 verbindt momenteel de N49/E34 met de N9 Leopoldlaan en loopt vervolgens verder door naar 
het zuiden tot aan Nieuwendorpe (Kaart 1 en Kaart 3). Door de aansluiting op de N49/E34 zorgt de 
R43 voor de ontsluiting van het stedelijk gebied naar het hoofdwegennet. Ten zuiden van de N9 heeft 
de R43 voornamelijk betekenis op het vlak van de ontsluiting van economische activiteiten waarbij het 
bedrijventerrein Nieuwendorpe wordt ontsloten. De aansluiting tussen de R43 en de N499 
Tieltsesteenweg is op vandaag weinig optimaal en gebeurt via woonstraten (hoofdzakelijk 
Nieuwendorpe en Korte Moeie). De R43 vervult op vandaag een beperkte meervoudige rol op lokaal en 
bovenlokaal niveau. Zolang echter een zuidelijke omleiding tot aan de N9 Gentsesteenweg ontbreekt, 
blijft de rol van de R43 voor doorgaand verkeer beperkt en wordt deze (grotendeels) overgenomen door 
de N9 (dit is de doortocht door de kern van Eeklo). Hierdoor bevat de doortocht N9 veel doorgaand 
verkeer en herkomst- of bestemmingsverkeer. In het verleden is een herkomstbestemmingsonderzoek 
uitgevoerd langs de N9 Leopoldlaan en N9 Gentsesteenweg om de verhouding tussen doorgaand 
verkeer en ander verkeer binnen de stad te kunnen analyseren. Hieruit is gebleken dat de doortocht 
een hoog aandeel doorgaand verkeer kent. De hoge verkeersintensiteiten in de doortocht hebben een 
negatieve impact op de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid ter hoogte van de stadskern van 
Eeklo. Dit uit zich in een lage oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers en leidt tot conflicten 
tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer, overstekende voetgangers en fietsers. De 
doortocht wordt momenteel gekenmerkt door 7 zwarte punten over een afstand van 2,5 km. 
 
Om de verkeersleefbaarheid en –veiligheid van de doortocht substantieel te verbeteren, is een 
vermindering van doorgaand verkeer noodzakelijk. Eén van de maatregelen om deze reductie te 
bewerkstelligen is het realiseren van een alternatieve route, namelijk een doortrekking van de ring om 
Eeklo R43 tussen Nieuwendorpe en N9 Gentsesteenweg. Deze maatregel heeft, meer dan andere 
maatregelen samen (verschuiving van modal split ten voordele van een hoger gebruik van openbaar 
vervoer of langzaam verkeer, gebruik van andere routes ter vermindering van het verkeer in de 
doortocht) een substantieel effect op het verminderen van het verkeer in de doortocht en een verhoging 
van de (verkeers)leefbaarheid2. Onderzoek geeft aan dat de doortrekking van de R43 tot een 
substantiële reductie van 36% van het verkeer in de doortocht N9 in de avondspits kan leiden. Wanneer 
andere maatregelen gecombineerd worden met een doortrekking van de R43, is een halvering van het 
verkeer in de doortocht mogelijk. 
 

 
 
 
2 Bron: R43 – Doortrekking Ring om Eeklo – Tracéstudie, MER en rup, herkomst/ 
bestemmingsonderzoek, Grontmij, oktober 2007 



 

170058_Aanmelding R43 Eeklo – Doortrekking Zuidelijke Ring  48 

3.2.2 Verantwoording vanuit beleidsmatige context 

In het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Eeklo (goedgekeurd 16 september 2009) wordt 
rekening gehouden met een mogelijke beslissing omtrent de doortrekking van de R43 tussen de 
Tieltsesteenweg N499 en de Gentsesteenweg N9. In het afbakeningsproces wordt aangegeven dat de 
herinrichting van de doortocht door Eeklo al dan niet gepaard kan gaan met de aanleg van een zuidelijke 
ontsluiting voor Eeklo. De rol van de weg wordt gedefinieerd als het omleiden van het ongewenste 
doorgaand verkeer op de N9, om de voordelen van een herinrichting van de doortocht door het 
stadscentrum te maximaliseren. Zodoende kan de herinrichting van de N9 doorheen het stadscentrum 
en de ontsluiting van Eeklo via de aanleg van een zuidelijke ontsluiting complementair zijn. Binnen dit 
afbakeningsproces wordt het Eeklo’s Leiken als voorlopige zuidelijke grens van het kleinstedelijk gebied 
opgenomen en dit in afwachting van duidelijkheid over het tracé van de doortrekking van de R43. 
 
Het precieze wegtracé voor de doortrekking van de R43 is juridisch vastgelegd in het PRUP ‘Zuidelijke 
omleiding R43 Eeklo’. Dit PRUP werd definitief vastgesteld op 10/05/2011. Binnen dit PRUP wordt het 
projectgebied herbestemd naar gebied voor weginfrastructuur. Voorafgaand aan dit PRUP werd 
onderzoek gevoerd naar de noodzaak (verantwoording) en de mogelijke locatiealternatieven (ruimtelijk 
vooronderzoek en plan-MER) voor deze wegverbinding. Tegen het goedgekeurde RUP werd een 
procedure opgestart bij de Raad van State maar de Raad weerlegde de bezwaren waardoor het RUP 
zijn geldigheid heeft behouden. 
 

 

 
Figuur 4 Uittreksel PRUP ‘Zuidelijke omleiding R43 Eeklo’ 
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3.2.3 Doelstellingen 

Voorliggend project heeft volgende doelstellingen:  
- Het realiseren van een alternatief voor het doorgaand verkeer door het centrum, als 

voorbereiding op een toekomstige downgrade van de doortocht. Die downgrade zal de 
verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de kern verhogen, en ook de attractiviteit voor fietsverkeer 
voor lokale verplaatsingen doen toenemen.  

- Het bewerkstelligen van een kwalitatieve aansluiting van de diverse attractiepolen (AZ Alma, 
College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn en industriezones) via zgn. ‘buitenpoorten’. 

- Inzet op herstel en uitbouw van de relatie tussen het centrum van Eeklo en het provinciaal 
domein Het Leen voor traag verkeer.  

- Binnen het centrum een modal shift versus fietsgebruik ondersteunen.  

 
Het doortrekken van de R43 als zuidelijke omleiding rond de stadskern moet zorgen voor een 
leefbaarder centrum en voor een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen, het nieuwe AZ Alma en 
de scholencampus College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn. Om het doorgaand verkeer effectief aan te 
zuigen, zal de doorreistijd langs de ring korter moeten zijn dan de doortocht door de kern van Eeklo. 
 
De betekenis van de R43 als omleidingsweg op stedelijk en bovenlokaal niveau is onderzocht en 
onderbouwd op basis van een herkomst-bestemmingsonderzoek. Het onderzoek vormt een 
onderbouwing voor het ruimtelijk uiteenleggen van verschillende conflicterende verkeersrelaties 
waardoor de N9 én de R43 een duidelijke rol en betekenis krijgen in het stedelijk verkeerssysteem en 
in functie van deze rol een passende inrichting kunnen krijgen.  
 
De R43 krijgt een rol als omleiding voor bovenlokaal verkeer en als stedelijke verzamel- en verdeelweg. 
De R43 neemt deze rol over van de N9 die deze functie in de bestaande situatie vervult. De N9 krijgt 
hierdoor een lokale betekenis, waarbij de N9 in het centrumgebied in hoofdzaak een rol voor 
bestemmingsverkeer kan opnemen.  
 

3.3 Beschrijving van het project 

3.3.1 Wegtracé 

Het wegtracé van de R43 situeert zich ten zuiden van de woonkern Eeklo, maar sluit zo nauw mogelijk 
aan bij het stedelijk weefsel en ligt ten noorden en op een zo groot mogelijk afstand van Het Leen. De 
ligging van het wegtracé is bepaald vanuit het PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo (zie Figuur 4).  
In het projectgebied wordt een weg aangelegd van ca. 3,25 km. De lengte van het wegvak 
Nieuwendorpe-N499 Tieltsesteenweg bedraagt ongeveer 700 meter, van het wegvak N499 
Tieltsesteenweg-aansluiting Dullaert ongeveer 1.800 meter en van het wegvak aansluiting Dullaert 
(scholencampus)-Gentsesteenweg ongeveer 500 meter. Het tracé is afgestemd op een 
snelheidsregime van 70 km/uur op de R43. 
 
Het doorgaand verkeer moet gestimuleerd worden om gebruik te maken van de rondweg R43 i.p.v. de 
doortocht door het centrum. Dit zal onder andere gebeuren door bewegwijzering. 

3.3.1.1 Wegprofiel 

Het PRUP legt op dat de doortrekking van de R43 tussen Nieuwendorpe en de N9 Gentsesteenweg 
dient gerealiseerd te worden als 2x1-wegprofiel, of één rijstrook per richting, analoog aan de inrichting 
van de huidige R43. 
  
Voor de wegverharding wordt een breedte van 8,55 meter aangenomen (zie Figuur 6). Deze breedte 
laat volgende inrichting toe: twee rijstroken met een breedte van 3,20 meter. Plaatselijk heeft de 
wegverharding een ruimere breedte: ter hoogte van kunstwerken (veiligheidsstrook, dienstpad) en 
aansluitingspunten (afslagstroken) (zie Figuur 7). De dimensionering is afgestemd op het gebruik als 
route voor uitzonderlijk vervoer. Op de R43 worden geen rechtstreekse erftoegangen voorzien. Langs 
de nieuwe ringweg worden, rekening houdend met het open landschap waarin het komt te liggen, geen 
new jersey betonblokken (zie onderstaande figuur) of andere hindernissen voorzien. Eventueel 
overstekende dieren worden op deze manier niet gehinderd in hun oversteek.  
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Figuur 5 Voorbeeld New Jersey betonblokken 

Verder is de dimensionering afgestemd op het gebruik als route voor uitzonderlijk vervoer. 
 
 

 
Figuur 6 Typedwarsprofiel doortrekking R43 
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Figuur 7 Typedwarsprofiel doortrekking R43 t.h.v. pechstrook 

 
Figuur 8 Globaal wegbeeld R43 

3.3.1.2 Pechhavens 

Volgende pechhavens worden voorzien om te vermijden dat het verkeer belemmerd zal worden als er 
zich calamiteiten voordoen:   

• Één pechhaven tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe (dit is in fase 1 en zal dan ook in die 
fase aangevraagd en uitgevoerd worden. Dit behoort bijgevolg niet tot voorliggend project)  

• Één pechhaven tussen de Tieltsesteenweg en de Vaart van Eeklo  

• Vijf pechhavens tussen Tieltsesteenweg en N9 Gentsesteenweg op regelmatige afstand  
 

3.3.1.3 Aansluiting op fase 1 (Ringlaan) 

De opbraak van Nieuwendorpe t.h.v. de doortrekking van de R43 is nog niet gebeurd in fase 1 omdat 
een deel van die verharding wordt gebruikt als tijdelijke fietsverbinding. Het deel van de verharding dat 
de doortrekking niet verhindert, wordt zo lang mogelijk behouden zodat ze tijdens de uitvoering van de 
werken van fase 3 als werfzone gebruikt kan worden (parking, stapelruimte,…). Ander oneigenlijk 
gebruik van die verharding wordt verhinderd door de plaatsing van betonnen schampkanten. 
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Figuur 9 Uittreksel plan fase 1 t.h.v. Nieuwendorpe d.d. 11/03/2020 

3.3.1.4 Kruispunten 

Op de R43 worden volgende zgn. buitenpoorten vermeld:  

• R43 – N9 Leopoldlaan (bestaand – fase 1) 

• R43 – t.h.v. AZ Alma en Kunstberg/Kunstdal (bestaand) 

• R43 – Raverschootstraat (bestaand – fase 2) 

• R43 – Industrielaan (bestaand – fase 1) 

• R43 – N499 Tieltsesteenweg (nieuw – fase 3 (voorliggend project)) (zie hoofdstuk 0) 

• R43 – Dullaert (nieuw – fase 4 (voorliggend project)) (zie hoofdstuk 3.3.1.4.2) 

• R43 – N9 Gentsesteenweg (nieuw – fase 4 (voorliggend project)) (zie hoofdstuk 3.3.1.4.3) 
 
De 3 laatst opgesomde zijn 3 nieuwe buitenpoorten op de R43 met het onderliggend wegennet en zijn 
vastgelegd in het PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo.  
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De overige zijn bestaande buitenpoorten en vragen de nodige herziening. Deze maken geen deel uit 
van voorliggend project. 
 
De typologie van de aansluitingspunten is niet vastgelegd binnen het PRUP. De aansluitingspunten 
worden opgevat als geregelde kruispunten. Volgende types zijn mogelijk als aansluiting van lokale 
wegen I en II op de secundaire weg: lichtengeregeld kruispunt, rotonde of voorrangsgeregeld kruispunt. 
Vanuit het plan-MER wordt een voorkeur aangegeven voor rotondes als geschikte kruispuntoplossing. 
Er wordt tevens aandacht gevraagd voor de beveiliging van kruisend fietsverkeer ter hoogte van deze 
kruispunten. 
 

 Kruispunt Tieltsesteenweg (fase 3) 

Op dit kruispunt wordt een rotonde aangelegd. Voor het fietsverkeer is dit niet de meest veilige 
oplossing. Daarom wordt een fietsersbrug voorzien parallel aan de Tieltsesteenweg, aan de oostzijde 
ervan, tussen de Tieltsesteenweg en de Leikensweg. De Leikensweg wordt gedeeltelijk verplaatst om 
de fietsersbrug te kunnen aanleggen en om recht op de Tieltsesteenweg te kunnen aansluiten.  
 
 

 
Figuur 10 Kruispunt Tieltsesteenweg (zie ook bijlage 5) 

 

 Kruispunt Dullaert (fase 4) 

Er wordt vanuit de omgeving van de Dullaert een ontsluiting voorzien op de R43. Aan de kant van de 
R43 gebeurt deze aansluiting door een rotonde. Aan de kant van Dullaert ontstaat op die manier een 
nieuw kruispunt. De aantakking komende van de R43 krijgt een stopstreep. Zo heeft het verkeer van de 
Leikensweg, dat na de werken vooral fietsverkeer zal zijn, voorrang. Op die manier krijgt het autoverkeer 
dat van de R43 komt ook het signaal dat ze een verblijfsgebied/schoolomgeving binnen rijden en dat de 
auto er te gast is.  
 
Bijkomend dient opgemerkt te worden dat het de bedoeling is dat er een afzonderlijk fietsersbrugje over 
het Eeklo’s Leiken komt in het verlengde van de toegangsweg op schooldomein. Op die manier kan 
schoolgaand fietsverkeer gebruik maken van dit brugje om het schooldomein op te rijden of te verlaten 
zonder zich op het nieuwe kruispunt Leikensweg – Dullaert – aantakking R43 te moeten begeven. Het 
aandeel fietsverkeer op dit nieuwe kruispunt zal op die manier beperkt blijven. 
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Figuur 11 Kruispunt Dullaert (zie ook bijlage 6) 

 

 Kruispunt N9 Gentsesteenweg (fase 4) 

De aansluiting van de R43 op de Gentsesteenweg N9 gebeurt via een lichtengeregeld kruispunt. Een 
lichtengeregeld kruispunt geniet de voorkeur t.o.v. een rotonde gezien volgende elementen: 

• Lichtengeregeld kruispunt wenselijk vanuit capaciteitsoogpunt (richtlijn AVVG2 – dienstorder A266 
door Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwegen (AVVG)); 

• Ondersteunt hoofdrichting van N9 komende uit richting Gent naar zuidelijke omleiding R43, toegang 
tot stadscentrum via N9 als secundaire tak op lichtengeregeld kruispunt; 

• Aansluiting Oude Gentweg ondergeschikt aan N9 en R43; 

• N9 als belangrijke drager van openbaar vervoerslijnen – lichtenbeïnvloeding op N9 door openbaar 
vervoer in functie van vlotte doorstroming mogelijk; 

• Beperkt kruisend fietsverkeer (parallelle route aan N9 via spoorlijn), lichtenregeling biedt voldoende 
beveiliging voor fietsverkeer; 

• Vrij compacte kruispuntvorm, in te passen in stedelijke omgeving; 

• Kruispuntvorm geeft voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor ontwikkeling aansluitingspunt als 
groene poort. 

 
De Oude Gentweg wordt buiten de lichtenregeling voorzien. Enkel rechtsin-rechtsuit is de meest 
verkeersveilige oplossing. Verkeer komende uit de Oude Gentweg dat richting N9/Ring wil rijden dienen 
eerst verplicht richting het centrum van Eeklo te rijden. In bestaande toestand is de eerste 
keermogelijkheid de lichten aan de Zuidmoerstraat (ca. 600m). Er wordt een nieuwe keermogelijkheid 
aangelegd op ca. 170m van de Oude Gentweg. 
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Figuur 12 Kruispunt N9 Gentsesteenweg (zie ook bijlage 7) 

 

3.3.1.5 Openbaar vervoer 

Het is de bedoeling dat de bestaande buslijnen behouden blijven onder voorbehoud van latere 
beslissingen in de vervoerregioraad. 
 
Zowel aan de noordwestelijke (Den Teut) als de zuidoostelijke (Gentsesteenweg) aansluiting van de 
R43 rijdt op de N9 een belangrijke kernnetlijn (Gent – Eeklo – Brugge), naast enkele functionele lijnen. 
De Lijn vraagt de nodige aandacht bij de opmaak van de verkeerslichtenregeling aan deze kruispunten 
voor de doorstroming van het openbaar vervoer.  

3.3.1.6 Lengteprofiel 

 Hoogteligging 

Het wegtracé wordt, analoog aan de bestaande lokale wegen in de omgeving, aangelegd op ca. 70 tot 
80 cm boven maaiveldniveau (verplichting van PRUP). 
 

 Kunstwerken 

Op het traject van de R43 situeren zich verschillende kunstwerken: 

• de brug over de Vaart van Eeklo (en het parallelle jaagpad); 

• de fietsersbrug t.h.v. kruispunt Tieltsesteenweg; 

• de fietsersbrug t.h.v. Bogaertmoerstraat; 

• inkokeren Eeklo’s Leiken. 
 
Als bestaande bomen niet behouden kunnen blijven om de nieuwe infrastructuren te kunnen realiseren, 
zullen ze gecompenseerd worden. 
 

 Brug over Vaart van Eeklo (Vaartbrug) (fase 3) 

Ten zuiden van Nieuwendorpe begint het taludlichaam van de brug over de Vaart van Eeklo. Het 2x1-
wegprofiel wordt ook in dit tracé doorgetrokken. Aan de kant van de Tieltsesteenweg komt het 
taludlichaam van de brug tot ongeveer het midden van de afstand tussen de Vaart van Eeklo en de 
Tieltsesteenweg.  
 
Voor het ontwerp van brug wordt geopteerd voor een sobere en ingetogen vormgeving. Hierdoor worden 
de kruisende lijnen van R43 en de Vaart van Eeklo zo onafhankelijk mogelijk gehouden. De brug heeft 
geen rol als landmark, de nadruk ligt op andere beelddragers in de omgeving (windmolens, 
bedrijfsgebouwen, groenbuffer bedrijventerrein).  
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De vrije hoogte onder de brug wordt zo minimaal mogelijk gehouden om de landschappelijke integratie 
van de brug zo maximaal mogelijk te kunnen realiseren. Door de overbrugging als springwerk vorm te 
geven kan de overspanning van de brug beperkt worden, waardoor ook de hoogte van het brugdek kan 
beperkt worden. De maximale hoogte van de brug ligt op ongeveer 12 m TAW. Dit is ongeveer 5 meter 
boven het maaiveldniveau op rechteroever en 5,5 meter boven het maaiveldniveau op linkeroever. De 
brug heeft een hellingspercentage van 2,5%. Voor de langsdoorsnede van de Vaartbrug wordt verwezen 
naar bijlage 5. 
 
De inplanting van de pijlers onder een hoek speelt in op de helling van de oevers en de landhoofden. 
Het terugtrekken van taluds en landhoofden resulteert in een breed gezichtsveld (voor scheepvaart, 
verkeer op het jaagpad). Onder de brug blijft het zichtveld open, wat het gevoel van sociale veiligheid 
vergroot.  

 
Figuur 13 Snede van de brug over de Vaart van Eeklo (zie ook bijlage 5) 

 
Ter bescherming van de oevers van de vaart tegen erosie worden damplanken voorzien. Deze 
damplanken kunnen in tijdelijke fase ook gebruikt worden als bescherming van de bouwput en beperkte 
waterkering naar de vaart toe. In dit specifiek geval kunnen deze damwanden ook mogelijks gebruikt 
worden als fundering voor de tijdelijke montage steun en/of als definitieve kaaimuur. 
  
Voor de afwatering worden 4 slikkers voorzien op de brug, 2 per landhoofd. De slikkers kunnen ingestort 
worden in de einddwarsdrager/landhoofd van de brug en de afvoerbuis kan dan via het landhoofd naar 
beneden zonder dat dit te veel in het zicht zit of in een pijler ingewerkt moet worden.  
 
Tijdens de gehele bouw zal er gewerkt moeten worden ter hoogte van de oevers van de vaart en zal er 
over een bepaalde lengte niet aangemeerd kunnen worden. Bijkomend zullen er enkele momenten zijn 
waarbij alle scheepvaart onmogelijk is, bv. tijdens het hijsen van de prefabbalken en tijdens het storten 
van de brugdekplaat.  
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de randvoorwaarden: 

• De Vaart van Eeklo is toegankelijk voor schepen van klasse CEMT I (ca. 300 ton); 

• Kruising brug – Vaart van Eeklo gebeurt nagenoeg loodrecht; 

• Vrije hoogte boven Vaart van Eeklo: 4,5m boven 5,00 mTAW en over 15,3m breedte;  

• Vrije hoogte boven fietspad: 2,5m over 5m breedte;  

• Vrije breedte op de brug minimaal 7,5m i.f.v. uitzonderlijk vervoer klasse G4 + 2x 0,5m 
stootband + 2x 1.2m werkingsbreedte/dienstpad + 2x leuning = 10.9m breedte tussen 
leuningen.  

 

 Fietsersbrug t.h.v. kruispunt Tieltsesteenweg (fase 3) 

De Leikensweg wordt gedeeltelijk verplaatst om de fietsersbrug te kunnen aanleggen en om recht op 
de Tieltsesteenweg te kunnen aansluiten. De maximale hoogte van de brug ligt op 13,8 m TAW. Het 
wegdek van de R43 onder de brug is gelegen op een hoogte van ca. 7,4 m TAW. De brug heeft een 
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helling van 4% aan beide zijden. Voor de langsdoorsnede van de fietsersbrug wordt verwezen naar 
bijlage 5. 
 

 
Figuur 14 Kruispunt Tieltsesteenweg (zie ook bijlage 5) 

 
Op de fietsersbrug zal er dubbelrichtingsfietsverkeer zijn, dus vóór en na de brug zal er een 
dubbelrichtingsfietspad gelegen zijn aan de oostzijde van de Tieltsesteenweg. Stad Eeklo had eerder 
al plannen om ten noorden van R43 aan de noordwestzijde van de Tieltsesteenweg een 
dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. De fietsersbrug over de R43 is echter aan de zuidoostkant 
gelegen. Er is dus een fietsoversteek nodig. Er wordt een oversteek voorzien net ten zuiden van de 
Vaart van Eeklo en het Eeklo’s Leiken. Dit is t.h.v. de hoofdtoegang tot de schoolhoeve. Fietsers die in 
oost-westelijke richting rijden (op de voorgestelde nieuwe fietsverbinding), kunnen dan ook gebruik 
maken van deze oversteek. Ten zuiden van R43 zijn er in de bestaande toestand 
enkelrichtingsfietspaden gelegen langs de Tieltsesteenweg. Enkel op de brug over het kanaal mag het 
fietsverkeer aan beide zijden van de Tieltsesteenweg in beide rijrichtingen verlopen. Het 
dubbelrichtingsfietspad zal worden doorgetrokken tot op de brug over het kanaal om de fietsoversteken 
dan te laten gebeuren op de brug.  
 

 Fietsersbrug t.h.v. Bogaertmoerstraat 

Als men een rechte lijn zou trekken tussen het centrum van Eeklo (Markt) en Het Leen zou deze lijn het 
projectgebied in dit traject snijden. Deze lijn geeft dan de kortste weg aan tussen beide attractiepolen. 
Vandaar dat in dit traject een fietsersbrug wordt gerealiseerd. Op die manier kan traag verkeer zich via 
deze kortste weg verplaatsen tussen het centrum en Het Leen. Door de fietsersbrug vormt de R43 geen 
barrière die deze verplaatsingen zou verhinderen. De reden waarom een fietsersbrug wordt aangelegd 
en geen fietserstunnel is de landschappelijke impact. Gezien de watergevoeligheid van het 
projectgebied zou een fietstunnel gelijkgronds met het maaiveld dienen te gebeuren (en niet in 
uitgraving) waarbij de R43 in ophoging (ca. 4m) zou moeten aangelegd worden. In het RUP staat als 
milderende maatregel de aanleg van een talud opgenomen die tot 4m boven de R43 zou moeten 
aangelegd worden. T.o.v. het omliggende landschap zou de bovenkant van de talud dus gelegen zijn 
op een hoogte van 8m (4m + 4m). Gezien de grote impact hiervan op het landschap werd daarom 
gekozen voor de aanleg van een fietsersbrug. 
 
Om te voldoen aan de richtlijnen van het fietsvademecum omtrent maximale hellingsgraden, hebben de 
stijgende delen van de fietsersbrug een dergelijke lengte. Aan de zuidzijde van de R43 loopt het hellend 
deel van de fietsersbrug volledig evenwijdig met de R43. Op die manier dient er geen infrastructuur 
aangelegd te worden haaks op de R43 die in de openruimte richting Het Leen “snijdt”. De maximale 
hoogte van de brug bedraagt 13,2 mTAW. De hellingsgraad varieert tussen 3,5% à 4%. 
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Figuur 15 Fietsersbrug t.h.v. Bogaertmoerstraat (zie ook bijlage 8) 

 

 Inkokeren Eeklo’s Leiken 

Het Eeklo’s Leiken wordt 3-maal gekruist. Hiervoor wordt de waterloop ingekokerd ter plaatse van de 
kruisingen. In het PRUP werd voorzien om het Eeklo’s Leiken te overbruggen i.p.v. in te kokeren. Uit 
overleg tussen AWV en Stad Eeklo werd een eco-duct echter niet meer nodig geacht gezien er niet 
wordt verwacht dat er fauna zal oversteken. Dit zal verder worden geëvalueerd in voorliggend project-
MER. 
 

3.3.2 Inrichting van de weg en onmiddellijke omgeving 

3.3.2.1 Landschappelijk kader 

Park Meetjesland (zie hoofdstuk 6.3.2.5.5) wil als landschapspark een verbinding maken tussen Eeklo 
en het Leen. Het is een coulissenlandschap van bomenrijen en boscomplexen die zorgt dat de zuidelijke 
kant van Eeklo afgewerkt wordt en verbonden wordt met het Leen. De ringweg wordt ingebed in dit 
coulissenlandschap terwijl er een recreatief, groen en toeristisch aantrekkelijk landschap ontstaat. Zo 
ontstaat ook een hedendaags kwalitatief landschap waarbij er een zuidelijke groene corridor komt voor 
de stad Eeklo. De noord-zuid gerichte straten van Eeklo worden zo ontsloten in een groene rand. Deze 
rand verbindt in oost-west richting - mee met de ring en het Leiken - de stationsomgeving, de scholen, 
de Lange Moeyakker, de kanaalzone... Dit kan veel leefkwaliteit bijbrengen voor het dense stedelijke 
weefsel van Eeklo. Bij het ontwerp van de R43 wordt rekening gehouden met de volgende 
ontwerpprincipes: 

- Ontwerpprincipe 1: coulissenlandschap vormt landschappelijk casco 
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- Ontwerpprincipe 2: een waterrijk landschap 
- Ontwerpprincipe 3: akoestisch landschap 
- Ontwerpprincipe 4: permeabel landschap 

Hierna worden deze ontwerpprincipes verder toegelicht. Onderstaand schema toont aan hoe de 
verschillende ontwerpprincipes samen een samenhangend landschap vormen. 
 

 
Figuur 16 Schematisch overzichtsplan toont hoe de verschillende ontwerpprincipes samen een 
samenhangend landschap vormen 

 
Het ‘gemengd openruimtegebied’ dat werd aangeduid in het RUP (zie Figuur 4) wordt gereduceerd ten 
voordele van de private tuinen van de woningen langsheen de Leikensweg. De ingrepen voor de ring 
worden afgewerkt op een landschappelijk logische lijn waardoor er nog leuke tuinen overblijven die 
aansluiting vinden bij een stuk natte natuur en de akoestische talud. Dit zorgt voor een mooi en leefbaar 
landschap, maar ook voor een gedragen ontwerp bij de bevolking. Ook ten noorden van de R43 en 
grenzend aan de N9 wordt minder ruimte ingenomen dan het PRUP voorziet. Ook hier wordt er rekening 
gehouden met bestaande landschappelijke structuren die het landschap mooi afwerken. 
 

 Ontwerpprincipe 1: coulissenlandschap vormt landschappelijk casco 

In het aanwezige landschap zijn verschillende lijnvormige beplantingsstructuren te zien: beplanting 
langs kanalen, perceelsrandbegroeiing, dreefaanplanting, verspreide bomenrijen of -groepen. Het 
referentiebeeld toont een sterke bomenrijke structuur als een lint in het landschap, met aanvullend 
coulissen in het landschap. Deze motieven zijn een inspiratie voor een bomenrijke structuur of 
landschappelijk casco die zowel Eeklo met het Leen kan verbinden als ook de R43 kan inkapselen. 
Onderstaande schema toont het ontwerp van dit groene casco bestaande uit bomenrijen langs 
perceelsranden, wegen en waterlopen (Leiken), beboste percelen, lintvormige bomenstructuur, bomen 
gelinkt aan natte natuur...Zo kan er een sterke en samenhangende beeldbepalende groene structuur 
ontstaan op basis van streekeigen motieven. Met deze krachtige herinterpretatie wordt het landschap 
versterkt. 
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Figuur 17 Schema landschappelijk casco: een sterke bomenstructuur op basis van bestaande en 
nieuwe structuren 

 

 Ontwerpprincipe 2: een waterrijk landschap 

Omdat de nieuwe ringweg heel wat bestaande percelen doorsnijdt en kleine restruimtes creëert, worden 
deze uitgewerkt tot natte natuur. Zodoende ontstaat een langgerekte waterrijke structuur die een 
intermediair vormt tussen de ring en het bestaande cultuurlandschap. Deze langgerekte waterrijke 
structuur zorgt voor een ecologische meerwaarde voor deze restzones. Omdat de waterstand zeer hoog 
is in dit gebied zal er een interessante fauna en flora zich kunnen ontwikkelen. Ze zullen tegelijk al het 
water van de ringweg kunnen bufferen en laten infiltreren. 
 
Met het zand dat uitgegraven wordt voor deze natte natuur, kunnen de akoestische taluds langs de 
nieuwe ringweg aangelegd worden (zie hoofdstuk 3.3.2.1.3 en 3.3.2.3). Zo kan de aanvoer van grond 
beperkt worden en zo veel mogelijk gestreefd worden naar een gesloten grondbalans. Dit zand zal een 
interessante en streekeigen fauna en flora laten ontstaan op deze taluds. 
 
Hieronder wordt een schema met de structuur van de nieuwe natte natuur, in samenhang met het Leiken 
en het Kanaal weergegeven. Er wordt een uitbreiding van de natte natuur voorzien t.o.v. de grenzen 
van het RUP (zie onderstaande figuur) om het bestaande landschap op een kwalitatieve manier te 
kunnen afwerken.  
 



 

170058_Aanmelding R43 Eeklo – Doortrekking Zuidelijke Ring  61 

 
Figuur 18 Schema waterrijk landschap: een langgerekte waterstructuur in een streekeigen motief 

 
Deze natte natuur wordt gebaseerd op een streekeigen landschappelijk motief, namelijk dat van de 
oude kreken. Kreken zijn waterstructuren die bij hoog tij vol stromen en bij laag tij leeglopen. Daarbij 
wordt telkens vruchtbaar sediment achtergelaten waardoor de kreken verlanden. Deze polders werden 
vervolgens ontgonnen als landbouwgrond waarbij de oude kreken als natuur- en waterrijke korrels 
achter bleven in het landschap. Dit motief wordt overgenomen in het ontwerp van de waterrijke natuur. 
Het bestaande cultuurlandschap botst tegen de zone van de ringweg en wordt afgewerkt. In deze zone 
worden alle restgronden samengevoegd tot een structuur van natte natuur. Deze structuren zijn 
waterbuffers, ecologische korrels, natuur in de stad met een recreatieve waarde, schaduwstructuren, 
hitteregulerend... 
 

 Ontwerpprincipe 3: akoestisch landschap 

Om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken werden in het Provinciaal RUP zones afgebakend waar 
taluds geplaatst moeten worden (zie hoofdstuk 3.3.2.3). De taluds zullen door hun profiel en uitwerking 
een akoestisch landschap worden, en dus meer dan enkel infrastructuur. Het profiel is zo uitgewerkt dat 
de zijde naar de stad uitgewerkt is met een zachtere helling met een tussenbordes waardoor de helling 
minder hard en hoog oogt. Het ontwerp voorziet de mogelijkheid om op het tussenbordes een 
wandelweg aan te leggen. Ook aan de bovenkant is de talud afgevlakt. Zo zal de top van het talud nooit 
kunnen eroderen wat zeer nefast zou zijn voor de beeldkwaliteit. Het ontwerp voorziet teven de 
mogelijkheid om bovenop de talud (gedeeltelijk) een wandelweg aan te leggen waardoor een mooi zicht 
naar het Leen ontstaat. 
 
Er wordt voorzien om deze taluds aan te leggen volgens een streekeigen landschappelijk motief. Door 
de talud aan te leggen in zanderige bodem (uitgravingen van de waterrijke structuren), zal er een 
wastine landschap ontstaan wat veel voorkomt in de veldgebieden van het Meetjesland. Een wastine 
bestaat uit een vlekkenpatroon van weide met vaak doornig struweel zoals meidoorn, sleedoorn en 
hondsroos. Binnen de struwelen kunnen zich weer bomen vestigen, omdat ze er tegen begrazing 
beschermd zijn. Naast het feit dat het een streekeigen motief is en zich zodoende inschrijft in de context, 
heeft het een bijkomend voordeel dat er zich een zeer arme beplanting vestigt op deze taluds wat het 
beheer ervan enorm reduceert. Ook de aanleg ervan is zeer beperkt en haalbaar omdat er in een heel 

Uitbreiding t.o.v. RUP 
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kleine startmaat en met blote wortel aangeplant wordt. Zo is water geven op het talud niet nodig. Zelfs 
een beperkte uitval van de aanplant is niet problematisch omdat het karakter van de wastines zeer 
spontaan en zelfregulerend oogt. 
 

 
Figuur 19 Schema akoestisch landschap: langgerekte taluds als wastine-landschap met vergezicht 
op de omgeving en het Leen 

 

 Ontwerpprincipe 4: permeabel landschap 

Een leefbaar landschap is een permeabel landschap. Omdat de nieuwe ringweg een nieuw element in 
het landschap is en ook een sterke barrière vormt voor fietsers en voetgangers is er een sterke focus 
op de doorwaadbaarheid van het landschap. Daarom is er in eerste instantie een fietsers- en 
voetgangersbrug over de ring geïntegreerd. Deze ligt zoals aangeduid op het PRUP centraal bij de open 
velden bij de Bogaertmoerstraat. Deze sterke noord-zuid-as verbindt zo het centrum van Eeklo met zijn 
nieuwe stadsboulevard met het hart van het leen (2 kilometer afstand = 6 minuten met de fiets = 24 
minuten stappen). Tegelijk zorgt een functionele fietsas die oost-west gericht is dat de brug heel goed 
bereikbaar wordt. De sterke noord-zuid gerichtheid van het stedelijk weefsel van Eeklo leidt alle zachte 
weggebruikers op een vlotte manier naar deze oost-west verbinding die op haar beurt de voet van de 
brug bedient. Alle stadsdelen van aan de stationsomgeving, over de scholencampussen, de 
centrumwijken, als de omgeving van de Lange Moeyakker met zijn sportinfrastructuur worden op die 
manier ontsloten en verbonden met elkaar en met de overkant van de ringweg. 
 
Het tracé van de brug zorgt dat fietsers in een overzichtelijke en directe beweging de brug kunnen 
nemen tot op het hoogste punt. De vorm van de brug integreert zich in het patroon van de percelering 
van het landschap en de talud. Zo wordt het een contextuele brug en minder een beeldbepalend 
“stedelijk” artefact dat als een vreemd object het landschap overheerst. De “restgronden” rond de brug 
worden zodoende ook tot een minimum herleid wat het bestaande cultuurlandschap en de geest van 
de plek intact houdt. Aan de zuidkant ligt de helling mee met de Leikensweg om zo via de Kraaistraat 
het Leen te bereiken. Er zijn echter ook trappen geïntegreerd in de brug en het talud die zorgen dat 
voetgangers de Bogaertmoerstraat kunnen gebruiken om zoals op heden zonder omwegen het Leen te 
bereiken. 
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Verder biedt het ontwerp mogelijkheden om extra voetwegen te introduceren die het landschap 
beleefbaar en permeabel maken.  
 

 
Figuur 20 Schema Permeabiliteit: een schematische weergave van de gewenste en mogelijke 
doorwaadbaarheid 

 

3.3.2.2 Landschapsbuffers 

In het gebied tussen de N499 Tielsesteenweg en de N9 Gentsesteenweg wordt op een aantal plekken 
een landschapsbuffer of landschappelijke inrichting gerealiseerd in uitvoering van de bepalingen van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan (zie onderstaande figuur). 
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Figuur 21 Geluids- en landschapsbuffers (bron: PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo) 

 
De zogenaamde ‘landschapsbuffers’ zijn gebieden waar specifieke aandacht dient uit te gaan naar het 
realiseren van een passende overgang tussen de omleidingsweg en de omgeving of waar de 
landschappelijke inrichting extra aandacht vraagt in functie van ruimtelijk inpassing van de weg of het 
versterken van dwarsrelaties of historische landschapsstructuren. 
 
Het betreft volgende gebieden: 

• ter hoogte van Lange Moeyakker/Leikensweg 

• ter hoogte van de Bogaertmoerstraat 

• ter hoogte van de aansluiting Dullaert/Burggravenstroom 

• ter hoogte van de aansluiting Gentsesteenweg 
 

 Landschapsbuffer Lange Moeyakker/Leikensweg 

De landschapsbuffer is gelegen aan de zuidzijde van de R43 om een passende overgang of 
afscherming van de infrastructuur ten opzichte van de woningen langs de Leikensweg te realiseren. 
Gezien de nabijheid van het Eeklo’s Leiken wordt een natuurlijke, vochtige groenzone gecreëerd waar 
ruimte ontstaat om de natuur zich te laten ontwikkelen. Zowel de R43 als het Eeklo’s Leiken worden 
begeleid door hoogstambomen. 
 
Ter hoogte van Lange Moeyakker wordt een versterking van de noordzuid-gerichte bomenrijen en 
landschapsstructuren over de R43 heen voorzien, zodanig dat deze een donkere, luwe migratieroute 
vormt voor vleermuizen (fly-over). De versterking van de natuurlijke en landschappelijke component 
gebeurt vooral door de huidige perceelsrandbegroeiing en bomenrijen door te trekken over de R43 in 
het verlengde van de inrichting (bebossing) natuurverwevingsgebied. Hiertoe wordt aangepaste 
beplanting voorzien in het projectgebied, dwars op de langsrichting van de weg. Door deze inrichting 
wordt een landschaps- en afstandsbuffer gerealiseerd tussen de R43 en de aanwezige woningen langs 
de Murkelstraat-Leikensweg. 
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Figuur 22 Landschapsbuffer Leikensweg (zie ook bijlage 6) 

 
Figuur 23 Snede van de landschapsbuffer Leikensweg (zie ook bijlage 6) 

 

 Landschapsbuffer Bogaertmoerstraat 

De landschapsbuffer is gelegen aan de zuidzijde van de R43 om een passende overgang of 
afscherming van de infrastructuur ten opzichte van de woningen langs de Bogaertmoerstraat te 
realiseren. 
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Figuur 24 Landschapsbuffer Bogaertmoerstraat 

 

 Landschapsbuffer aansluiting Dullaert/Burggravenstroom 

Er wordt een landschapsbuffer voorzien ten noorden van de R43 ter afscherming van de bewoning 
langs de Kraaiweg. De aansluiting Dullaert wordt uitgewerkt als een nieuwe ‘groen/blauwe’ toegang tot 
de stad.   
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Figuur 25 Landschapsbuffer aansluiting Dullaert/Burggravenstroom 

 

 Landschapsbuffer aansluiting Gentsesteenweg 

Er wordt een landschapsbuffer voorzien ten noorden van de R43 ter hoogte van de aansluiting met de 
N9 Gentsesteenweg in het verlengde van de geluidsbuffer. Ten zuiden van de R43 wordt ter hoogte 
van de aansluiting met de N9 een extra geluidsscherm voorzien t.o.v. wat werd voorzien in het PRUP 
(zie hoofdstuk 3.3.2.3.4). Tussen de ringweg en het geluidsscherm is er ruimte voor een berm om dit 
geluidsscherm landschappelijk te integreren. 
 
De aansluiting Gentsesteenweg wordt opgevat als een ‘bermenlandschap’ met een parkachtige 
inrichting die uitvoering geeft aan de ambitie van de stad om de knoop uit werken als een groene poort. 
Volgende principes worden gehanteerd bij het inrichtingsconcept: 

• de geluidswallen langs de noord- en zuidzijde van de R43 worden verlengd tot op het 
aansluitingspunt. Hierdoor ontstaat een ‘bermenlandschap’ dat de hoofdrichting voor het 
verkeer accentueert en waarin de langzaam verkeersvoorzieningen worden ingebed. 

• De zacht-hellende taluds als landschapsheuvels fungeren als poort tot de stad. Er wordt op de 
N9 een duidelijke overgang gecreëerd van een steenweg-typologie richting Waarschoot naar 
een lokale toegangsweg tot de stad (richting centrum/station) met een duidelijk verschillende 
inrichting gericht op verblijfskwaliteit. 

• De knoop wordt ingebed in een parkachtige landschapsstructuur, inspelend op het parkachtig 
karakter van de omgeving (functies in groene omgeving) 
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Figuur 26 Landschapsbuffer aansluiting Gentsesteenweg 

3.3.2.3 Wegbedekking en geluidswerende maatregelen 

De weg wordt aangelegd met een geluidsarme wegbedekking, SMA2 of gelijkwaardig. Om de 
bijkomende geluidsbelasting te milderen ten aanzien van nabijgelegen woningen en open ruimtes 
worden langsheen het tracé op een aantal specifieke locaties geluidsmilderende maatregelen voorzien. 
De voorkeur gaat uit naar een gronddam omwille van het natuurlijk karakter en de kwaliteiten op het 
vlak van landschappelijke integratie. Enkel waar de beschikbare ruimte te beperkt is, wordt een 
geluidsscherm voorzien. 
 
Dit resulteert in volgende maatregelen:  
Een gronddam met een hoogte van 4m ten opzichte van de R43:  

• Ten noorden van de R43: 

o tussen de Zandstraat/Leikensweg en de aansluiting Dullaert (scholencampus) (zie 
hoofdstuk 3.3.2.2.1) 

o tussen de Kraaiweg (serrecomplex) en de N9 Gentsesteenweg (zie hoofdstuk 3.3.2.3.2) 

• Ten zuiden van de R43: 
o ter hoogte van de Kroonstraat  (zie hoofdstuk 3.3.2.3.2) 

 
De enige plaats waar geluidsschermen worden voorzien is ten noorden en zuiden van de R43 ter hoogte 
van de Kraaiweg en ten zuiden van de R43 ter hoogte van de aansluiting met de N9 Gentsesteenweg 
in het verlengde van de gronddam ter hoogte van de Kroonstraat. Het geluidsscherm ten zuiden van de 
R43 ter hoogte van de aansluiting met de N9 Gentsesteenweg was niet voorzien in het PRUP.   
 
In tegenstelling tot het PRUP wordt er geen geluidsbuffer voorzien ten zuiden van de R43 ter hoogte 
van de woningen in de Bogaertmoerstraat. Uit de discipline geluid en trillingen zal blijken of dit al dan 
niet noodzakelijk is om te voorzien. 
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 Geluidsbuffer tussen Zandstraat/Leikensweg en aansluiting Dullaert 

De geluidsbuffer betreft een gronddam aan de noordzijde van de R43 om de geluidsbelasting ervan te 
milderen ten aanzien van de noordelijk gelegen woningen langs de Leikensweg, Zandstraat, Ganzepoel, 
Blekerij, Raashekke, Engelendale,… Deze gronddam wordt landschappelijk geïntegreerd in een nieuwe 
blauwgroene zone tussen de R43 en de Leikensweg, die een meervoudige functie heeft als rustpunt, 
recreatiezone, natuurontwikkeling, waterbuffer,… 
 

 
Figuur 27 Geluidsbuffer tussen Zandstraat/Leikensweg en aansluiting Dullaert (zie ook bijlage 6) 

 
Figuur 28 Snede van de geluidsbuffer tussen Zandstraat/Leikensweg en aansluiting Dullaert (zie ook 
bijlage 6) 

 

 Geluidsbuffer tussen serrecomplex Kraaiweg en N9 Gentsesteenweg en ter hoogte van 
Kroonstraat  

In het gedeelte dichtst tegen de aansluiting Dullaert is er enkel aan de noordzijde een geluidsbuffer. Het 
betreft een gronddam om de geluidsbelasting van de ring te milderen ten aanzien van de noordelijk 
gelegen woningen langs de Gulden Sporenstraat, Katoenstraat, Linnenstraat, Vlasstraat,…  
Ongeveer halverwege het traject van de noordelijke geluidsbuffer wordt ook aan de zuidzijde een 
geluidsbuffer voorzien in de vorm van een gronddam om de geluidsbelasting van de ring te milderen 
t.o.v. de bebouwing in de Kroonstraat. De zuidelijke geluidsbuffer wordt in westelijke richting uitgebreid 
t.o.v. de grenzen aangegeven in het RUP om een evident en samenhangend landschap te creëren.  
 

 
Figuur 29 Geluidsbuffers tussen serrecomplex Kraaiweg en N9 Gentsesteenweg en ter hoogte van 
Kroonstraat (aansluiting N9 Gentsesteenweg) (zie ook bijlage 6) 
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Figuur 30 Snede geluidsbuffer tussen serrecomplex Kraaiweg en N9 Gentsesteenweg, meest 
westelijk deel (zie ook bijlage 6) 

 
Figuur 31 Snede geluidsbuffers tussen serrecomplex Kraaiweg en N9 Gentsesteenweg, meest 
oostelijk deel (zie ook bijlage 6) 

 

 Geluidsbuffer Kraaiweg 

Op deze plaats wordt de geluidsbuffer gerealiseerd met geluidschermen. Aan weerszijden van de ring 
worden schermen voorzien omdat er onvoldoende ruimtelijke mogelijkheden zijn om een natuurlijke 
geluidswal te realiseren. De schermen hebben een hoogte van 3 meter ten opzichte van de rijloper van 
de R43.  
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Figuur 32 Geluidsbuffer aan weerszijden van de ring t.h.v. de Kraaiweg (zie ook bijlage 6) 

 

 Geluidsbuffer aansluiting met de N9 Gentsesteenweg 

Ten zuiden van de R43 ter hoogte van de aansluiting met de N9 Gentsesteenweg wordt in het verlengde 
van de gronddam ter hoogte van de Kroonstraat een geluidsscherm voorzien. Dit geluidsscherm was 
niet voorzien in het PRUP. Het bijkomend geluidsscherm wordt geplaatst om te bufferen t.o.v. de 
woningen in de Gentsesteenweg.   
 

3.3.2.4 Verlichting 

De voorschriften van het PRUP leggen op dat er geen verlichting langs de R43 mag voorzien worden, 
behalve ter hoogte van de aansluitingen op de R43 (vanuit veiligheidsoogpunt). Bij de keuze van de 
verlichting wordt rekening gehouden met veiligheidsaspecten en het beperken van lichthinder 
(aangepaste armaturen en verlichtingstype). Om de impact op de fauna en flora tot een minimum te 
beperken dient de kleur en intensiteit van de verlichting oordeelkundig gekozen te worden. Om deze 
reden zal de verlichting van de fietsersbruggen aan de onderkant van de wering voorzien worden en 
enkel het brugdek verlichten. 

3.3.2.5 Afwateringsconcept 

De bestaande perceel- en grachtenstructuur in het projectgebied is noord-zuid georiënteerd. Door de 
aanleg van de R43 worden bestaande perceelsgrachten in noordzuidrichting “geknipt”. Bedoeling is om 
de afwatering te behouden door de aanleg van nieuwe dwarsgrachten evenwijdig aan de R43 die alle 
perceelsgrachten in noordzuidrichting opnemen. 
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Het afstromend wegwater wordt opgevangen in een open afwateringssysteem met onderstaande 
kenmerken: 

• De afwatering wordt uitgevoerd als een open systeem, gericht op de opvang, infiltratie, buffering en 
vertraagde afvoer van afstromend wegwater, waarbij de bermgrachten ondiep en onder een flauwe 
helling worden uitgewerkt.  

• Bij het doortrekken van de R43 wordt het bestaande netwerk van waterlopen in stand gehouden. 
Het watersysteem wordt gerealiseerd als een ‘bijkomende laag’ op het bestaande systeem van oud 
geklasseerde waterlopen. Deze bijkomende laag takt aan op het bestaande 
oppervlaktewatersysteem. De afwatering wordt gecentraliseerd naar een stuw (totaal 5-tal voorzien 
voor fase 3 en 4) vooraleer wordt geloosd op Het Leiken. 

 

3.3.3 Aanpassingen aan het lokaal wegennet 

De doortrekking van de R43 grijpt in op het lokaal wegennet. Om de bestaande lokale verkeersrelaties 
te vrijwaren en de verbinding op lokaal niveau te garanderen, worden onderstaande ingrepen voorzien. 

3.3.3.1 Verbinding voor lokaal verkeer tussen Leikensweg en Kraaiweg 

Tussen de Tieltsesteenweg en de Bogaertmoerstraat doorkruist de R43 zowel de Leikensweg als de 
Bogaertmoerstraat. Om de delen van beide voormelde straten ten zuiden van de R43 bereikbaar te 
houden, wordt aan de zuidzijde van de R43 een nieuwe ventweg voorzien tot aan de Kraaiweg. Het is 
de bedoeling dat deze ventweg enkel instaat voor de ontsluiting van de percelen ten zuiden van de R43. 
Om te verhinderen dat deze ventweg als sluiproute gebruikt zou worden in de verbinding tussen de 
Tielstsesteenweg en de Gentsesteenweg N9, wordt doorgaand verkeer geweerd t.h.v. de aansluiting 
van de ventweg op de Kraaiweg. Daar kruist de ventweg het Eeklo’s Leiken via een brug. Door het 
voorzien van paaltjes zal doorgaand gemotoriseerd verkeer geweerd worden.  
 
De R43 doorkruist eveneens de Kraaiweg. Op die manier wordt de Kraaiweg een doodlopende straat, 
zowel ten noorden als ten zuiden van de R43. De percelen langs Kraaiweg ten noorden van de R43 
kunnen via Dullaert ontsluiten op de R43, de percelen aan de zuidzijde ervan kunnen via Pokmoere 
ontsluiten op de Gentsesteenweg N9.  

3.3.3.2 Verbindingen traag verkeer 

Bij opmaak van het ontwerp is er ook aandacht voor het trage wegennetwerk. Naast de infrastructurele 
maatregelen om het traag verkeer veilig te laten kruisen met de R43 wordt er ook voorzien in 
verbindingen voor traag verkeer.  
 
De delen van de Leikensweg en de Bogaertmoerstraat die gelegen zijn ten noorden van de R43 worden 
behouden en ingeschakeld in het trage wegennetwerk rond de R43.  
 
Door dit nieuwe trage wegennetwerk zal een aanpassing van het Bovenlokaal Functionele Fietsnetwerk 
nodig zijn. Het bestaande netwerk maakt gebruik van de Leikensweg tussen de Tieltsesteenweg en de 
Dullaert, vervolgens de Hendrik Consciencestraat en dan de Kraaiweg. Aangezien de Leikensweg en 
de Kraaiweg door de doortrekking van de R43 gesplitst zullen worden in een deel ten noorden en ten 
zuiden van de R43, wordt hierdoor ook het Bovenlokaal Functionele Fietsnetwerk gesplitst. Een 
aanpassing van dit netwerk zal dus nodig zijn. Een deel van het nieuwe trage wegennetwerk kan hierin 
opgenomen worden ter vervanging van het bestaande netwerk. 
 

 Fietspad Tieltsesteenweg - Zandstraat 

Tussen de Tieltsesteenweg en de Zandstraat wordt een fietspad aangelegd aan de noordzijde van het 
Eeklo’s Leiken. T.h.v. Leikensweg 14A kruist dit fietspad het Eeklo’s Leiken om dan via de bestaande 
verharding van de Leikensweg aan te sluiten op de Zandstraat. Op die manier krijgt de bestaande 
verharding van de Leikensweg een nieuwe functie en hoeft er in dit traject geen nieuwe verharding 
aangelegd te worden om de fietsverbinding te kunnen realiseren. 
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 Wandelpad Bogaertmoerstraat 

De verharding van het deel van de Bogaertmoerstraat tussen de Leikensweg en de R43 blijft behouden 
als wandelverbinding naar Het Leen. Via trappen en de fietsersbrug kan men te voet de verbinding 
maken tussen het centrum van Eeklo en Het Leen. Mindervaliden en fietsers kunnen gebruik maken 
van de volledige fietsersbrug om voormelde verbinding te maken.  
 

 Fietspad Nieuwendorpe – jaagpad langs de Vaart van Eeklo 

Aangezien de R43 wordt doorgetrokken van Nieuwendorpe tot de Tieltsesteenweg kan de tijdelijke 
fietsverbinding over Nieuwendorpe niet behouden blijven. Ter vervanging hiervan wordt een 
fietsverbinding voorzien aan weerszijden van de R43 tussen Nieuwendorpe en de Vaart van Eeklo. 
Fietsers kunnen dan onder de brug over de Vaart van Eeklo rijden om zich van de ene kant van de R43 
naar de andere kant te verplaatsen. Tussen de Vaart van Eeklo en de Tieltsesteenweg worden langs 
de R43 geen fietsvoorzieningen aangelegd. De continuïteit van het jaagpad langs de Vaart van Eeklo 
wordt voorzien.  
 

3.3.4 Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase kan globaal een onderscheid worden gemaakt tussen volgende ingrepen: 

• Afgraven teelaarde en tijdelijk stockeren 

• Aanleg of verplaatsen van ondergrondse leidingen, eventuele aanpassingen aan riolering 

• Aanleg wegkoffer R43 en aanpassen lokaal wegennet 

• Bouw van de kunstwerken (brug over Vaart van Eeklo, fietsersbruggen, inkokeren Eeklo’s 
Leiken) 

• Aanleg verharding R43 en lokaal wegennet 

• Aanleg geluidsschermen en gronddam 

• Aanleg afwatering en afwerken bermen met opgeslagen teelaarde, inzaaien grasmengsel, 
voorzien beplanting 

• Plaatsen wegsignalisatie, markering en verlichting 
 
Zoals voorzien in het PRUP worden de maatregelen met betrekking tot de inrichting van de weg (zie 
hoofdstuk 3.3.2) en de aanpassingen aan het lokaal wegennet (zie hoofdstuk 3.3.3) gelijktijdig met de 
doortrekking van de R43 gerealiseerd en wordt voorafgaand aan de werken een archeologisch 
vooronderzoek opgestart. 
 
Door de ligging van het wegtracé net boven maaiveldniveau wordt geen bemaling nodig geacht tijdens 
de aanlegfase.  
 
Het merendeel van de afgegraven teelaarde zal tijdelijk ter plaatse worden gestockeerd en worden 
gebruikt voor de afwerking van bermen en taluds. Op deze manier wordt maximaal gestreefd naar een 
gesloten grondbalans en een minimaal aan transport. Echter door de ligging net boven maaiveldniveau 
en de aanleg van een gronddam blijft de hoeveelheid aan te voeren grond hoog. 
 

Op basis van de inschatting van het grondverzet zal in de discipline mobiliteit een inschatting gebeuren 
van de hoeveelheid werfverkeer. In deze discipline zal eveneens onderzocht worden welke aan- en 
afvoerroutes bij voorkeur worden gebruikt en welke wegen beter worden vermeden. De resultaten uit 
de discipline mobiliteit op vlak van werfverkeer en werfroutes zullen worden meegenomen bij de 
beoordeling van de disciplines geluid, lucht, bodem, biodiversiteit en mens. Op deze manier kunnen 
vanuit de milieubeoordeling noodzakelijke randvoorwaarden of aanbevelingen met betrekking tot de 
aanlegfase worden geformuleerd. 
 
Wat betreft de afbakening van de werfzone en het bijhorende ruimtebeslag wordt uitgegaan van het 
gebruik van de volledige zone voor wegenis zoals aangeduid in het PRUP (projectgebied). Binnen de 
relevante milieudisciplines (vnl bodem, biodiversiteit, mens) zal worden nagegaan waar in het gebied 
de tijdelijke stockage van teelaarde, eventueel buiten deze werfzone, kan gebeuren. Binnen deze 
disciplines wordt met andere woorden nagegaan op welke locaties een eventuele uitbreiding van het 
projectgebied mogelijk is. 
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Een aantal specifieke bepalingen met betrekking tot de aanlegfase, zoals bijvoorbeeld in te zetten 
machines en type, organisatie van de werfzone, … zullen worden bepaald in het aannemingsbestek of 
behoren tot de vrijheidsgraad van de aannemer. Om hinderaspecten tijdens de aanlegfase te beperken, 
zullen werkprocedures worden opgesteld en opgevolgd. Hierbij wordt gestreefd naar een vorm van 
‘good practice’ waarbij volgende richtlijnen gerespecteerd zullen worden: 

• oordeelkundige inplanting van tijdelijke werfinstallaties en machines rekening houdend met de 
ligging van gevoelige receptoren (Het Leen, woningen) en afschermende objecten; 

• gebruik van geluidsarme (cfr. KB van februari 2006) en goed onderhouden machines; 

• minimaliseren van werfverkeer door onder andere maximaal gebruik te maken van de capaciteit 
van transportmiddelen; 

• maximaal gebruik maken van bestaande wegen en vaste rijroutes ter hoogte van minder 
gevoelige ecotopen of bodemtypes en met maximaal vermijden van woonstraten. 

• vermijden van hinder bij dichtklappen van laadkleppen en lossen van materiaal; 

• vermijden opwaaiend stof door opgeslagen grond in drogere periodes, bv. door grond nat te 
houden/af te dekken; 

• maximaal vermijden van werken bij kunstlicht; 

• voorkomen van calamiteiten door het treffen van voorzorgsmaatregelen zoals: 
o rekening houden met een aantal praktische aspecten zoals tanken op een centrale 

plaats die bij voorkeur van een vloeistofdichte verharding is voorzien, gebruik van vaten 
en jerrycans zoveel mogelijk vermijden en bij gebruik ze voorzien van goede 
schenktuiten en flexibele vulslangen; 

o oordeelkundig gebruik van verontreinigende stoffen; 
o calamiteiten worden voorkomen door een veilige inrichting van de werfzone; 

• opstellen en opvolgen van werkprocedures die periodiek op hun efficiëntie dienen gecontroleerd 
te worden. 

 
Zoals voorgesteld in het plan-MER worden voorafgaand en tijdens de aanlegfase een telefoonnummer 
en meldpunt voorzien waarop omwonenden terecht kunnen met vragen, klachten ed. 
 
Onderstaande tabel geeft een inschatting van de uitvoeringstermijn van de verschillende 
projectonderdelen. 
 

Ingreep Geraamde uitvoeringstermijn 

Fase 3 

Aanleg aansluitingspunt R43 3 maanden 

Bouw brug over Vaart van Eeklo 18 maanden 

Bouw fietsersbrug Tieltsesteenweg 6 maanden 

Kruispunt Tieltsesteenweg 6 maanden 

Aanleg wegenis R43 en aanpassingen lokaal 
wegennet 

3 maanden 

Totale uitvoeringstermijn fase 3 24 maanden 

Fase 4 

Bouw inkokeringen Eeklo’s Leiken 3 maanden 

Bouw fietsersbrug Bogaertmoerstraat 6 maanden 

Aanleg geluidswallen 3 maanden 

Kruispunt Dullaert 3 maanden 

Kruispunt Gentsesteenweg 6 maanden 

Aanleg wegenis R43 en aanpassingen lokaal 
wegennet 

24 maanden 

Totale uitvoeringstermijn fase 4 36 maanden 

 
De uitvoeringstermijnen van de verschillende ingrepen overlappen elkaar. De bouw van de bruggen en 
het kruispunt Tieltsesteenweg in fase 3 kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. In fase 4 kunnen de 
kokers, fietsersbrug, geluidswallen en kruispunt Dullaert gelijktijdig uitgevoerd worden.  
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3.3.5 Beheer en onderhoud 

Er wordt een beheersovereenkomst opgesteld tussen AWV en Stad Eeklo. Wellicht zal een deel van 
het groen en de fietspaden worden beheerd door Stad Eeklo en zal de R43, de grachten vlak naast de 
R43 en een deel van het groen worden beheerd door AWV.  

3.3.6 Begeleidende maatregelen uit het PRUP en plan-MER  

In het plan-MER zijn milderende maatregelen geformuleerd die betrekking hebben op ingrepen in de 
ruimere omgeving. Voor zover deze milderende maatregelen een ruimtelijke vertaling kunnen krijgen 
binnen een RUP, zijn ze eveneens opgenomen in het PRUP voor de doortrekking van de R43. Het 
PRUP omvat hiertoe een ruimere zone dan enkel de zone voor weginfrastructuur. Zo bevat het PRUP 
ook een zone aangeduid als agrarisch gebied met overdruk natuurverweving (ten zuiden van de R43, 
tussen de R43 en Het Leen) en een gemengd openruimtegebied (ten noorden van de R43, tussen de 
R43 en de woonstraten). Met deze aanduidingen geeft het PRUP onder meer invulling aan volgende 
milderende maatregelen uit het plan-MER: 

• een kwalitatieve invulling van de omgeving en restruimtes met behoud en versterken van het huidige 
coulissenlandschap en bewaren van de huidige lijnelementen 

• het vermijden van gevoelige activiteiten in een geluidsbelaste zone 

• het beperken van de ecologische barrière van de weg en het optimaliseren van ecotoopcreatie door 
onder andere het behoud en versterken van corridors en stapstenen. 

 
Het te beoordelen project omvat de aanleg van de R43 en bijhorende infrastructuur binnen de zone voor 
wegenis zoals aangeduid in het PRUP (Kaart 7). De inrichting en het beheer van de overige zones 
zoals aangeduid in het PRUP moet in afstemming gebeuren met overige instanties en maakt geen deel 
uit van de projectdefinitie. Deze elementen worden meegenomen als geplande ontwikkelingen (zie 
hoofdstuk 6.3.2). 
 
Een aantal milderende maatregelen, geformuleerd in het plan-MER, die zullen worden uitgevoerd via 
overige beleidsinstrumenten, zoals een herinrichting van de doortocht N9, maken eveneens geen deel 
uit van de projectdefinitie en worden opgenomen als geplande ontwikkeling. 
 
Daarnaast formuleert het plan-MER een aantal milderende maatregelen die een vertaling krijgen binnen 
de projectdefinitie (zie eerder) of die verder verfijnd zullen worden op niveau van de project-m.e.r.-plicht. 
Deze laatste betreffen nog openstaande onderzoeksvragen en hebben betrekking op de aanlegfase. 
Deze onderzoeksvragen worden onderzocht op hun milieu-impact in voorliggend rapport. Het betreft: 

• ligging, aanleg en inrichting van werfroutes en omleidingswegen; 

• afbakening van de werfzone; 

• uitvoeringsperiode. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maatregelen zoals geformuleerd in het plan-MER met 
aanduiding van de verdere vertaling van elke maatregel binnen het planproces.
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Tabel 5 Overzicht milderende maatregelen plan-MER en verdere vertaling in het planproces 

Discipline Milderende maatregel Vertaling 

Opgenomen 
in PRUP 

Opgenomen 
in project-
definitie 

Onderzoeks-
vraag in 
project-MER 

Geplande 
actie of 
ontwikkeling 

Andere 

Mobiliteit Verbeterde doorstroming op maas van hoofd- en primaire wegen    x  

Effect op N499 binnen maas van hoofd- en primaire wegen milderen    x  

Verbeterde verkeersleefbaarheid doortocht N9: 

• Herinrichting doortocht i.k.v. TV3V 

• Fundamentele herinrichting doortocht N9 

   x  

Aangepaste bewegwijzering om de bereikbaarheid van stedelijke 
functies te verhogen 

   x  

Verkeerscirculatiesysteem (eenrichtingsverkeer) in functie van 
ontmoedigen sluikverkeer in de wijk tussen Gentsesteenweg en 
Oostveldstraat 

   x  

Routes voor vrachtwagens (i.k.v. aanleg R43) mijden kritieke punten  x x   

Voorzien van omleidingswegen, aanleg erfontsluitingweg tussen 
Kraaiweg en Bogaertmoerstraat bij de start van de werken 

 x x   

Geluid Geluidsreductie via geluidsscherm of gronddam gedeeltelijk (steeds 
aansluitend op stedelijke kern Eeklo) langsheen noordzijde tracé en bij 
tracéalternatief 1 ook aan zuidzijde 

x x    

Beperken ontwikkeling van gevoelige activiteiten in geluidsbelaste 
zones 

x   x  

Handhaven van de vooropgestelde snelheid van 70 km/u in het 
ontwerp 

 x    

Betoncentrale, breekinstallatie, ... oordeelkundig inplanten  x x   

Communicatie met de omwonenden  x    

Minimaliseren werfverkeer, capaciteit van de dumpers/vrachtwagens 
maximaal benutten 

 x x   

Werfwegen: onderhoud en oordeelkundige aanleg  x x   

Onderhoudstoestand van de machines en gebruik van geluidsarme 
machines 

 x    

Lossen van materiaal: vermijden van impact, dichtklappen van 
laadkleppen 

 x    

Maximaal gebruik maken van aanwezige objecten om afschermingen 
te krijgen 

 x    

Modal shift ten voordele van het openbaar vervoer en treinverkeer    x  

Lucht Nastreven constante wegsnelheid (vlotte doorstroming, aangepaste 
weginrichting) 

x x    
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Discipline Milderende maatregel Vertaling 

Opgenomen 
in PRUP 

Opgenomen 
in project-
definitie 

Onderzoeks-
vraag in 
project-MER 

Geplande 
actie of 
ontwikkeling 

Andere 

Bodem Oordeelkundig gebruik van strooizouten  x    

Onderzoek naar bodemstabiliteit     Onderzoek 
i.k.v. 
technisch 
ontwerp 

Opstellen en opvolgen van werkprocedures en good practices  x    

Inrichting werfwegen: 

• Max. werken vanaf huidige verharding 

• Vaste werfwegen op zandige en drogere bodems 

• Transportroutes beperken in afstand 

 x x   

Inzet van machines met groot contactoppervlak en opslag van grond 
thv verstoorde/weinig gevoelige bodems 

 x x   

Grondwater Beperken invloedsstraal bemaling x x   Niet 
relevant 
(geen 
bemaling) 

Open, ondiepe langsgrachten, doorlatende bermen x x x   

Oppervlak-
tewater 

Voldoende ruim gedimensioneerde langsgrachten, evt bijkomende 
buffercapaciteit voorzien 

x x x   

Kwaliteitsvolle inrichting thv kruising weg –waterloop met 
natuurvriendelijke inrichting langsgrachten 

x x    

Fauna en flora 
(biodiversiteit) 

Beperken ecotoopinname x x    

Optimaliseren ecotoopcreatie x x (thv zone 
voor wegin-
frastructuur 

 x  

Monitoring grondwaterpeil (bij bemaling)     Niet 
relevant 
(geen 
bemaling) 

Vermijden te sterke bemaling; split-level fietspad, aangepaste 
uitvoeringstechniek en/of timing van de werken afstemmen op 
grondwaterstand 

x x    

Beperken versnippering en barrièrewerking: 

• behoud van actuele corridors en stapstenen en aanleg nieuwe; 

• vermijden inbuizen van waterlopen en langsgrachten; 

• behoud oeverzone en voldoende hoge overbrugging bij kruising van 
waterlopen; 

x x (thv zone 
voor wegin-
frastructuur 

 x  
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Discipline Milderende maatregel Vertaling 

Opgenomen 
in PRUP 

Opgenomen 
in project-
definitie 

Onderzoeks-
vraag in 
project-MER 

Geplande 
actie of 
ontwikkeling 

Andere 

• ecologisch bermbeheer combineren met technieken om 
aanrijdingen van fauna te vermijden. 

• beperken van verlichting. 

Timing van de werken afstemmen op broedseizoen en 
voortplantingsseizoen 

  x   

Beperken werken bij kunstlicht  x    

Beperken van de wegverlichting tot het strikt noodzakelijke en gebruik 
maken van aangepaste armaturen 

x x    

Vermijden of beperken van inname van historisch grasland en 
perceelsrandbegroeiingen van het coulissenlandschap 

x x    

Landschap Continuïteit van lijnelementen bewaren x   x  

Opwaarderen restruimten x x (thv zone 
voor wegin-
frastructuur 

 x  

Inkleding van het tracé aansluitend op de dominante structuren en 
beplantingstypologie in het omliggende landschap 

x x (thv zone 
voor wegin-
frastructuur 

 x  

Vermijden en beperken van beschadiging, bodemverstoring, verstoren 
van oeverprofielen, reliëfwijziging en algemene verstoring van 
landschapsrelaties 

 x x   

Voorafgaand terreinonderzoek in functie van ongekend archeologisch 
erfgoed 

x x    

Kwalitatief ontwerp van brug over Vaart van 
Eeklo 

x x    

Mens Lay-out nieuwe woonwijk Guldensporenstraat afstemmen op het 
nieuwe wegtracé 

   x  

Landbouw 

• Versnippering agrarische structuur beperken via optimaliseren 
tracé, herverkaveling, grondenruil of ruilverkaveling 

• lokale grondenbank aanleggen 

• ontsluiting vrijwaren of herstellen (bv. veeonderdoorgang, 
perceelsontsluitingsweg Kraaiweg - Bogaertmoerstraat) 

x x  x  
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4 ALTERNATIEVEN 

4.1 Nulalternatief  
 
Voorliggend MER betreft de doortrekking van de ring om Eeklo (R43) ten zuidwesten en zuiden van de 
kern van Eeklo, tussen Nieuwendorpe en de N9 Gentsesteenweg. Het nulalternatief betreft het niet 
verlenen van een vergunning voor de doortrekking van de ring om Eeklo en het behoud van de actuele 
situatie.  
 
Het nulalternatief wordt niet als volwaardig alternatief meegenomen. Uit het plan-MER, discipline 
mobiliteit, blijkt dat in het ontwikkelingsscenario het verkeer in de doortocht N9 nog toeneemt als gevolg 
van voornamelijk de geplande stedelijke ontwikkelingen. Dit maakt dat het nulalternatief geen wenselijk 
alternatief is, aangezien hierdoor ter hoogte van de doortocht door Eeklo een toestand wordt in stand 
gehouden die zowel qua (verkeers)leefbaarheid als qua verkeersveiligheid allesbehalve optimaal is (zie 
hoofdstuk 3.2 (verantwoording)).  
 
Het nulalternatief betreft evenwel het referentiekader om de milieueffecten te beoordelen (bestaande 
situatie). De beschrijving van het nulalternatief kan dus in principe in elke discipline opgevat worden als 
de beschrijving van de referentiesituatie met de gekende eigenschappen en knelpunten.  
 

4.2 Beleidsalternatieven 
 
Het precieze wegtracé voor de doortrekking van de R43 is juridisch vastgelegd in het PRUP ‘Zuidelijke 
omleiding R43 Eeklo’. Dit PRUP werd definitief vastgesteld op 10/05/2011. Binnen dit PRUP wordt het 
projectgebied herbestemd naar gebied voor weginfrastructuur. Voorafgaand aan dit PRUP werd 
onderzoek gevoerd naar de noodzaak (verantwoording) en de mogelijke locatiealternatieven (ruimtelijk 
vooronderzoek en plan-MER) voor deze wegverbinding. Bijgevolg wordt voorliggend project 
ondersteund door het beleid. Er zijn geen beleidsalternatieven voorhanden voor dit project.  
 

4.3 Locatiealternatieven 
 
Locatiealternatieven zijn locaties die aan bod komen indien er keuze is tussen meerdere mogelijke 
projectgebieden of indien er alternatieve inplantingsplaatsen zijn binnen een projectgebied. 

4.3.1 Locatiealternatieven: ander projectgebied 

4.3.1.1 Realiseren doortrekking R43 volgens reservatiestrook gewestplan 

Op het gewestplan is een reservatiestrook aangeduid voor de doortrekking van de R43; parallel aan het 
Schipdonkkanaal, ten westen en zuiden van Het Leen en de kern Waarschoot om aan te sluiten op de 
N9 ter hoogte van Beke. Dit tracé (reservatiestrook) sluit minder nauw aan op het stedelijk gebied en 
beantwoordt hierdoor niet (of minder) aan de doelstellingen: 

• het tracé draagt minder bij tot de verbetering van de leefbaarheid van de doortocht N9 in 
vergelijking met de doortrekking van de ring om Eeklo. 

• het tracé vervult geen rol op het vlak van de optimalisatie van de ontsluiting van 
(mobiliteitsgenererende) functies op het niveau van het kleinstedelijk gebied. 

 
Daarnaast gaat dit tracé tussen het Schipdonkkanaal en de aansluiting op de N9 ten zuidwesten van 
Waarschoot dwars door een ruimtelijk samenhangend open ruimtegebied wat een significante en 
ongewenste versnippering van de open ruimte betekent, die beleidsmatig niet ondersteund wordt. Dit 
locatiealternatief wordt bijgevolg niet als volwaardig alternatief meegenomen doorheen het project-
MER. 
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4.3.1.2 Realiseren doortrekking R43 in het gebied ten noorden en ten zuiden 

Het gebied ten noorden van het wegtracé kan opgedeeld worden in twee zones, namelijk: 

• Het gebied ter hoogte van de Vaart van Eeklo 
Ter hoogte van de Vaart van Eeklo is een meer noordelijke ligging van de R43 niet mogelijk, gezien 
dit in conflict staat met het huidige en toekomstige ruimtegebruik. Net ten noorden van het wegtracé 
ligt de schoolhoeve welke dient te worden gevrijwaard. Een noordelijkere ligging van de R43 komt 
ter hoogte van de jachthaven en voorziene recreatieve activiteiten te liggen wat niet wenselijk is. 
Verder noordelijk treden er belangrijke conflicten met aanwezige bewoning op. 

• Het gebied ter hoogte van de scholencampus en de stedelijke woonomgeving 
In het oosten is de aanwezige bewoning/bebouwing de bepalende factor. Uitgaande van het streven 
om minimaal woningen te onteigenen en de hinder voor de omwonenden te beperken, is een meer 
noordelijke ligging niet mogelijk. 

 
In het plan-MER werden drie tracéalternatieven beoordeeld. Naast het weerhouden wegtracé (meest 
noordelijke tracéalternatief) werden ook twee tracéalternatieven onderzocht die meer zuidelijk gelegen 
zijn. Het ene alternatief ligt net ten zuiden van de bestaande Leikensweg. Het andere alternatief kent 
een meer zuidelijke ligging en komt dichter bij Het Leen te liggen. Een meer zuidelijke inplanting werd 
op basis van de resultaten van het plan-MER eveneens verworpen. Dit omwille van de aanwezigheid 
van enerzijds Het Leen en anderzijds de woningen langsheen de Leikensweg. 

• Het Leen vormt een ecologisch waardevol gebied dat is aangeduid als Speciale Beschermingszone, 
meer bepaald als Habitatrichtlijngebied. Daarnaast is Het Leen ook aangeduid als VEN-gebied. 
Deze beschermde status geldt als een grensstellend element waardoor meer zuidelijk gelegen 
tracéalternatieven verworpen worden. In de afweging van het zuidelijke alternatief nabij Het Leen 
(tracéalternatief 3) en de meer noordelijke ligging van tracéalternatief 1 staat het verschil in 
aantasting van de open ruimte centraal. Het ruimtebeslag is bij beiden immers zeer gelijkaardig. 
Door de duidelijk zuidelijkere ligging van tracéalternatief 3 is de versnippering zowel op ecologisch 
en landschappelijk vlak als wat betreft het landbouwareaal sterker. Tracéalternatief 3 veroorzaakt 
een sterkere verstoring van Het Leen, terwijl tracéalternatief 1 een sterkere verstoring voor de 
bewoning teweeg brengt. Zo leidt tracéalternatief 3 tot verdroging ter hoogte van de 
verdrogingsgevoelige zones rondom en in het Leen. Daarnaast is deze verstoring voornamelijk 
gerelateerd met de hogere geluidsbelasting bij gebruik van de nieuwe weginfrastructuur. Om de 
negatieve impact zowel ten aanzien van mens als ten aanzien van natuur te milderen, worden vanuit 
de discipline geluid verschillende mogelijke milderende maatregelen geformuleerd. Rekening 
houdend met de mogelijke geluidsmilderende maatregelen voor beide alternatieven en de 
bijkomende (positieve en negatieve) milieu-impact van deze maatregelen wordt in het plan-MER 
een voorkeur uitgedrukt voor tracéalternatief 1. De keuze voor tracéalternatief 1 is niet alleen te 
verantwoorden op basis van de beperktere impact ten aanzien van Het Leen, maar ook op basis 
van de beperktere impact op het landschap, de beperktere versnippering van het landbouwareaal 
en de betere functionele en recreatieve fietsstructuur. De Passende Beoordeling en Verscherpte 
natuurtoets formuleert eveneens tracéalternatief 1 als voorkeursalternatief. 

• De milieueffecten van het tracéalternatief net ten zuiden van de Leikensweg (tracéalternatief 2) zijn 
sterk gelijkaardig aan de milieueffecten van het meest noordelijke, weerhouden, alternatief 
(tracéalternatief 1). Het onderlinge verschil situeert zich op het vlak van ruimtebeslag. Bij 
tracéalternatief 2 dienen een tiental woningen en 2 landbouwbedrijfszetels te verdwijnen. Bij 
tracéalternatief 1 verdwijnen geen woningen. Uitgaande van het streven om minimaal woningen en 
landbouwzetels te onteigenen en de hinder voor de omwonenden te beperken, is een iets 
zuidelijkere ligging volgens tracéalternatief 2 in het plan-MER niet weerhouden. 

 
Deze locatiealternatieven worden bijgevolg niet als volwaardig alternatief meegenomen doorheen het 
project-MER. 
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Figuur 33 Situering tracéalternatief 2 (groen, ten zuiden van Leikensweg), tracéalternatief 3 (paars, 
meest zuidelijke variant) en tracéalternatief 1 (rood, meest noordelijke en weerhouden tracé) 

4.3.2 Locatiealternatieven: binnen projectgebied  

4.3.2.1 Locatie fietsvoorzieningen t.h.v. Tieltsesteenweg 

Op dit kruispunt wordt een rotonde aangelegd. Voor het fietsverkeer is dit niet de meest veilige 
oplossing. Daarom wordt een fietsersbrug voorzien parallel aan de Tieltsesteenweg, aan de oostzijde 
ervan, tussen de Tieltsesteenweg en de Leikensweg (zie hoofdstuk 3.3.1.6.4).  
 
Op de fietsersbrug zal er dubbelrichtingsfietsverkeer zijn, dus vóór en na de brug zal er een 
dubbelrichtingsfietspad gelegen zijn aan de oostzijde van de Tieltsesteenweg.  
 
Stad Eeklo had eerder al plannen om ten noorden van R43 aan de noordwestzijde van de 
Tieltsesteenweg een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. De fietsersbrug over de R43 is echter aan 
de zuidoostkant gelegen. Er is dus een fietsoversteek nodig.  

Volgende mogelijkheden werden overwogen:  

• Optie 1: oversteek voorzien net ten zuiden van de Vaart van Eeklo en het Eeklo’s Leiken. Dit is 
t.h.v. de hoofdtoegang tot de schoolhoeve. Fietsers die in oost-westelijke richting rijden (op de 
voorgestelde nieuwe fietsverbinding), kunnen dan ook gebruik maken van deze oversteek. 
Nadeel is dat alle fietsverkeer de Tieltsesteenweg dient over te steken.  

• Optie 2: om tegemoet te komen aan bovenvermeld nadeel kan de fietsersbrug ook over de 
Tieltsesteenweg worden voorzien. Nadeel hierbij is dat t.h.v. de tweede toegangsvoorziening 
tot de schoolhoeve de hoogte tussen maaiveld en onderkant fietsersbrug beperkt is tot 2m à 
2.2m.  

• Optie 3: de fietsersbrug alsnog aan de noordwestzijde van de Tieltsesteenweg voorzien. Dit 
heeft als nadeel dat het fietsverkeer van en naar de Leikensweg de Tieltsesteenweg moet 
oversteken.  

Optie 1 wordt geselecteerd als voorkeursvariant omdat de fietsoversteken voor het fietsverkeer in noord-
zuid richting en oost-west richting in deze variant gecombineerd worden tot 1 oversteek. De 
voorkeursvariant wordt opgenomen in de projectbeschrijving. De overige opties worden niet als 
volwaardig alternatief meegenomen doorheen het project-MER. 
 
Ten zuiden van R43 zijn er in de bestaande toestand enkelrichtingsfietspaden gelegen langs de 
Tieltsesteenweg. Enkel op de brug over het kanaal mag het fietsverkeer aan beide zijden van de 
Tieltsesteenweg in beide rijrichtingen verlopen. Volgende mogelijkheden werden overwogen: 

• Optie 1: een middengeleider voorzien ongeveer halfweg het rechte stuk tussen de nieuwe 
rotonde en de brug over het kanaal die tegelijk dienst doet als verkeerspoort en fietsoversteek  

• Optie 2: het dubbelrichtingsfietspad doortrekken tot op de brug over het kanaal en dan de 
fietsoversteken laten gebeuren op de brug.  
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Optie 2 wordt geselecteerd als voorkeursvariant omdat er dan verhinderd wordt dat bij het fietstraject 
van Eeklo naar Zomergem langs het kanaal de Tieltsesteenweg 2x moet gedwarst worden over een 
beperkte lengte. De voorkeursvariant wordt opgenomen in de projectbeschrijving. De overige opties 
worden niet als volwaardig alternatief meegenomen doorheen het project-MER. 
 

 
Figuur 34 Voorgestelde locaties voor overgang van fietsvoorzieningen 

4.3.2.2 Locatie geluidsmilderende maatregelen 

In een aanvullende geluidsstudie werd de doeltreffendheid van geluidsmilderende maatregelen 
langsheen het wegtracé gemodelleerd. Hierbij werd onder andere een situatie onderzocht waarbij een 
geluidsscherm wordt voorzien aan de zuidzijde van de R43, ter hoogte van de Leikensweg en 
Bogaertmoerstraat. Volgende conclusies werden hierbij geformuleerd: 

• situatie zonder geluidsscherm aan de zuidzijde van de weg 
Voor de woningen langs de Leikensweg en de Bogaertmoerstraat wordt een Lden berekend 
van meer dan 55 dB(A). De richtwaarde voor Lden die naar voor wordt geschoven wordt in het 
‘voorlopige’ toetsingskader wordt echter wel gerespecteerd. Het al dan niet plaatsen van het 
geluidsscherm is met andere woorden niet strikt noodzakelijk en moet afgewogen worden in 
functie van kostprijs, landschap, visuele hinder, … 

• situatie met geluidsscherm aan de zuidzijde van de weg 
Voor alle woningen langs de nieuwe weg R43 bedraagt het Lden op 4 m hoogte nu minder dan 
55 dB(A). Dit is strenger dan de voorop gesteld in het ‘voorlopige’ toetsingskader voor 
wegverkeer en gebaseerd op het ontwerp KB voor wegverkeersgeluid opgesteld in 1991. 
Geluidsmilderende maatregelen ten zuiden van de R43 hebben waarschijnlijk een klein 
milderend effect (< 1 dB(A)) ten opzichte van het gebied Het Leen. Het milderend effect is echter 
zeer klein en valt binnen foutenmarge van model, dus verwaarloosbaar. De afstand van de 
afscherming tot Het Leen is immers te groot. 

 
Op basis van deze resultaten en rekening houdend met de bijkomende barrièrewerking 
(landschappelijk, visueel, ecologisch) indien een geluidsscherm langsheen de Leikensweg wordt 
voorzien, wordt een geluidscherm ten zuiden van de R43 ter hoogte van de Leikensweg niet 
weerhouden. 
 

Optie 1 

Optie 2 

Optie 1 

Optie 2 
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Ter hoogte van de Bogaertmoerstraat is de barrièrewerking veel beperkter (gezien de bebouwing ten 
noorden) en wordt wel een geluidsreducerende maatregel vereist  vanuit het PRUP. In tegenstelling tot 
het PRUP wordt deze geluidsbuffer niet voorzien. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.2.2.  
 

4.4 Uitvoeringsalternatieven 

4.4.1 Beperkte doortrekking R43 tot aan de N499 – Veldekens-Tieltsesteenweg 

Wanneer de R43 slechts gedeeltelijk wordt doorgetrokken, namelijk tot aan de N499 – Veldekens-
Tieltsesteenweg, kan deze weg instaan voor een gedeeltelijke ontsluiting van de geplande 
bedrijventerreinen alsook voor de ontsluiting van het nieuwe fusieziekenhuis. Een gedeelte van dit 
verkeer zal echter nog steeds gebruik maken van de doortocht via het centrum. Daarnaast zullen 
verkeersgenererende activiteiten zoals de scholencampus en de voorziene woonuitbreiding ter hoogte 
van de Guldensporenstraat geen aansluiting vinden op de R43. 
 
De beperkte doortrekking van de R43 tot de N499 Tieltsesteenweg heeft nagenoeg geen effect op de 
doortocht N9 en biedt tevens geen oplossing op stedelijk niveau in functie van het optimaliseren van de 
ontsluiting van mobiliteitsgenererende stedelijke functies. Het biedt enkel een oplossing op lokaal 
niveau: een verbeterde ontsluiting van het bedrijventerrein Nieuwendorpe vanaf de Tieltsesteenweg. Dit 
alternatief wordt daarom niet verder beschouwd. 

4.4.2 Hoogteligging wegtracé 

Naast een ligging van het tracé op maaiveldniveau is in het plan-MER ook een ligging onder 
maaiveldniveau en op talud beoordeeld. Deze laatste, een verdiepte ligging of uitvoering op talud, zijn 
niet wenselijk vanuit milieuoogpunt: 

• Bij aanleg in ophoging zal de R43 een dominantere invloed hebben op het landschap. Dit is niet 
wenselijk in de open ruimte centraal in het plangebied (coulissenlandschap). Bovendien zorgt 
aanleg in ophoging voor een sterkere verspreiding van het geluid, wat evenmin wenselijk is. 
Verder zal in ophoging een iets grotere barrièrewerking ten aanzien van fauna optreden, tenzij 
de weg op pijlers wordt aangelegd.  

• Indien de R43 in uitgraving wordt aangelegd, is de landschappelijke impact veel beperkter. 
Wanneer de weg voldoende diep wordt aangelegd zodat de ‘wanden’ als geluidsschermen/ 
bermen kunnen ingericht worden, kan bovendien een significante daling van de 
geluidsverstoring gerealiseerd worden. De R43 komt echter in een gebied te liggen dat 
gekenmerkt wordt door een ondiepe grondwaterstand en de aanwezigheid van ondiep veen. 
Omwille van de mogelijk significant negatieve invloed op het grondwatersysteem en de hiervan 
afhankelijke vegetatie, is het echter niet wenselijk om de R43 over lange afstand in uitgraving 
aan te leggen. Dit wordt in het plan-MER bevestigd vanuit de Passende beoordeling en 
Verscherpte Natuurtoets. 

De voorkeur gaat bijgevolg uit naar aanleg van de R43 op maaiveldniveau. Dit omwille van een 
beperktere landschappelijke impact dan bij aanleg in ophoging en een verwaarloosbare impact op het 
grondwatersysteem in vergelijking met aanleg in uitgraving. Bovendien zorgt de aanleg op 
maaiveldniveau voor een beperktere verspreiding van het geluid ten opzichte van een aanleg in 
ophoging. Aanleg in ophoging of in uitgraving wordt daarom niet verder beschouwd. 
 
Binnen het RUP wordt gekozen voor een tracé op 70 à 80 cm boven het maaiveld (dit is op het niveau 
van de bestaande lokale wegen), dit met het oog op het minimaliseren van de impact van eventuele 
bronbemalingen om verstoring van de grondwatertafel en de van grondwater afhankelijke vegetatie te 
vermijden. 

4.4.3 Ongelijkgrondse aansluitingen 

De mogelijkheid om ongelijkgrondse kruisingen voor het autoverkeer aan te leggen werd omwille van 
volgende redenen verworpen: 

• ongelijkgrondse kruisingen zijn in strijd met de voorziene wegencategorisering als secundaire 
weg; 

• dergelijke kruisingen hebben een sterke landschappelijke impact en een (in vergelijking met 
gelijkgrondse aansluitingen) groot ruimtebeslag; 



 

170058_Aanmelding R43 Eeklo – Doortrekking Zuidelijke Ring  84 

• uit de resultaten van de geraamde verkeersintensiteiten blijkt geen behoefte aan 
ongelijkgrondse kruisingen; 

• de R43 wordt een rijweg voor uitzonderlijk transport. De fietsbruggen zijn minstens 5,8m hoog. 
Om dit ook voor de kruisingen van autoverkeer te realiseren, kan niet binnen de grenzen van 
het PRUP. 

4.4.4 Brug over de vaart van Eeklo 

De mogelijkheid van een ophaalbrug over de Vaart van Eeklo wordt niet meegenomen omwille van: 

• het realiseren van een vlotte en continue doorstroming op de R43; 

• het garanderen van een goede toegankelijkheid van de jachthaven; 

• het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met de fietsvoorziening langs de Vaart van 
Eeklo. 

4.4.5 Aansluitingspunten voor erfontsluiting 

In functie van het realiseren van voldoende doorstroming en de rol als stedelijke verdeelweg, worden 
geen rechtstreekse erfontsluitingen op de R43 voorzien. De woningen langsheen de R43 worden via 
het lokale wegennet ontsloten naar de aansluitingspunten op de R43 en/of naar de N499 en N9. 

4.4.6 Geluidsmilderende maatregelen 

De voorkeur gaat uit naar een gronddam omwille van het natuurlijk karakter en de kwaliteiten op het 
vlak van landschappelijke integratie ten opzichte van een geluidsscherm. Enkel op die plaatsen waar 
de ruimtelijke mogelijkheden beperkt zijn (ter hoogte van de Kraaiweg), wordt gekozen voor een 
geluidsscherm als oplossing. 
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5 OPBOUW VAN HET MER EN INHOUDSTAFEL 

5.1 Opbouw van het MER 
 
Deel 1 geeft de algemene inlichtingen m.b.t. het project.  
 
Deel 2 geeft de ruimtelijke, administratieve, juridische en beleidsmatige situering van het project. Dit 
hoofdstuk zal grotendeels overeenkomen met de beschrijving uit deze aanmelding, eventueel 
aangevuld met de opmerkingen die geformuleerd werden in het scopingsadvies. 
 
De projectbeschrijving (deel 3) zal overeenkomen met deze van dit rapport. 
 
Deel 4 bespreekt een aantal mogelijke alternatieven voor het project. 
 
Deel 5 geeft de algemene methodologische aspecten. Er wordt verduidelijkt welke disciplines diepgaand 
onderzocht zullen worden en hoe elke discipline opgebouwd zal worden. Tenslotte worden de mogelijke 
effecten in een ingreep-effectschema samengevat.  
 
In deel 6 worden de milieueffecten per discipline besproken en worden waar nodig milderende 
maatregelen en monitoring voorgesteld.  
 
Deel 7 bevat een overzicht van alle monitoringsmaatregelen die opgevolgd en geëvalueerd moeten 
worden.  
 
In deel 8 worden de elementen aangereikt voor de invulling van de watertoets.  
 
Deel 9: Bij de opmaak van het MER kunnen er bepaalde leemtes in de kennis gedetecteerd worden. 
Deze leemtes kunnen bestaan uit: 

- niet éénduidige projectaspecten; 
- geen voldoende kennis in verband met bodem- en/of waterkwaliteit; 
- geen voldoende emissiemetingen; 
- geen volledig inzicht van de bestaande milieutoestand; 
- te veel onzekerheden inzake effectinschatting; 
- … 

 
In tabelvorm zal onder deel 10 per discipline de verschillende effecten en voorgestelde maatregelen 
samengevat worden.  
 
Deel 11 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen weer. 
 
Als bijvoegsel bij het MER wordt een niet-technische samenvatting van het volledige MER opgenomen. 
De niet-technische samenvatting geeft een bondige samenvatting van het rapport voor de 
vergunningverlener en het brede publiek. 
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5.2 Voorstel inhoudstafel MER 
 
Het MER zal bestaan uit drie gedeelten: een tekstueel gedeelte, een niet-technische samenvatting en 
een aparte bijlagenbundel (incl. kaartenatlas).  
 
MER 
 
Inhoud 
Lijst van figuren 
Lijst van tabellen 
Lijst van kaarten 
Bijlagenbundel 
Verklarende woordenlijst 
Lijst van afkortingen 
DEEL 1. ALGEMENE INLICHTINGEN  

- Aard van het project 
- Initiatiefnemer 
- Opdrachthouder 
- Team van deskundigen 
- Toetsing MER-plicht 
- Situering MER in vergunningsprocedure 

 
DEEL 2. RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE EN JURIDISCHE SITUERING VAN HET PROJECT 

- Ruimtelijke situering 
- Milieuadministratieve situering  
- Beleidsmatige en juridische randvoorwaarden 

 
DEEL 3. PROJECTBESCHRIJVING 

- Algemeen  
- Verantwoording 
- Beschrijving van de bestaande inrichting en het proces 
- Beschrijving van de geplande projecten 

 
DEEL 4. ALTERNATIEVEN 

- Nulalternatief 
- Beleidsalternatieven 
- Locatiealternatieven 
- Uitvoeringsalternatieven 
 

DEEL 5. ALGEMENE METHODOLOGISCHE ASPECTEN  
- Overzicht van de te onderzoeken disciplines 
- Opbouw per discipline 
- Ontwikkelingsscenario’s 
- Ingreep-effectrelaties 
- Grensoverschrijdende effecten 

 
DEEL 6. EVALUATIE VAN DE MILIEUEFFECTEN EN MAATREGELEN 

Per discipline wordt het volgende behandeld 
- Afbakening van het studiegebied 
(- Juridische en beleidsmatige context) 
- Beschrijving referentiesituatie 
- Beschrijving geplande toestand en effectvoorspelling en -beoordeling 
- Milderende maatregelen en monitoring 
 

DEEL 7. MONITORING EN EVALUATIE 
 
DEEL 8. WATERTOETS 
 
DEEL 9. LEEMTEN IN DE KENNIS 
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DEEL 10. SYNTHESE VAN DE MILIEUEFFECTEN EN MILDERENDE MAATREGELEN, 
EINDBESPREKING 
 
DEEL 11. GERAADPLEEGDE BRONNEN  
 
NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 
 
 Inleiding 
 Ruimtelijke, administratieve en juridische situering 

Beschrijving van het project 
Alternatieven  

 Evaluatie milieueffecten en maatregelen 
 Synthese milieueffecten en milderende maatregelen 

 
BIJLAGENBUNDEL 
 
Incl. kaartenatlas 
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6 ALGEMENE METHODOLOGISCHE ASPECTEN 

6.1 Overzicht van de te onderzoeken disciplines 
 
De bedoeling van de MER is een beschrijving te geven van de effecten van het project op het milieu en 
een onderzoek te doen naar eventuele milieueffectverzachtende maatregelen die de negatieve impact 
op het milieu trachten te beperken of te voorkomen.  
 
Gezien de karakteristieken van het gebied en de aard van het project, worden in het MER door de 
respectievelijke erkende (MER-)deskundigen volgende aspecten diepgaand besproken 
(=sleuteldisciplines): 

• Discipline mens – mobiliteit 

• Discipline lucht 

• Discipline geluid en trillingen 

• Discipline biodiversiteit 

• Discipline water – oppervlakte- en afvalwater 

• Discipline mens – gezondheid 

• Discipline mens – ruimtelijke aspecten 
 
De uitvoering en opstelling van de MER-disciplines zullen gebeuren conform de richtlijnen die door 
Team Mer zijn opgesteld en uitgevaardigd. Grosso modo zullen per discipline volgende punten worden 
onderzocht: 

• afbakening studiegebied en methodologie 

• beschrijving referentiesituatie 

• effectbeschrijving en –beoordeling 

• vergelijking referentiesituatie en geplande situatie 

• milderende maatregelen 
 
Hoewel volgende disciplines niet als sleuteldisciplines worden beschouwd en dus geen diepgaande 
studie vereisen, worden deze alsnog door een MER-deskundige behandeld: 

• Discipline bodem 

• Discipline grondwater 

• Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  
 
Volgende disciplines worden niet behandeld: 

• Discipline licht, warmte en stralingen 
 
Discipline klimaat wordt niet als een aparte discipline behandeld in dit MER. De klimaatreflex wordt als 
ontwikkelingsscenario meegenomen in de relevante disciplines. Voor dit project beperkt dit zich tot 
uitwerking in de disciplines lucht en water (zie verder).  
 
Indien op basis van het scopingsadvies of bijkomende gegevens die verzameld worden in de loop van 
het MER blijkt dat een uitgebreide bespreking hiervoor nodig is, zal dit aspect alsnog door een erkend 
deskundige gebeuren.  
 
In deze aanmelding is een aanzet en/of methodologie beschreven voor de verschillende onderdelen.  
 

6.2 Opbouw per discipline 

6.2.1 Afbakening van het studiegebied 

De effecten veroorzaakt door het beschreven project, manifesteren zich doorgaans in een groter gebied 
dan het eigenlijke projectgebied. Dit wordt het studiegebied genoemd. De afbakening van het 
studiegebied wordt bepaald door het invloedsgebied waarbinnen effecten optreden. Dit kan verschillend 
zijn per discipline en zelfs per effect. Het studiegebied wordt met andere woorden globaal gedefinieerd 
als het projectgebied met inbegrip van het invloedsgebied. 
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6.2.2 Juridisch en beleidsmatige context 

Het project dient te voldoen aan een juridisch en beleidsmatig kader, welke reeds in Hoofdstuk 2.2 werd 
vastgelegd. Hierbij wordt - indien door de deskundige noodzakelijk geacht - voor bepaalde disciplines 
een aparte en uitgebreide toetsing aan de juridisch en beleidsmatige wetgeving uitgevoerd, welke van 
toepassing is voor deze discipline. 

6.2.3 Beschrijving referentietoestand 

Dit is de toestand van het studiegebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectbeoordeling.  
Een algemene situering van de omgeving van de projectsite werd reeds gegeven in Hoofdstuk 3. De 
referentiesituatie komt overeen met de bestaande toestand van het studiegebied in de disciplines 
trillingen, water, bodem, biodiversiteit, mens-ruimtelijke aspecten en landschappen, bouwkundig 
erfgoed en archeologie. Als referentieperiode worden de jaren 2019 en 2020 gebruikt. Er wordt gekozen 
voor deze periode als referentie omdat daar telkens een volledig jaar gegevens van ter beschikking zijn 
die kunnen gehanteerd worden voor de project-MER. Het jaar 2019 wordt nog meegenomen aangezien 
2020 niet volledig representatief is voor bepaalde disciplines ten gevolge van COVID-19. Indien andere 
(cijfer)gegevens meer representatief lijken, zullen deze waar nodig gebruikt en toegelicht worden in de 
desbetreffende discipline. 
In de disciplines mobiliteit, geluid, lucht en mens-gezondheid wordt de referentiesituatie bekeken in 
2025.  
 
Indien geen recente gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde aspecten zal de deskundige uitgaan van 
de beschikbare gegevens en zal hij deze beschikbare gegevens actualiseren door bijkomende 
metingen, door veldwerk of door extrapolatie indien hij dit nodig acht omwille van mogelijke significante 
wijzigingen in de tijd.  

6.2.4 Beschrijving geplande situatie en milieueffecten 

De geplande situatie is de toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het project en 
ten gevolge van dit project, zoals het vastgelegd is in de projectbeschrijving en zonder rekening te 
houden met eventuele extra milderende maatregelen.  
 
Deze beschrijving omvat de beschrijving en de evaluatie van de positieve en negatieve effecten als 
gevolg van de uitvoering van onderhavig project. De evaluatie gebeurt voor de verschillende criteria op 
basis van cijfermatige of kwalitatieve gegevens. De evaluatie over het belang van het uiteindelijke effect 
gebeurt op basis van ervaringsgegevens en relatieve impact (ten opzichte van normen, ten opzichte 
van draagkracht van het gebied, …). 
 
Onder “Methodologie”- is voor elke discipline aangegeven op basis van welke criteria en op welke wijze 
de beoordeling van de effecten gebeurt. 
 
Bij de beoordeling van de effecten zal onderstaande zevenwaardige schaal gehanteerd worden, tenzij 
anders vermeld in de discipline (Tabel 6): 
 
Tabel 6 Zevenwaardige schaal voor effectbeoordeling 

Beoordeling effect Waardering 

Aanzienlijk negatief -3 

Negatief -2 

Beperkt negatief -1 

Geen of verwaarloosbaar effect 0 

Beperkt positief +1 

Positief +2 

Aanzienlijk positief +3 

 
Hierbij duidt een positieve score op een gewenst effect (verhoging, een ondersteuning of een versterking 
van de betrokken eigenschap). Een negatieve score wijst op een ongewenst effect (het verdwijnen, een 
verlaging of een aantasting van een bepaalde eigenschap). Per besproken effect van elke discipline 
wordt het significantieniveau toegelicht.  
 



 

170058_Aanmelding R43 Eeklo – Doortrekking Zuidelijke Ring  90 

Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de 
deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben en kan tevens afgeleid worden in hoeverre 
een maatregel vereist is en welke de impact is van de maatregel (resterend effect).  

6.2.5 Beoordeling en milderende maatregelen 

Teneinde een globale beoordeling van het project in het MER toe te laten, worden de effecten 
vervolgens per discipline beoordeeld.  
 
Om de negatieve gevolgen voor de omgeving te vermijden, te voorkomen of te beperken, worden 
milderende maatregelen voorgesteld waar dit nodig wordt geacht in het MER. De milderende 
maatregelen worden concreet per discipline vastgelegd. In zoverre de toepassing van de milderende 
maatregelen buiten de bevoegdheid van de initiatiefnemer valt, zullen ze gepresenteerd worden als 
suggesties. 
 
Vanuit de zevenwaardige schaal voor effectbeoordeling kan er aan een negatief effect een negatieve 
score verbonden worden. De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende 
maatregelen, tenzij anders bepaald in de discipline: 
 
Tabel 7 Koppeling milderende maatregelen aan negatieve effectbeoordeling 

Waardering Milderende maatregel 

-1  Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend; als de milieukwaliteit in de 
referentiesituatie echter reeds slecht is kunnen milderende maatregelen toch nodig zijn om 
een bijkomende verslechtering te vermijden. 

-2 Er dient gezocht te worden naar milderende maatregelen. 

-3  Er dienen in elk geval milderende maatregelen te worden voorgesteld. 

 
Het effect of resterend effect (bij het voorstellen van milderende maatregelen) wordt in het MER 
beoordeeld op gelijkaardige wijze zoals hierboven aangehaald.  

6.3 Ontwikkelingsscenario’s 
 
Wijzigingen (autonoom of gestuurd) in de bestaande toestand in de omgeving van het studiegebied, 
worden onder deze paragraaf beschreven in het MER.e 
Gestuurde wijzigingen kunnen gerelateerd zijn aan te realiseren beleidsplannen 
(gewestplanbestemmingen, bijzonder plannen van aanleg, structuurplannen, ...), aan 
waterkwaliteitsdoelstellingen, aan geplande te beschermen gebieden of monumenten, aan door de 
overheid genomen beleidsbeslissingen...  

6.3.1 Autonome ontwikkeling 

Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken 
zonder bijkomende beïnvloeding van buitenaf.  
 
Klimaatreflex 
 
De ‘klimaatreflex’ houdt het effect van het project op klimaat in, maar ook de kwetsbaarheid van het 
project voor klimaatveranderingen.  
Dit ontwikkelingsscenario is enkel relevant in de disciplines lucht en water (zie methodologie per 
discipline). 

6.3.2 Gestuurde ontwikkeling 

De gestuurde ontwikkelingen worden in onderstaande paragrafen toegelicht.  
 
Bij de uitwerking van de ontwerp-MER zal bepaald worden welke ontwikkelingen voor en welke na 2025 
zullen gerealiseerd zijn. De ontwikkelingen die voor 2025 zullen worden gerealiseerd, worden 
opgenomen in referentietoestand 2025 (REF2025) bij de disciplines mobiliteit en bij de 
verkeersgerelateerde aspecten binnen de disciplines geluid en trillingen, lucht en mens-gezondheid. 
Ontwikkelingen die na 2025 worden gerealiseerd, worden als ontwikkelingsscenario meegenomen.  
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6.3.2.1 PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo 

Aanleiding voor het planningsproces rond de doortrekking van de R43 is de beslissing van de 
gemeenteraad van Eeklo in september 2004 om geen fundamentele werken aan de doortocht N9 uit te 
voeren, zolang de doortrekking van de R43 niet gerealiseerd is. Als gevolg van deze beslissing in de 
gemeenteraad en het groeiend draagvlak bij verschillende actoren voor een doortrekking van de R43 
als middel om de leefbaarheid te verbeteren, is op initiatief van de Vlaamse Overheid, Wegen en 
Verkeer Oost-Vlaanderen een tracéstudie opgestart.  
 
De betekenis van de R43 als omleidingsweg op stedelijk en bovenlokaal niveau is onderzocht en 
(verder) onderbouwd op basis van een herkomst-bestemmingsonderzoek. De R43 krijgt een rol als 
omleiding voor bovenlokaal verkeer en als stedelijke verzamel- en verdeelweg. De R43 neemt deze rol 
over van de N9 die deze functie in de bestaande situatie vervult. De N9 krijgt hierdoor een lokale 
betekenis, waarbij de N9 in het centrumgebied in hoofdzaak een rol voor bestemmingsverkeer kan 
opnemen. Deze visie is uitgewerkt in een startnota voor de doortrekking van de R43 als zuidelijke 
omleiding welke is goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie (PAC) op 15 oktober 2007.  
 
Verschillende tracé-alternatieven voor de doortrekking van de R43 zijn geëvalueerd op hun 
milieueffecten in een plan-MER en passende beoordeling. Om doortrekking van de R43 te realiseren 
zijn bestemmingswijzigingen nodig. In zitting van 11 februari 2010 besliste de Oost-Vlaamse deputatie, 
na overleg met de stad Eeklo en Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, om te starten met een provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de doortrekking van de R43. Dit plan moet de doortrekking van de R43 
en het realiseren van de milderende maatregelen die vanuit het plan-MER zijn voorgesteld, mogelijk 
maken. Het PRUP ‘Zuidelijke omleiding R43 Eeklo’ werd definitief vastgesteld op 10/05/2011. Tegen 
het goedgekeurde RUP werd een procedure opgestart bij de Raad van State maar de Raad weerlegde 
de bezwaren waardoor het RUP zijn geldigheid heeft behouden. 
 
Een uittreksel van het grafisch plan uit het PRUP ‘zuidelijke omleiding R43 Eeklo’ is hieronder 
weergegeven. Het PRUP legt niet alleen het precieze wegtracé en de voorschriften voor de doortrekking 
van de R43 juridisch vast (gebied voor weginfrastructuur). In het plan-MER zijn milderende maatregelen 
geformuleerd die betrekking hebben op ingrepen in de ruimere omgeving. Voor zover deze milderende 
maatregelen een ruimtelijke vertaling kunnen krijgen binnen een RUP, zijn ze eveneens opgenomen in 
het PRUP voor de doortrekking van de R43. Het PRUP omvat hiertoe een ruimere zone dan enkel de 
zone voor weginfrastructuur. Zo bevat het PRUP ook een zone aangeduid als agrarisch gebied met 
overdruk natuurverweving (ten zuiden van de R43, tussen de R43 en Het Leen) en een gemengd 
openruimtegebied (ten noorden van de R43, tussen de R43 en de woonstraten). Met deze aanduidingen 
geeft het PRUP onder meer invulling aan volgende milderende maatregelen uit het plan-MER: 

• een kwalitatieve invulling van de omgeving en restruimtes met behoud en versterken van het 
huidige coulissenlandschap en bewaren van de huidige lijnelementen 

• het vermijden van gevoelige activiteiten in een geluidsbelaste zone 

• het beperken van de ecologische barrière van de weg en het optimaliseren van ecotoopcreatie 
door onder andere het behoud en versterken van corridors en stapstenen. 

 
Het voorliggend project omvat de aanleg van de R43 en bijhorende infrastructuur binnen het gebied 
voor weginfrastructuur zoals aangeduid in het PRUP. De inrichting en het beheer van de overige zones 
zoals aangeduid in het PRUP moet in afstemming gebeuren met overige instanties en maakt geen deel 
uit van voorliggend project. Deze elementen worden meegenomen als geplande ontwikkelingen. De 
ontwikkeling van agrarisch gebied met overdruk natuurverweving wordt verder besproken in hoofdstuk 
6.3.2.5.4. De ontwikkeling van gemengd openruimtegebied wordt verder besproken in hoofdstuk 
6.3.2.5.3 
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Figuur 35 Uittreksel PRUP ‘Zuidelijke omleiding R43 Eeklo’ 
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6.3.2.2 Relevant voor discipline mobiliteit 

De R43 is onderhevig aan de dynamiek van ruimtelijke ontwikkeling, met aandacht voor onder meer 
mobiliteit en economische activiteiten. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn: 

• Wijzigingen aan de bovenlokale verkeersinfrastructuur (herinrichting van hoofd- en primaire 
wegen conform hun rol vanuit het RSV): 

o ombouw van de N49/A11 tot hoofdweg, 
o R4-west, E40 en N44; 

• Herinrichten van de doortocht N9 
(maatregel uit plan-MER, geen ruimtelijke vertaling in PRUP, initiatiefnemer Eeklo) 
Deze maatregel heeft geen ruimtelijke vertaling in het PRUP (niet aangeduid op grafisch plan), 
maar de visie en het concept voor de herinrichting is wel opgenomen in de toelichtingsnota. De 
R43 neemt de bestaande bovenlokale verbindende rol en de verzamelende functie op het 
niveau van het stedelijk gebied van de doortocht N9 over met het oog op het verhogen van de 
(verkeers)leefbaarheid van de doortocht N9. De toekomstige hoofdfunctie van de doortocht N9 
(na doortrekking van de R43) bestaat uit de ontsluiting van het stedelijk kerngebied of 
centrumgebied van Eeklo. De inrichting van de N9 dient op deze functie afgestemd te worden 
bij doortrekking van de R43, waarbij maximaal ingezet wordt op het ondersteunen van de 
verblijfsfunctie en verblijfskwaliteit. Een startnota werd reeds opgesteld.   

• R43 als drager van bedrijvenzones en stedelijke functies (PRS – afbakening kleinstedelijk 
gebied Eeklo); 

• Verbod doorgaand vrachtverkeer op de N499 Tieltsesteenweg; 

• Woonuitbreidingsgebied ‘Guldensporenstraat’ (PRS – afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo) - 
uitgewerkt in plannen  RUP Gentsesteenweg –Guldensporenstraat + verkavelingen sogeta 1, 
2 en Guldensporenstraat; 

• Versterking van het stedelijk gebied op het vlak van wonen (PRS – afbakening kleinstedelijk 
gebied Eeklo) 

• Geplande maatregelen in uitvoering van het GRS; 

• Geplande maatregelen zoals nieuwe bedrijventerrein in uitvoering van PRS, GRS 
buurgemeenten, indien relevant voor de beschouwde wegvakken; – zone Nieuwendorpe Noord 
in voorbereiding. Kunstdal/Kunstberg volop in ontwikkeling);  RUP Broeken; PRUP Balgerhoeke 

• Geplande maatregelen zoals voorgesteld in het ‘bereikbaarheidsplan voor het provinciaal 
domein Het Leen’ 

• Stationsomgeving. 

• Strategisch Commercieel plan (in opmaak) 

• Trage Wegen herstel- en ontwikkelingsplan. 
 
Deze ontwikkelingen worden als ontwikkelingsscenario meegenomen binnen de discipline mens-
mobiliteit en overige mobiliteitsgerelateerde disciplines (lucht, geluid, mens-gezondheid), waar relevant. 

6.3.2.3 Relevant voor discipline bodem 

De relevante geplande ontwikkelingen houden voornamelijk een verdere verstedelijking in van het 
kleinstedelijk gebied Eeklo. 

6.3.2.4 Relevant voor discipline grondwater en oppervlaktewater 

De geplande ontwikkelingen in het studiegebied (bijkomende bedrijvigheid) hebben hoofdzakelijk 
betrekking op toenemende verharding. Daarnaast vormen het beleid ten aanzien van vergunningen 
voor grondwaterwinning en het voeren van een actief peilbeheer van het oppervlaktewater belangrijke 
parameters voor het toekomstig grondwaterregime. 
Inzake het Eeklo’s Leiken werd in de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen het volgende 
opgenomen:  
“De sanering van de waterbodem van het Eeklo’s Leiken met aansluiting op het 
drinkwaterproductiecentrum te Kluizen stellen een voldoende waterproductiecapaciteit veilig.” Deze 
sanering  
 
Dit wordt ook verder opgenomen in de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen (planperiode 2022-
2027) die van 15/09/2020 tot 14/03/2021 in openbaar onderzoek geweest zijn:  
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“Door de sanering van het Eeklo’s Leiken en verdere inrichtingswerken wordt een uitbreiding van het 
drinkwatercaptatiegebied van Kluizen mogelijk gemaakt, om de toekomstige drinkwatervraag veilig te 
stellen.”  
 
Voor het Afleidingskanaal van de Leie II en het kanaal van Eeklo wordt een potentieel sterke vooruitgang 
voorgesteld mits uitvoeren van de acties in het 3de generatie stroomgebiedbeheerplan en volgend 
stroomgebiedbeheerplan (klasse 5). 
 
Via De Watergroep is vernomen dat het gebied ten zuiden van Eeklo aangeduid is als reservegebied 
voor drinkwaterproductie zoals op onderstaande figuur te zien is. Dit werd zo opgenomen in de derde 
generatie stroomgebiedbeheerplannen. 
 

 
Figuur 36 oppervlaktewaterwingebied Kluizen volgens SGBP 2022-2027 

 
Concreet betekent dit dat het groene gebied op de figuur het gebied is waarvan de neerslagafstroming 
momenteel reeds naar het waterproductiecentrum (WPC) in Kluizen stroomt en zo dus gebruikt wordt 
voor drinkwaterproductie. De neerslag in het gebied aangeduid in het geel kan momenteel niet 
afstromen naar het WPC, maar kan dit in de toekomst mogelijks wel (reservegebied). Het captatiegebied 
van Kluizen is momenteel 25.000 ha groot en de VMW heeft plannen om het gebied uit te breiden 
(+10.000 ha). Het is daarom belangrijk dat er geen activiteiten in dit gebied gepland worden die ervoor 
zouden kunnen zorgen dat de waterkwaliteit niet meer geschikt is voor drinkwaterproductie. Concreet 
voor dit project voorziet De Watergroep niet direct grote problemen al lijkt het wel beter om de afwatering 
van de Ring dan te laten gebeuren naar het westen, buiten dit afstroomgebied, om een eventuele 
toekomstige impact hiervan op de waterkwaliteit voor oppervlaktewater bestemd voor 
drinkwaterproductie, te vermijden. 
 
De zone ten westen van het Schipdonkkanaal (ook aangeduid als uitbreidingszone) staat op vandaag 
niet in verbinding met het captatiegebied te Kluizen. Deze verbinding wordt voorzien via het Eeklo’s 
Leiken (omkeren stroomrichting - aankoppeling aan de Burggravenstroom ipv aansluiting op het 
afleidingskanaal van de Leie). De waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit van het Eeklo’s Leiken 
voldoen echter niet aan de norm om het water voor drinkwaterproductie aan te wenden en houden 
momenteel deze uitbreiding tegen. Hiervoor dient echter eerst de waterbodem ter hoogte van het 
Eeklo’s Leiken gesaneerd te worden (cf. supra). 
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Verder meldt De Watergroep dat waterwingebieden voor grondwaterwinningen worden opgedeeld in 
type I, II en III, maar dat er geen grondwaterwinningen worden geïmpacteerd in dit dossier. Voor 
oppervlaktewaterwinningen zal een opdeling gemaakt worden in het waterwingebied en een zone met 
hogere bescherming. Het gebied zal, indien aangesloten, behoren tot het waterwingebied en niet tot de 
zone met hogere bescherming. Infiltratie zou geen probleem mogen zijn zolang de 
oppervlaktewaterkwaliteit hier niet nadelig door beïnvloed wordt. Dit zal hier wellicht niet het geval zijn 
aangezien er al voorbezinking zal optreden in de geplande bufferbekkens.  
 
Voorlopig is er geen aspect voorzien in de vergunningsaanvraag omtrent aanduiding als 
oppervlaktewaterwingebied. In de toekomst (na goedkeuring van de SGBP3) zal dat wellicht wel het 
geval zijn. Op heden is er ook nog geen handelingenkader die voorwaarden of restricties oplegt, maar 
vermoedelijk zal dat kader niet gelden voor wegenisaanleg.  
Wanneer de vergunningsaanvraag wordt opgemaakt, zal er voldaan dienen te worden aan de dan 
geldende wetgeving en reglementering. 

6.3.2.5 Relevant voor discipline biodiversiteit; mens – ruimtelijke aspecten en landschap, 
onroerend erfgoed en archeologie 

 Uitbouw van Het Leen tot regionaal bos aan de rand van de stad (PRS – afbakening 
kleinstedelijk gebied Eeklo) 

Het betreft hier mogelijke uitbreidingen van Het Leen aan de noordelijke rand van het bestaande gebied. 
 

 Lange Moeyakker als randstedelijk groengebied (PRS – afbakening kleinstedelijk gebied 
Eeklo) 

Dit gebied omvat een belangrijk natuurontwikkelingsgebied, waarmee de stad Eeklo een link wenst te 
vormen tussen de bosgebieden van Het Leen en het kleinstedelijk gebied Eeklo. Zo werden er in het 
laatste decennium reeds een bos (1,2 ha) met inheemse boom- en struiksoorten (Zomereik, 
Veldesdoorn, Gelderse roos, Kardinaalsmuts, Gewone vlier, …), een houtkant en een amfibieënpoel 
aangelegd. Op korte en lange termijn staan er nog de volgende natuurontwikkelingen op stapel: 
aanplanten van bos, noord-zuid gerichte grachten en gemengde houtkanten geënt op de repelstructuur, 
hoogstamboomgaarden en solitaire bomen, extensieve weilanden en het verhogen van de 
grondwaterstand. 
 

 Gemengd open ruimtegebied (maatregel uit plan-MER, ruimtelijke vertaling in PRUP)  

Het betreft het gebied ten noorden van de R43, ten oosten en ten westen van de Kraaiweg, meer 
bepaald tussen de N9 Gentsesteenweg en de Kraaiweg en tussen de Kraaiweg en de 
Zandstraat/Leikensweg. De totale zone heeft een oppervlakte van ca. 8,5 ha. Dit gebied is bestemd 
voor natuurbehoud, landschapszorg, landbouw en recreatie. Het gebied heeft een onbebouwd karakter, 
met als doel te verhinderen dat er ongewenste stedelijke ontwikkelingen komen langs de nieuwe weg. 
 
Er worden mogelijkheden voorzien voor de bestaande, zone-eigen landbouwbedrijven in het gebied. 
Deze mogelijkheden vervallen echter op het moment dat de bedrijfsvoering wordt stopgezet. Deze 
maatregel dient gezien in het licht van de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van de 
landbouwbedrijven ten noorden van de weg, aangezien de landbouwgronden ten noorden van de R43, 
ter hoogte van de Guldensporenstraat, op korte termijn zullen verdwijnen (ontwikkeling als stedelijke 
woonomgeving). 
 

 Agrarisch gebied met overdruk natuurverweving (maatregel uit plan-MER, ruimtelijke 
vertaling in PRUP)  

Op twee plaatsen wordt natuurverwevingsgebied ingetekend, namelijk ten zuiden van de R43 in het 
gebied tussen Lange Moeyakker en Het Leen en langsheen de Kraaiweg (zie Figuur 4). In de 
natuurverwevingszone wordt de aanplant van kleine landschapselementen vooropgesteld binnen een 
ecologisch en landschappelijk raamwerk, waarbij corridors in noord-zuidrichting een belangrijke 
betekenis hebben. De versterking van de natuurlijke en landschappelijke component gebeurt vooral 
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door perceelsrandbegroeiing, door de ontwikkeling van lineaire structuur, door migratie langs oevers 
van waterlopen, enz. 
 
Het landbouwbedrijf ten zuiden van het natuurverwevingsgebied is niet opgenomen in het 
natuurverwevingsgebied (dat een bouwvrij karakter heeft) om de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
bedrijf niet te beperken. Verder zijn in het gebied een aantal zonevreemde constructies gesitueerd. 
 
Natuurverwevingsgebied tussen het graslandencomplex van de Lange Moeyakker en de noordelijke 
uitlopers van Het Leen 
 
Voor het natuurverwevingsgebied wordt in het noordelijke deel een dicht inheems loofbos voorzien en 
wordt in het zuidelijke deel de actuele situatie behouden, zodat het natuurverwevingsgebied als 
gemengd open ruimtegebied kan functioneren en tevens een buffer vormt ten opzichte van Het Leen. 
De inrichting van het natuurverwevingsgebied binnen dit project met enerzijds een dens inheems 
loofbos en anderzijds het behoud van de actuele situatie, beantwoordt aan de vereisten van 
natuurverwevingsgebied (en gemengd open ruimtegebied) en past binnen de randvoorwaarden van het 
PRUP. 
 
Op vandaag bestaat de noordelijke uitloper van Het Leen uit een smalle groenstrook met schakering 
aan kleine bosjes (vooral populier), bomenrijen, permanente graslanden en akkerpercelen. Om de 
connectiviteit tussen de groenstrook als uitloper van Het Leen met het noordelijke graslandengebied 
van de Lange Moeyakker te optimaliseren en zo ook de migratiemogelijkheden te bevorderen wordt de 
groenstrook onder vorm van bosaanplant in oostelijke richting verder uitgebouwd. 
 
Volgende inrichtingsmaatregelen worden voorzien binnen de overdruk natuurverwevingsgebied: 

• Een aantal noordelijk gelegen landbouwpercelen (zie onderstaande figuur) aansluitend op de 
nieuwe weg worden omgevormd tot gemengd inheems bos. Het bos wordt ingericht door de 
aanleg van een robuuste, dichte bosaanplant, opgebouwd uit hoge en lage bomen en 
schaduwtolerante struiken, in een dicht, vrijwel ondoordringbaar plantverband; 

• De reeds aanwezige bosjes worden – waar dit nog niet het geval is- omgevormd van 
hoofdzakelijk populierenbos naar gesloten bostypes met een dichte struweel- en boomlaag, in 
zoverre ze dit nog niet bezitten; 

• De overige percelen behouden hun feitelijk landgebruik.  
 

Momenteel is nog geen onteigeningsplan beschikbaar.  
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Figuur 37 voorstel bebossing binnen het natuurverwevingsgebied 

 

 Park Meetjesland  

In navolging van het PRUP “Zuidelijke Omleiding R43 Eeklo” werd een landschapsstudie opgemaakt. 
Deze studie werd opgemaakt o.b.v. de landschappelijke kenmerken die deze streek typeren en geeft 
aan hoe de doortrekking van de R43 zich landschappelijk inpast in zijn omgeving. 
 
Het Meetjesland wordt getypeerd door langwerpige kavelstructuren, omsloten door grachten en 
perceelsrandbegroeiing. Er is een wens naar een betere afstemming en verbinding tussen het centrum 
van Eeklo en Het Leen. De nieuwe R43 doorsnijdt dit gebied maar is tegelijk de katalysator voor 
verandering.  
Het is de bedoeling om de R43 als motor te gebruiken voor de ontwikkeling van een “Park Meetjesland”, 
een zuidelijke parkrand voor Eeklo dat bij uitbreiding als onthaal voor het Meetjesland symbool staat. 
Het landschapspark moet een groen casco van coulissen worden die de overgang van Eeklo naar Het 
Leen structureert. 
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Figuur 38 conceptuele weergaven van het landschapspark op de zuidelijke rand van Eeklo 

 
In deze groene structuur is ruimte voor diverse functies: verkeer, groene ruimte, waterberging, recreatie, 
leefomgeving,… Het bomenbeeld en coulissenlandschap fungeren als structuurdrager van het 
landschapspark. Ook het water vervult deze functie door uitbreiding van grachten en de aanleg van 
nieuwe grachten en waterpartijen als waterbuffering en recreatie. Het noodzakelijke reliëf wordt 
opgewaardeerd tot een meerwaarde in plaats van een noodzakelijk kwaad (inplanting geluidswering, 
bruggenhoofden en speellandschappen). Daarenboven zorgt een kwaliteitsvol netwerk voor alle 
verkeersstromen voor een permeabele en leefbare omgeving (R43, lokale wegen, zachte verbindingen 
met Het Leen, parkweg). Daarom dienen kruisingen van wegen goed bedacht en ontworpen te worden 
in de geest van het kwalitatieve landschapspark.  
Doorheen het landschapspark kunnen twee verbindingen voor traag verkeer voorzien worden tussen 
het centrum van Eeklo en het onthaal/cafetaria van Het Leen, een oostelijke, quasi rechtlijnige 
verbinding en een westelijke doorheen de Lange Moeyakker.  
De totale lengte van de oostelijke verbinding bedraagt 2km, wat een afstand is die makkelijk met de fiets 
of te voet kan afgelegd worden. 
De knooppunten van de verbindingen met het landschapspark worden geaccentueerd in het 
landschapspark als ankerpunten. 
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6.3.2.6 Relevant voor discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  

In het ontwikkelingsscenario zijn volgende ontwikkelingen relevant voor de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie: 

• beschermen en versterken landschapswaarden 

• recreatieve ontwikkelingen: 
o randstedelijk groengebied Lange Moeyakker als groene verbinding tussen de kern van 

Eeklo en Het Leen 
o uitbouw van recreatieve activiteiten rond de kop van de Vaart van Eeklo 

• stedelijke ontwikkeling (woonuitbreidingsgebied ‘Guldensporenstraat’) en ontwikkeling van 
bedrijvigheid (optimalisatie en uitbreiding Nieuwendorpe) 

 
De ontwikkelingen relevant voor de discipline biodiversiteit (hoofdstuk 6.3.2.5) zijn ook relevant voor 
de discipline landschap. 
 
Deze ontwikkelingen worden als ontwikkelingsscenario meegenomen binnen de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie en overige gerelateerde disciplines (mens-gezondheid), waar 
relevant. 
 

6.4 Ingreep-effectrelaties 
 
In functie van de effectvoorspelling worden het project ingedeeld in twee fasen: de aanlegfase en de 
exploitatiefase. De aanlegfase omvat de uitvoering van de werken, de exploitatiefase de situatie na de 
uitvoering. Per fase wordt nagegaan welke gevolgen het project met zich mee zullen brengen.  
 
Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken, de projectbeschrijving en de vorige milieu 
gerelateerde studies worden hieronder de mogelijke effecten, die ten gevolge van het project 
redelijkerwijze kunnen verwacht worden, in een overzicht weergegeven (zie Tabel 8).  
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Tabel 8 Ingreep-effectenschema 

Ingreep Direct effect Discipline Indirect effect Discipline 

Aanlegfase  

Werfverkeer Verkeersgeneratie 
Geluidsproductie 
Verkeersemissies  

Mens 
Geluid 
Lucht 

Hinder/leefbaarheid Mens  

Voorbereiding 
(afbakenen 
werkstrook, 
verwijderen vegetatie 
en constructies, 
vrijmaken tracé, …) 

Geluidsproductie 
Inname flora 
Invloed op landschapsbeeld 
 
Ruimte inname 

Geluid  
Biodiversiteit  
Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 
Mens-ruimtelijke 
aspecten 

Rustverstoring 
Hinder/leerbaarheid 

Biodiversiteit 
Mens-gezondheid 

Graafwerkzaamheden Invloed op bodemeigenschappen 
(bodemstructuur, -profiel) 
Geluid- en trillingsproductie 
Lucht (stofemissies) 
Ruimte-inname 
 
 
Calamiteiten 
 
 
Barrièrewerking 

Bodem 
 
Geluid en trillingen 
Lucht 
Biodiversiteit 
Mens-ruimtelijke 
aspecten 
Bodem 
Grondwater 
Oppervlaktewater 
Biodiversiteit  

Erfgoedwaarden 
 
Rustverstoring/ecotoopwijzigingen 
Hinder/leefbaarheid 

Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 
Biodiversiteit 
Mens-gezondheid 

Ruimtebeslag Invloed op bodemeigenschappen 
(bodemstructuur, -profiel) 
Structuurkwaliteit 
Ecotoopverlies, versnippering, 
Barrièrewerking 
Landschapsstructuur 
 
Calamiteiten 

Bodem 
 
Oppervlaktewater 
Biodiversiteit 
 
Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 
Bodem, grondwater en 
oppervlaktewater 

 
 
 
Ecotoopwijzigingen  
 
Belevingswaarde  
Erfgoedwaarden 

 
 
 
Biodiversiteit 
 
Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Constructie nieuwe 
infrastructuur 

Invloed op bodemeigenschappen 
(bodemstructuur, -profiel) 
Grondwaterhuishouding 
Oppervlaktewaterhuishouding 
Barrièrewerking  

Bodem 
 
Grondwater 
Oppervlaktewater 
Biodiversiteit 

Invloed op erfgoedwaarden, 
landschapsbeleving 
 
Hinder/leefbaarheid 
Rustverstoring  

Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 
Mens 
Biodiversiteit 
Mens-gezondheid 
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Ingreep Direct effect Discipline Indirect effect Discipline 

Geluid- en trillingsproductie 
Lucht (stofemissies) 

Geluid en trillingen 
Lucht  

Afwerking Verlichting 
Ecotoopcreatie en -ontwikkeling 
Landschapsstructuur en -beleving 
 
Ruimte-inname 

Biodiversiteit 
 
Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 
Mens-ruimtelijke 
aspecten 

Verstoring 
 
Landschapsbeleving 
 
 

Biodiversiteit 
 
Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 
 

Exploitatie  

Aanwezigheid R43 Verkeersproductie en -verdeling Mens-mobiliteit  Verkeersleefbaarheid 
Hinder 

Mens-mobiliteit 
Mens-gezondheid 

Geluidsemissies Geluid Gezondheid/hinderaspecten 
Rustverstoring 

Mens-gezondheid 
Biodiversiteit 

Verkeersemissies lucht Lucht Gezondheid Mens-gezondheid  

Afwatering / infiltratie 
Waterkwaliteit  

Water Invloed op waterlopen (kwaliteit, 
kwantiteit)) 
Verstoring  

Water 
 
Biodiversiteit 

 Invloed op landschapsbeeld Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Beleving omwonenden Mens 

 Calamiteiten Bodem 
Grondwater 
Oppervlaktewater 

Verstoring fauna/flora Biodiversiteit 

KLIMAATREFLEX  Lucht 
Water 

 Mens - gezondheid 
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6.5 Grensoverschrijdende effecten 
 
In overeenstemming met het Verdrag van Espoo (Finland, 25 februari 1991, B.S. 31/12/1999) en de 
EG-Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 is het noodzakelijk grensoverschrijdende milieueffecten van 
de activiteiten te evalueren. 
 
Het projectgebied bevindt zich ver van de lands- en gewestgrenzen. De dichtst bij gelegen landsgrens 
betreft deze van Nederland op ca. 7,5 km ten noorden van het projectgebied. Gelet op de aard van de 
activiteiten wordt verwacht dat de aard van de te verwachten milieueffecten voornamelijk lokaal dienen 
bekeken te worden (lucht, geluid, bodem, afvalwater, …). Er worden dan ook geen 
grensoverschrijdende effecten verwacht. 
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7  METHODOLOGIE 
 
Onderstaande beschrijving geeft per discipline een afbakening van het studiegebied (op basis van de 
reeds beschikbare data) en een aanzet tot beschrijving van de bestaande situatie met aanduiding van 
de wijze waarop deze zal aangevuld worden in het MER. Tevens wordt aangegeven welke 
effectgroepen bestudeerd zullen worden, welke specifieke methodologie gebruikt zal worden en hoe de 
beoordeling verder zal gebeuren.  
 
Voor alle disciplines geldt dat – waar dit nuttig is – maatregelen geformuleerd zullen worden ter 
beperking of ter voorkoming van effecten. Voor enkele disciplines wordt nog wat extra toelichting 
gegeven bij de methodiek en/of het significantiekader. 
 

7.1 Discipline Mens-mobiliteit 
Kaart 3  Stratenplan 
Kaart 6  Gewestplan 

 

7.1.1 Afbakening van het studiegebied 

Voor de discipline mens-mobiliteit zullen de effecten op de volgende kruispunten en tussenliggende 
wegsegmenten worden beoordeeld. In onderstaande afbeelding worden de te onderzoeken segmenten 
en kruispunten grafisch voorgesteld. 
 

• R43 Ringlaan tussen E34 en N9 Leopoldlaan 
o VRI R43 Ringlaan x N9 Leopoldlaan ‘Den Teut’ 

• R43 Ringlaan tussen N9 Leopoldlaan en N499 Tieltsesteenweg 
o Voorrangskruispunt R43 x Raverschootstraat 
o Voorrangskruispunt (huidig) / rotonde (toekomstig) R43 Ringlaan x Industrielaan 
o Voorrangskruispunt R43 Ringlaan x Nieuwendorpe/Nijverheidskaai (huidige toestand) 
o Voorrangskruispunt R43 Nijverheidskaai x N499 Tieltsesteenweg (huidige toestand) 
o Rotonde R43 Ringlaan x N499 Tieltsesteenweg (toekomstige toestand) 

• R43 (toekomstig) tussen N499 Tieltsesteenweg en N9 Gentsesteenweg (toekomstige toestand) 
o Rotonde R43 Ringlaan x Dullaert (toekomstige toestand) 
o VRI R43 Ringlaan x N9 Gentsesteenweg (toekomstige toestand) 

 

• N9 doortocht Eeklo (Leopoldlaan, Molenstraat, Markt, Stationsstraat, Kon. Astridplein, 
Gentsesteenweg) 

o VRI R43 Ringlaan x N9 Leopoldlaan ‘Den Teut’ (zie hierboven) 
o VRI N9 Molenstraat/Markt x N499 Koning Albertstraat x N434 Boelare 
o VRI N9 Stationsstraat/Kon. Astridplein x Oostveldstraat 
o VRI R43 Ringlaan x N9 Gentsesteenweg (toekomstige toestand – zie hierboven) 

 

• N434/N499 N/Z as (Blommekens, Boelare, Koning Albertstraat, Tieltsesteenweg) 
o VRI N9 Molenstraat/Markt x N499 Koning Albertstraat x N434 Boelare (zie hierboven) 
o Rotonde N499 Koning Albertstraat/Tieltsesteenweg x Raverschootstraat 
o Voorrangskruispunt R43 Nijverheidskaai x N499 Tieltsesteenweg (huidige toestand – 

zie hierboven) 
o Rotonde R43 Ringlaan x N499 Tieltsesteenweg (toekomstige toestand – zie hierboven) 
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Figuur 39 Afbakening studiegebied discipline mens-mobiliteit (bron: eigen bewerking o.b.v. 
geopunt.be) 

7.1.2 Beschrijving referentietoestand  

De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt enerzijds kwantitatief voor wat betreft de intensiteit van 
het gemotoriseerd verkeer (op basis van de macromodellering van de afdeling verkeersmodellen van 
MOW), anderzijds kwalitatief voor wat betreft de weginrichting en de netwerken voor de verschillende 
modi.  
 
De kwantitatieve analyse zal gebeuren aan de hand van de meest recente versie van het macromodel 
voor het projectgebied. Dit model geeft een beeld van de verkeersintensiteiten op de belangrijkste 
wegen in de regio. Aangezien de geplande infrastructuur behoort tot het netwerk op provinciaal niveau, 
is dit model geschikt om uitspraken te doen over de werking van deze infrastructuur en de aansluitende 
wegenis. Op basis van deze cijfers zullen de intensiteiten, de verzadigingsgraden en de reistijd op de 
wegvakken en kruispunten bepaald worden.  
 
Voor de kwalitatieve analyse zullen in eerste instantie de netwerken voor de verschillende modi 
beschreven worden. Hierbij wordt, waar relevant, een onderscheid gemaakt tussen de bestaande 
situatie en de geplande wijzigingen. Bij de uitwerking van de ontwerp-MER zal in eerste instantie 
nagegaan worden welke ontwikkelingsscenario’s - opgenomen in Hoofdstuk 6.3 - voor en welke na 2025 
zullen gerealiseerd zijn. De ontwikkelingsscenario’s die voor 2025 worden gerealiseerd zullen worden 
opgenomen in de referentiesituatie 2025. Deze die na 2025 worden gerealiseerd, zullen binnen de 
discipline mens-mobiliteit als ontwikkelingsscenario meegenomen worden. 
 
Voor de locaties waar infrastructurele aanpassingen aan de netwerken worden voorzien, wordt de reële 
situatie op terrein voor de verschillende modi beschreven. 
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7.1.3 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

7.1.3.1 Aanlegfase 

De aanlegwerken zullen wijzigingen teweegbrengen in de netwerkstructuur, en dus ook op het 
verkeerskundig functioneren van het gebied (lokaal én intergemeentelijk). Daarbij zal in eerste instantie 
een begroting van het werfverkeer worden gemaakt. Vervolgens zullen de effecten op, de 
verkeersafwikkeling, de multimodale bereikbaarheid de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in kaart 
worden gebracht.   

7.1.3.2 Exploitatiefase 

 Indicatoren 

In deze aanmeldingsnota wordt een eerste aanzet gegeven van het beoordelingskader dat gebruikt zal 
worden om de significante effecten van het project in te schatten. Afhankelijk van het studiegebied zal 
een geëigende detailleringsgraad van toepassing zijn, en zal ook (naargelang de beschikbare info) de 
keuze gemaakt worden tussen een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling.  
 
De verkeersafwikkeling (capaciteiten van kruispunten en wegvakken) zal kwantitatief worden 
beoordeeld. Deze wordt uitgedrukt in intensiteiten (pae/u), verzadigingsgraad (intensiteit vs. capaciteit) 
en leefbaarheid (i.f.v. het huidig gebruik en het wegtype).  
 
Netwerkkenmerken (bv langzaam verkeer, openbaar vervoer...) en hun dagdagelijks functioneren in het 
netwerksysteem en het infrastructuurontwerp zullen op een kwalitatieve manier worden beoordeeld. 
 
Onderstaande tabel geeft een eerste indicatie van de effecten die zullen beoordeeld worden binnen de 
discipline mens-mobiliteit. 
 
Tabel 9 Effectbeoordelingstabel discipline mens-mobiliteit 

 
 

 Significantiekaders 

Per effect worden scores tussen -3 en +3 toegekend. Voor enkele aspecten worden specifieke 
kwantitatieve significantiekaders gebruikt, conform het richtlijnenboek Mens-mobiliteit. De andere 
aspecten worden gelijkaardig gescoord, maar dan op een kwalitatieve wijze. Merk op dat het aspect 
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“verkeersintensiteiten” op zich geen effectgroep is, maar enkel basisinformatie vormt voor de 
beoordeling van andere effectgroepen (verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid, …). 
 
Verkeersafwikkeling: Hierbij wordt de verzadigingsgraad (I/C of intensiteit/capaciteit) op de relevante 
kruispunten als indicator gebruikt. Voor een significant effect moet de I/C verhouding met minstens 5 
procentpunt dalen resp. toenemen t.o.v. de referentiesituatie. 
 

 
 
Niet alle bestudeerde kruispunten bestaan reeds in de referentiesituatie, met name de kruispunten die 
aansluiten op het geplande tracé. Voor deze kruispunten wordt het onderstaande beoordelingskader 
gebruikt: 
 

 
 
Netwerk voetgangers en fietsers: De organisatie en inrichting van de infrastructuur voor voetgangers 
en fietsers wordt kwalitatief beoordeeld op vlak van comfort, directheid, leesbaarheid en veiligheid.  
 

 
 
Netwerk Openbaar vervoer: Het functioneren van het OV-netwerk wordt kwalitatief beoordeeld op vlak 
van de wijziging in doorstroming. 
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Verkeersleefbaarheid: Om dit aspect te beoordelen, is vooral de evolutie van het verkeer op het 
onderliggend (lokaal) wegennet van belang. Dit beoordelingskader houdt rekening met  

• Het huidig gebruik van de weg (van rustig tot zeer druk); 

• De relatieve stijging of daling van de verkeersintensiteiten op deze wegen, rekening houdend 
met de huidige verkeersdrukte (bijvoorbeeld een beperkte daling van verkeer op een drukke of 
zeer drukke weg, weegt meer door dan op een rustige weg); 

• De drempelwaarden voor de indeling van de verschillende categorieën. Overschrijding van de 
leefbaarheidsdrempel van 1.200 pae/u betekent in alle gevallen een aanzienlijk negatief effect. 

 

 
 
Verkeersveiligheid: Voor dit aspect wordt gefocust op de infrastructuur waarop het project rechtstreeks 
ingrijpt. Effecten op het ruimer wegennet zijn immers enkel afhankelijk van de toe- of afname van het 
verkeer, wat reeds beoordeeld wordt bij het aspect leefbaarheid. 
 
De verschillende kruisingen worden elk afzonderlijk beoordeeld en er worden milderende maatregelen 
voorgesteld voor elk conflictpunt waarvoor een (aanzienlijk) negatieve score wordt gegeven. Belangrijke 
factoren in de beoordeling zijn de mate van menging tussen de verschillende weggebruikers, het 
snelheidsregime ter hoogte van conflictpunten en de zichtbaarheid en presentatie van conflictpunten. 

7.1.4 Milderende maatregelen 

Wanneer er (aanzienlijk) negatieve effecten worden verwacht, zullen milderende maatregelen worden 
voorgesteld. 
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7.2 Discipline Lucht  

7.2.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor lucht omvat het gehele projectgebied, uitgebreid met de zones waar een niet te 
verwaarlozen impact op de luchtkwaliteit te verwachten is door de mogelijke verspreiding van 
polluenten.  
 
De afbakening van het studiegebied heeft hierbij het studiegebied van de discipline mens-mobiliteit als 
basis. Het studiegebied wordt namelijk bepaald door de te verwachten wijzigingen van verkeersstromen 
en de impact die de aanleg op de onmiddellijke omgeving heeft. Het invloedgebied langsheen deze 
wegen wordt op basis van modelberekeningen bepaald.  

7.2.2 Beschrijving referentietoestand  

Bij de beschrijving van de bestaande toestand wordt in eerste instantie de actuele luchtkwaliteit van het 
studiegebied in kaart gebracht. De luchtkwaliteit wordt bepaald door globale achtergrondconcentraties, 
specifieke bijdragen van lokale bronnen, gebouwenverwarming, transportemissies en industriële 
emissies. Naast de actuele luchtkwaliteit zal ook de verwachtte luchtkwaliteit in referentiejaar 2025 
worden besproken in het MER (zie verder). 
 
De uitwerking van de effectgroep luchtverontreiniging heeft betrekking op de contaminanten die worden 
gerelateerd aan enerzijds verkeersactiviteiten, en anderzijds polluenten die ontstaan tijdens de 
aanlegfase. De belangrijkste verontreinigende stoffen in relatie tot gezondheid, milieueffecten en 
overschrijding van de grenswaarden langs de Vlaamse hoofdwegen zijn stikstofoxiden (NO, NO2 en 
NOx) en (ultra) fijn stof (PM10, PM2,5 en UFP/EC/OC/roet). Daarnaast worden ook VOS (o.a. benzeen), 
PAK’s, zware metalen, koolstofmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2) en koolstofdioxide (CO2) door 
wegverkeer geëmitteerd, maar deze zijn minder relevant voor de beoordeling van de luchtkwaliteit 
(immissie). Stofdepositie kan tijdens de aanlegfase een relevante parameter zijn. 

7.2.2.1 Beschrijving en karakterisering actuele kwaliteit omgevingslucht 

De bestaande luchtkwaliteit in de omgeving wordt beschreven aan de hand van de uur-, dag- en 
jaargemiddelde achtergrondwaarden van de verschillende polluenten waarvoor gegevens beschikbaar 
zijn.  
 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:  

- Immissiegegevens afkomstig van het VMM-meetnet van een nabijgelegen VMM-meetpunt.  
- Gemodelleerde waarden op basis van VMM-interpolatiekaarten, gebaseerd op meetresultaten 

in combinatie met een interpolatiemodel. 
 
De VMM-interpolatiekaarten betreffen RIO-IFDM-OSPM-interpolatiekaarten. Deze tonen het resultaat 
van een koppeling van 3 modellen:  

- de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel); 
- de berekening van de luchtkwaliteit op basis van meteorologische gegevens en de uitstoot van 

luchtverontreinigende stoffen (bi-Gaussiaans dispersiemodel IFDM); 
- de berekening van de impact van "street canyon" effecten (OSPM model). 

7.2.2.2 Toetsingskader 

De actuele luchtkwaliteit wordt getoetst ten opzichte van de geldende normen en 
kwaliteitsdoelstellingen.  
 
De normen, richtwaarden en beleidsdoelstellingen worden hieronder opgenomen en hebben betrekking 
op de relevante verontreinigende stoffen: stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Deze normen 
en richtwaarden hebben tot doel:  

- de  verontreiniging van de verschillende milieucompartimenten binnen aanvaardbare grenzen 
houden; 

- de hinder tot een minimum beperken; 
- de gezondheid en het welzijn van omwonenden vrijwaren.  

 

http://envs.au.dk/en/knowledge/air/models/ospm/
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Tabel 10 Grens- en advieswaarden stikstofoxiden (NOx)  (bron: vmm.be) 

 

 
 

Tabel 11 Grens- en advieswaarden fijn stof (PM10) (bron: vmm.be) 
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Tabel 12 Grens- en advieswaarden fijn stof (PM2,5) (bron: vmm.be) 

 
 
De laatste jaren wordt ook meer en meer de aandacht gevestigd op de fractie zwarte/elementaire 
koolstof (black carbon of BC/EC). Ze bestaat uit de fractie van fijne stofdeeltjes die bestaan uit koolstof 
met een donkere kleur die specifiek gevormd worden bij onvolledige verbrandingsreacties. Beiden zijn 
een maat voor kankerverwekkende roetdeeltjes in de lucht. Uit metingen blijkt dat EC en NO2 
concentraties, afkomstig van lokaal verkeer, een sterke correlatie vertonen. Voor EC werden tot 
vandaag echter geen normen of richtwaarden gepubliceerd, zodat voor deze polluent geen toetsing aan 
normen kan gebeuren.  

7.2.2.3 VMM-meetnet 

De achtergrondwaarde voor een bepaalde polluent in het studiegebied kan telkens bepaald worden aan 
de hand van de gegevens van een representatief meetstation in de omgeving.  
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meetstations die gelegen zijn binnen een straal van 15 
km. Er is slechts één station gelegen op een afstand van minder dan 10 km van het projectgebied, 
namelijk te Oosteeklo. De overige stations bevinden zich op circa 14 km van het projectgebied.  
 
Tabel 13 Overzicht meetstations VMM 

Meetstation 
nr. 

Ligging Lambertcoördinatien Afstand tot 
projectgebied 

Gemeten 
parameters Gemeente Straat X (m) Y (m) 

44M702 Ertvelde Ijsvogelstraat 107569 206396 14,1 km ten 
zuidoosten  

NOx 

44R721 Wondelgem St. 
Sebastiaanstraat 

104275 197850 14,1 km ten 
zuidoosten 

NOx, SO2 

44R731 Evergem Doornzelestraat 105947 201811 13,5 km ten 
zuidoosten 

PM10, PM2,5, 
NOx, SO2 

47E716 Mariakerke Driepikkelstraat 101919 195427 14,3 km ten 
zuidoosten 

NOx 

47E703 Oosteeklo Oosteeklo-Dorp 102359 209144 9,1 km ten 
oosten 

NOx 

 
De meetstations worden gesitueerd op onderstaande figuur. 
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Figuur 40 Situering meetstations 

 
Voor 2019 gelden ter hoogte van deze meetpunten volgende immissiewaarden:  
 
Tabel 14 Relevante immissiewaarden ter hoogte van de meetstations 44M702, 44R721, 44R731, 
47E716, 47E703 in 2019 

Meetstation 44M702 44R721 44R731 47E716 47E703 

NO2-
jaargemiddelde 
(µg/m³) 

19 21 22 18 16 

NO2-
uurwaarde 
(max) (µg/m³) 

102 114 98 107 90 

PM10-
jaargemiddelde 
(µg/m³) 

- - 24 - - 

PM2,5-
jaargemiddelde 
(µg/m³) 

- - 14 - - 

SO2-
jaargemiddelde 
(µg/m³) 

- 1 2 - - 

SO2-uurwaarde 
(max) (µg/m³) 

- 60 100 - - 

SO2-
dagwaarde 
(max) (µg/m³) 

- 15 24 - - 

 
In 2019 lag de daggemiddelde PM10 concentratie ter hoogte van de meetstation 44R731 op 21 dagen 
hoger dan 50 µg/m³.  

7.2.2.4 VMM-interpolatiekaarten 

Volgens de VMM-interpolatiekaarten (jaargemiddelden 2019) gelden volgende achtergrondwaarden ter 
hoogte van het projectgebied: 

- NO2-jaargemiddelde: 11-15 µg/m³ t.h.v. grootste deel projectgebied, 16-20 µg/m³ t.h.v. 
projectgebied in de omgeving van Ringlaan, Nieuwendorpe, Tieltsesteenweg en 
Gentsesteenweg en ten zuiden van College O.-L.-V. ten Doorn, max. 36-40 µg/m³ t.h.v. 
Gentsesteenweg; max. 41-45 µg/m³ t.h.v. drukste wegen van centrum Eeklo; 

- PM10-jaargemiddelde: 21-25 µg/m³ t.h.v. het projectgebied en nabije omgeving; 
- PM2,5-jaargemiddelde: 13-15 µg/m³ t.h.v. het projectgebied en nabije omgeving; 
- Jaargemiddelde zwarte koolstof (BC): 0,76-1,00 µg/m³ t.h.v. het projectgebied; max. 1,26-1,50 

µg/m³ t.h.v. Gentsesteenweg; max. 2,01-2,25 µg/m³ t.h.v. centrum Eeklo. 
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Figuur 41 NO2-jaargemiddelde 2019 t.h.v. het projectgebied (bron: vmm.be) 

 
Figuur 42 PM10-jaargemiddelde 2019 t.h.v. het projectgebied (bron: vmm.be) 
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Figuur 43 PM2,5-jaargemiddelde 2019 t.h.v. het projectgebied (bron: vmm.be) 

 
Figuur 44 Jaargemiddelde zwarte koolstof (BC) 2019 t.h.v. het projectgebied (bron: vmm.be) 

7.2.2.5 Toetsing kwaliteit omgevingslucht 

Aangezien de meetstations zich op ruime afstand (min. 9,1 km) bevinden van het projectgebied, wordt 
bij de toetsing enkel gebruik gemaakt van de beschikbare interpolatiegegevens. De jaargemiddelde 
grenswaarden voor PM10 (40 µg/m³) en PM2,5 (20 µg/m³) werden in 2019 niet overschreden t.h.v. het 
projectgebied en zijn nabije omgeving. De grenswaarde voor het jaargemiddelde PM10 werd voor max. 
63% ingenomen. Volgens de EU richtlijn 2008/50/EG mag de daggemiddelde PM10 concentratie 
maximaal 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m³. Voor PM10 is het tevens toegelaten om het aantal 
overschrijdingen van de daggrenswaarde op jaarbasis te herrekenen naar een jaargemiddelde. Dit 
rekenkundig gemiddelde bedraagt 31,3 µg/m³ (Celis et al. 2009). Ten opzichte van deze 
toetsingswaarde werd in 2019 max. 79,9% van de grenswaarde ingenomen. De grenswaarde voor het 
jaargemiddelde PM2,5 werd actueel voor max. 75% ingenomen.  
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De jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 (40 µg/m³) werd in 2019 niet overschreden ter hoogte van 
het projectgebied maar wel ter hoogte van de drukste wegen van centrum Eeklo (plaatselijk t.h.v. 
Oostveldstraat, Stationsstraat en Markt). De grenswaarde voor het jaargemiddelde NO2 werd in 2019 
voor ca. 50% ingenomen ter hoogte van het projectgebied. Ter hoogte van de Gentsesteenweg en ter 
hoogte van de drukste wegen van centrum Eeklo werd in 2019 respectievelijk max. 100% en 113% van 
de grenswaarde voor het jaargemiddelde NO2 ingenomen.  

7.2.2.6 Beschrijving en karakterisering kwaliteit omgevingslucht in 2025 

De bestaande toestand, zoals hierboven besproken, valt voor de discipline lucht niet samen met de 
referentietoestand waaraan de impact van het project (geplande toestand) zal getoetst worden. De 
referentietoestand betreft in voorliggend geval het referentiejaar 2025. Deze zal in beeld gebracht 
worden via modellering (zie verder). 

7.2.3 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

Inzake discipline lucht wordt zowel de aanlegfase als de exploitatiefase behandeld. Tijdens de 
exploitatiefase zal – gezien de aard van het project – enkel de wijziging in verkeersstromen een impact 
veroorzaken inzake de luchtkwaliteit. 

7.2.3.1 Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase zullen verschillende activiteiten plaatsvinden, met potentiële impact op de 
plaatselijke luchtkwaliteit: 

- Grondverzet 
- Aan- en afvoer  
- Bouwwerken 

Voornamelijk stofemissies (wegwaaiend en neervallend stof) en in beperkte mate de uitlaatgassen van 
werfverkeer en machines zijn aldus van belang. 
 
De emissieparameters tijdens de aanleg betreffen deze van normale bouwactiviteiten en omvatten stof, 
fijn stof en verbrandingsparameters van machines en werfverkeer. 
De impactbeoordeling van deze emissies zal voornamelijk kwalitatief gebeuren omwille van het 
onbetrouwbaar karakter van de bestaande emissiefactoren en het groot aantal parameters welke 
invloed hebben op deze emissies. Deze parameters kunnen moeilijk kwantitatief beoordeeld worden. 
 
Naast de kwalitatieve beoordeling van deze emissies wordt bijzondere aandacht besteed aan 
milderende maatregelen teneinde mogelijke impact zo veel mogelijk te beperken. 

7.2.3.2 Exploitatiefase 

De verkeersemissies zullen – voor zoverre dit mogelijk is – kwantitatief ingeschat worden. De totale 
emissies van het wegverkeer worden vooral bepaald door het totale aantal voertuigen, het aandeel 
vrachtverkeer, de rijsnelheid en de rijdynamiek. De benodigde verkeersintensiteiten worden 
aangeleverd uit de discipline mens-mobiliteit. De wegen in het studiegebied waarvoor geen of 
onvoldoende mobiliteitsgegevens beschikbaar zijn, worden kwalitatief behandeld. In de discipline mens-
mobiliteit wordt tevens een inschatting gemaakt van de verkeerswijziging in het studiegebied ten 
gevolge van de realisatie van voorliggend project. Doordat het doorgaand verkeer gebruik zal maken 
van de R43 en niet meer via de N9 die door het centrum loopt, wordt verwacht dat de luchtkwaliteit in 
het centrum zal verbeteren.  
 
In het studiegebied van de discipline mens-mobiliteit worden de verkeersimmissies gemodelleerd met 
behulp van de modellen IMPACT en/of CAR Vlaanderen. De immissieconcentraties van de parameters 
NO2, PM10, PM2,5 en EC zullen zowel voor de referentiesituatie als voor de geplande toestand bepaald 
worden. Inzake de discipline lucht geldt het referentiejaar 2025 als referentietoestand, aangezien er 
verwacht wordt dat grosso modo in 2025 het project zal gerealiseerd worden. 
 
Afhankelijk van de omgeving van de desbetreffende weg wordt het model IMPACT en/of CAR 
Vlaanderen gehanteerd. CAR-Vlaanderen wordt hierbij gehanteerd bij wegen waar bebouwing 
aanwezig is op een afstand van minder dan 30m van de wegas. De manier waarop de 
verkeersintensiteiten worden omgerekend en ingegeven in de luchtkwaliteitsmodellen zal in het MER 
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vermeld worden. De omrekeningen zullen worst case ingeschat worden bij onvoldoende gegevens 
m.b.t. de omrekening. Tevens zullen de inputparameters van de beide modellen in het MER opgenomen 
worden.   
 
Inzake klimaat, worden de totale CO2-emissies (in het ganse studiegebied) zowel voor de 
referentiesituatie (= referentiejaar 2025) als voor de geplande toestand met behulp van het model 
IMPACT berekend.  
 
De gemodelleerde immissiewaarden worden in eerste instantie getoetst aan de VLAREM-normen om 
eventuele overschrijdingen na te gaan. Daarnaast wordt de geplande toestand vergeleken met de 
referentiesituatie om de bijdrage van het project aan de lokale luchtimmissiewaarden in te schatten. 
Naast de Vlarem-normen zal eveneens getoetst worden aan toekomstige gedefinieerde streef- en 
grenswaarden zoals opgenomen in het Richtlijnenboek Lucht (2021). 
 
Deze immissiebijdrages worden getoetst aan het toetsingskader uit het Richtlijnenboek Lucht (2021). 
De impactbeoordeling staaft op de procentuele bijdrage van het project t.o.v. de milieukwaliteitsnormen 
ter hoogte van de wegsegmenten in het studiegebied gecombineerd of het project aanleiding geeft tot 
een inname van 80% van de milieukwaliteitsnorm in de geplande situatie. Het toetsingskader wordt in 
volgende tabel weergegeven. 
 
Tabel 15 Significantiekader discipline lucht (bron: Richtlijnenboek lucht 2021) 

 
Met X: gemiddelde berekende immissiebijdrage en/of aantal overschrijdingen; 
MKN: milieukwaliteitsnorm (huidige grenswaarde en toekomstige streef-/grenswaarde of GGBI); 
Wanneer de MKN niet kan bepaald worden, is de tussenscore gelijk aan de eindscore 
 
In onderstaande tabel wordt een koppeling gemaakt van de eindscores uit bovenvermeld 
beoordelingskader met het al dan niet onderzoeken van milderende maatregelen:  
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Tabel 16 Link milderende maatregelen discipline lucht (Richtlijnenboek lucht, 2021) 

 
 
Indien blijkt dat milderende maatregelen noodzakelijk zijn, zal in het MER de (potentiële) impact van 
deze milderende maatregelen worden ingeschat, de technische haalbaarheid worden geduid en 
aangegeven worden in welk instrument deze milderende maatregelen kunnen opgenomen worden.  

7.2.4 Ontwikkelingsscenario’s 

Bij de uitwerking van de ontwerp-MER zal in eerste instantie nagegaan worden welke 
ontwikkelingsscenario’s opgenomen in Hoofdstuk 6.3 voor en welke na 2025 zullen gerealiseerd zijn. 
De ontwikkelingsscenario’s die voor 2025 worden gerealiseerd zullen worden opgenomen in de 
referentiesituatie 2025. Deze die na 2025 worden gerealiseerd, zullen binnen de discipline lucht als 
ontwikkelingsscenario meegenomen worden.  
 
Daarnaast zal een hoofdstuk aan klimaatreflex gewijd worden.  

7.2.5 Milderende maatregelen 

De atmosferische emissieconcentraties en -vrachten worden getoetst aan de emissiegrenswaarden. De 
berekende immissieniveaus worden vergeleken met de immissiegrenswaarden. Indien noodzakelijk 
volgens bovenstaande beoordelingskaders, zullen maatregelen geformuleerd worden om de effecten te 
milderen. 
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7.3 Discipline Geluid en trillingen 
Kaart 6  Gewestplan 

7.3.1 Afbakening van het studiegebied 

Enerzijds wordt het studiegebied beschouwd als zijnde het projectgebied, inclusief de omgeving waar 
de invloed van geluids- en trillingsbronnen te verwachten zijn. Het studiegebied wordt gekozen rekening 
houdende met de bepalingen uit Vlarem II. Bijgevolg wordt de zone op 200 meter van de rand van de 
terreingrens bekeken (door Vlarem vereist). 
 
Anderzijds wordt uit reden van akoestisch comfort de zone van de 1ste lijnsbebouwing bekeken en zal 
eveneens aandacht besteed worden aan kwetsbare (natuur)gebieden in of in de nabijheid van het 
projectgebied (kwetsbare receptoren), zoals bewoning ten noorden en het Provinciaal Domein ‘Het 
Leen’ ten zuiden van het projectgebied. 
 
Anderzijds betreft het de aanleg en exploitatie van een nieuwe ringweg. Dat betekent dat 
wegverkeersgeluid de dominante geluidsbron zal zijn. Bijgevolg komt het studiegebied in grote lijnen 
overeen met het studiegebied voor de discipline mobiliteit, met een beperkte zone (maximum 1 km) 
rondom de belangrijkste wegen die beïnvloed worden door het project. 

7.3.2 Juridische bepalingen 

7.3.2.1 Vlarem II 

In VLAREM II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht opgenomen. Deze 
moeten de akoestische kwaliteit in de verschillende gebieden garanderen. Het geluidsdrukniveau wordt 
hierbij uitgedrukt in LA95,1 h. Deze parameter wordt gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van 
het aanwezige achtergrondgeluid en dus van de geluidskwaliteit in de omgeving, omdat incidentele 
lokale pieken eruit gefilterd zijn. 
 
Voor ingedeelde inrichtingen gelden de richtwaarden voor het specifiek geluid van bestaande of nieuwe 
inrichtingen (titel II van Vlarem, gewijzigd bij BVR op 19/1/1999), die afhangen van de geldende 
milieukwaliteitsnormen in de omgeving en van het actueel geluidsniveau. 
Voor nieuwe inrichtingen worden grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten 
volgens het gewestplan (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) en het huidige 
omgevingsgeluid. 
 
Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht” 
gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid. 
 
Tabel 17 Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (dB(A), LA95; Vlarem II, bijlage 2.2.1) 

Gebied Overdag ’s Avonds ’s Nachts 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor 
verblijfsrecreatie 

50 45 40 
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Gebied Overdag ’s Avonds ’s Nachts 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 
worden vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 
van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens 
ontginning 

55 50 45 

10. Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste 
richtwaarde van toepassing. 

Dag: van 07.00 tot 19.00 uur 

Avond: van 19.00 tot 22.00 uur 

Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur 

 

7.3.2.2 Besluit 22/07/2005 (Europese richtlijn 2002/49/EG – Omgevingslawaai) 

Naast de industriële geluidsbronnen in het projectgebied en omgeving kunnen ook niet-industriële 
geluidsbronnen zoals verkeersgeluid, veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de site belangrijk 
zijn. Tot op heden bestaan echter geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid. 
 
In het besluit van 22/07/2005 van de Vlaamse regering inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1/6/2005 houdende de 
algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Omzetting van de Europese Richtlijn 
2002/49/EG) wordt de geluidsbelastingindicator Lden naar voor geschoven. Tevens worden in dit besluit 
ter beheersing van het omgevingsgeluid de volgende maatregelen toegepast: 
 

- vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidsbelastingskaarten 
volgens bepalingsmethoden die voor de lidstaten gemeenschappelijk zijn; 

- voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de effecten ervan; 
- aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van de resultaten van de 

geluidsbelastingskaarten, teneinde omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te beperken, in 
het bijzonder daar waar hoge blootstellingsniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor 
de gezondheid van de mens, en de milieukwaliteit uit het oogpunt van omgevingslawaai te 
handhaven waar zij goed is. 

 
De geluidsbelastingsindicatoren die gehanteerd dienen te worden voor de opmaak van strategische 
geluidsbelastingskaarten zijn Lden en Lnight. Lden heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van 
de lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, 
avond- en nachtniveau in dB. In de avondperiode wordt de belasting 5 dB zwaarder aangerekend. 
Gedurende de nacht is dit 10 dB. 

 
Waarin: 

- Lday: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 
1996-2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar; 

- Levening: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in 
ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle avondperioden van een jaar; 

- Lnight: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 
1996-2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar. 

 
Waarbij de dag twaalf uren (7h tot 19h) telt, de avond vier uren (19h tot 23h) en de nacht 8 uren (23h 
tot 7h). 
 
De indicator Lnight heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de nachtelijke geluidsbelasting 
op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen niveau in de 

 

Lden = 10*1g
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nachtperiode. Deze indicator richt zich op de beoordeling van de lawaaibelasting in gebieden met 
uitgesproken aanwezigheid van lawaaiverstoring in de nachtperiode. 
Sinds 2009 stelt LNE geluidsbelastingskaarten ter beschikking. De meest recente kaartgegevens geven 
de toestand op basis van de situatie van het referentiejaar 2016 en werden opgemaakt in uitvoering van 
de Europese richtlijn 2002/49/ EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. Deze 
kaarten zijn terug te vinden op volgende website: 
https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsbelastingskaarten. 
 
Actueel dient het evaluatiekader waarop geluidswerende maatregelen dienen uitgewerkt te worden nog 
opgesteld te worden. 
Er wordt verwezen naar het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010, 
opgemaakt in opdracht van het Departement LNE (ref. LNE/LHRMG/OL200600061 dd. 15/06/2010), 
relevant. Hierin worden volgende gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer voorgesteld: 
 
Tabel 18 Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (uit rapport ‘onderzoek naar 
maatregelen omgevingslawaai’) (LNE, 2010) (Lden en Lnight, dB(A)) 

Type weg situatie Lden Lnight opmerkingen 

hoofd- en 
primaire wegen 

nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 - 

nieuwe wegen 60 50 - 

bestaande wegen 70 60 - 

secundaire 
wegen 

nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 voor de beoordeling van het 
geluidsdrukniveau bij woningen die: 
ofwel over minstens één gevel 
beschikken waarop de geluidsbelasting 
meer dan 20 dB lager is dan de 
referentiewaarde, 
ofwel over minstens één gevel 
beschikken die niet wordt blootgesteld 
aan een geluidsbelasting boven de 
referentiewaarden én voorzien zijn van 
voldoende isolatie op alle gevels die wél 
worden blootgesteld aan een hogere 
geluidsbelasting, 
dient de toetsing te gebeuren ten 
aanzien van de met 5 dB verhoogde 
referentiewaarden 

 
Deze studie werd opgemaakt in functie van de richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de 
Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 
18.07.2002). Deze richtlijn heeft tot doel een gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren om de 
blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen. 

7.3.2.3 Geluidsactieplan 2019-2023 voor belangrijke wegen 

Dit geluidsactieplan voor belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar kadert 
in de uitvoering van de Europese richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai 
of kortweg de richtlijn omgevingslawaai. 
 
Ter prioritering van de op te lossen problemen wordt in het kader van dit geluidsactieplan voor 
belangrijke wegen een plandrempel gehanteerd van Lden > 70 dB. Voor het projectgebied en de ruimere 
omgeving zijn, ons geen concrete acties gekend. 

7.3.3 Methodologie beoordeling van de geplande situatie 

Van de toekomstige infrastructuur wordt het specifieke geluidsniveau berekend aan de hand van de 
modelberekening en dit voor het project. 
 
Ter berekening van de te verwachten geluidshinder in de omgeving wordt het berekenings- / 
voorspellingsmodel gebruikt waarvan de betrouwbaarheid voldoende gedetailleerd wordt toegelicht 

https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsbelastingskaarten
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(IMMI, Standaardrekenmethode 2). In elk geval is de mogelijkheid ingebouwd om zowel met afstands- 
als met hoogteverschil-effecten rekening te houden. 
 
Uitgaande van de ter beschikking gestelde te verwachten verkeersintensiteiten (aangeleverde vanuit 
discipline mans-mobiliteit en het dwg-plan (met x, y en z-coördinaten in Lambert 72-coördinaten) van 
de toekomstige ringweg (aangeleverd door de opdrachtgever) wordt een prognose gemaakt van de 
bijhorende geluidsemissie naar de omgeving, voor de geplande situatie. 
 
SRM II wordt gebruikt met standaard meteo correctieterm, maar met ISO 9613-1 getallen voor 
luchtabsorptie bij 10° C en 70 % vochtigheidsgraad. Berekeningen op ontvangershoogte (4 m ten 
opzichte van het maaiveld). 
 
Ter hoogte van de meetpunten en een aantal relevante bijkomende gekozen punten (bv. ecologisch 
waardevolle gebieden) wordt de parameter Lden en Lnight (volgens definitie art. 1.1.2 van Vlarem II) 
berekend en worden geluidscontourenkaarten (en verschilkaarten) aangeleverd. De rasterresolutie is 
10 x 10 m. 
De berekende waarden voor de parameters Lden en Lnight zullen worden vergeleken met de 
gedifferentieerde referentiewaarden uit de discussienota van de Vlaamse overheid. Deze 
gedifferentieerde referentiewaarden worden gehanteerd in afwachting van een wettelijk toetsingskader. 
 
De significantie van een project hangt sterk af van de evolutie van het omgevingsgeluid voor en na 
uitvoering van een project. Deze parameter wordt als de belangrijkste beschouwd en wordt in de Y-as 
van onderstaande tabel toegepast. Het berekenen van deze parameter geeft een tussenscore. Op deze 
tussenscore wordt een correctie toegepast afhankelijk van het al dan niet voldoen aan de vigerende 
wetgeving. Indien het omgevingsgeluid relevant stijgt, maar indien er wel voldaan wordt aan de 
vigerende wetgeving, kan geen score worden toegekend die milderende maatregelen op korte of 
langere termijn noodzakelijk maakt (score -3 en -2). 
 
Onderstaand significantiekader geldt voor industriële MER’s maar het principe van de tussenscore 
(effectscore) kan ook toegepast worden bij wegverkeer, spoorverkeer en vliegverkeer, mits aanpassing 
van het wettelijk kader. In onderstaand significantiekader is de koppeling met het VLAREM II 
opgenomen. Om die reden wordt deze koppeling (en eindscore) dan ook geschrapt in dit kader. 
Er zal immers geen toetsing gebeuren met de voorwaarden opgelegd in Vlarem II, maar wel aan de 
gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer. 
 
Tabel 19 Evaluatie van de significantie voor de discipline geluid 

Voldoet aan het Vlarem ? 

Lna-Lvoor* Tussenscore Nieuw / verandering Bestaand 

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp 
≤RW+10 

Lsp>RW+10 

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3 

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 

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

 
Voor niet VLAREM punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. De parameter moet 
door de deskundige gekozen en gemotiveerd worden. 
Reeds genomen en te nemen maatregelen zullen beschreven en geëvalueerd worden, alsook welke 
maatregelen nog kunnen en moeten uitgevoerd worden. 
De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 
 
Tabel 20 Tussenscores 

Effectbeschrijving Significantie Effect op het omgevingsgeluid 

Sterk positief +3 verlaging van het omgevingsgeluid met 6dB(A) of meer 

Matig positief +2 verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6dB(A) 

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

Verwaarloosbaar 0 verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1dB(A) 

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

Matig negatief -2 verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6dB(A) 

Sterk negatief -3 verhoging van het omgevingsgeluid met 6dB(A) of meer 

 
Het omgevingsgeluid voor dit project en het daarbij horende studiegebied wordt zo goed als uitsluitend 
bepaald door het wegverkeerslawaai, gegenereerd door het wegverkeer. Om die reden worden de 
berekende niveau Lden en Lnight afkomstig van het wegverkeer als het omgevingsgeluid beschouwd. 
De bovenstaande negatieve tussenscores wordt getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden. 
Indien voldaan wordt aan deze gedifferentieerde referentiewaarden, wordt een eindscore van -1 
bekomen. Deze negatieve eindscores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 
 
Tabel 21 Verklaring scores beoordeling milieueffecten discipline geluid en trillingen 

Score Link naar milderende maatregelen 

-1 
(beperkt negatief) 

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

-2 
(negatief) 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen, eventueel te koppelen aan de lange of langere termijn. Bij 
het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-3 
(aanzienlijk negatief) 

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

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer positief 
en uitgesproken positief. 
Reeds genomen en te nemen maatregelen zullen beschreven en geëvalueerd worden, alsook welke 
maatregelen nog kunnen en moeten uitgevoerd worden. 
 
In het kader van deze studie worden geen trillingsmetingen uitgevoerd. 
In het kader van vroegere MER-studies is dit wel enkele malen gebeurd. Zo werden in het kader van de 
MER-studie van de aanleg van een gewestweg trillingsmetingen verricht in 4 meetpunten en in het kader 
van de MER-studie van een autosnelweg werden in 2 meetpunten trillingsmetingen uitgevoerd. Voor de 
beoordeling werd gerefereerd aan de Duitse norm DIN 4150-2: “Erschütterungen im Bauwesen - 
Einwirkung auf Menschen in Gebäuden” en dit bij gebrek aan een Belgische of Vlaamse normering ter 
zake. In beide studies werd geconcludeerd dat de huidige trillingsniveaus in de omgeving laag en 
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beneden de comfortwaarde lagen. Uit gesprekken met bewoners was gebleken dat er klachten van 
trillingen zijn. De klachten situeerden zich op plaatsen waar niveauverschillen in de weg 
(wegverzakkingen) zijn. 
Met andere woorden indien het wegdek in goede staat is, zijn er geen klachten. Het lijkt het ons geen 
meerwaarde om trillingsmetingen uit te voeren in het kader van een nieuwe weg. 
 
Tabel 22 Methodologie-effectengroepen discipline Geluid en Trillingen 

Effectgroep Criterium Methodologie Beoordeling significantie  

Geluid Geluidsniveaus in de 
omgeving ten gevolge 
van de aanlegfase 

Bepaling van de te 
verwachten emissies van de 
geluidsbronnen. 
Bepaling van de te 
verwachten geluidsimmissies 
in de omgeving. 

Percentage van de 
overschrijding van de 
grenswaarden (Vlarem). 
Aantal woningen in zone 
boven de grenswaarde. 

 Geluidsniveaus in de 
omgeving ten gevolge 
van exploitatiefase 
(wegverkeer) 

Meting/bepaling van de te 
verwachten emissies van 
wegverkeer. 
Bepaling van de te 
verwachten geluidsimmissies 
in de omgeving. 

Respecteren/overschrijden 
van de gedifferentieerde 
referentiewaarden 
(discussienota). 
 

Trillingen Trillingshinder voor de 
omgevende bewoning 
t.g.v. aanleg 

Bepaling van de te 
verwachten trillingshinder in 
de omgeving. 

 

 Trillingshinder voor de 
omgevende bewoning 
t.g.v. ingebruikname 

Vergelijking 
literatuurgegevens en staat 
wegdek 

Beoordeling o.b.v. staat 
wegdek 

 

7.3.4 Beschrijving bestaande toestand  

Het bepalen van de bestaande geluidsbelasting geschiedt enerzijds aan de hand van de strategische 
geluidsbelastingskaarten en anderzijds aan de hand van geluidsmetingen volgens de procedures 
voorzien in de Vlaamse wetgeving ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder (Vlarem II). 
 
Aangezien er ons geen recente geluidsmetingen in de omgeving gekend zijn, worden geluidsmetingen 
voorgesteld. Het bepalen van de bestaande geluidsbelasting geschiedt aan de hand van 
geluidsmetingen volgens de procedures voorzien in de Vlaamse wetgeving ter voorkoming en 
bestrijding van geluidshinder (Vlarem II). De exacte locatie van de meetpunten wordt bepaald in overleg 
met de opdrachtgever. 
 
De keuze van de meetpunten zal vooral bepaald worden door de gevoeligheid van het gebied en de 
concentratie van de woningen t.o.v. de weg. 
 
Voorgesteld wordt om in het kader van dit project-MER geluidsmetingen uit te voeren in 2 vaste 
meetpunten gedurende 1 week. Tijdens de metingen werden volgende gegevens verzameld: 

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

• de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met minimaal N = 10, 50 en 
95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h). 

 
Voorgesteld wordt een meetpunt te nemen in de omgeving van de Leikensweg 19 (in een agrarisch 
gebied – op minder dan 500 meter van een KMO-industriegebied) en een meetpunt in de omgeving van 
de Kraaiweg 4 (in woongebied – op minder dan 500 meter van een gebied voor 
gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening). 
 
Figuur 45 en Figuur 46 geven de ligging van de voorgestelde meetpunten weer, respectievelijk op 
luchtfoto en op het gewestplan. 
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Figuur 45 Ligging voorgestelde meetpunten op luchtfoto (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

 
Figuur 46 Ligging voorgestelde meetpunten op gewestplan (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 
Tijdens de metingen zullen volgende gegevens worden verzameld: 

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

• de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met minimaal N = 10, 50 en 
95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h), 
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De metingen zullen worden uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden, d.w.z. bij 
voldoende lage windsnelheden en bij voorkeur zonder neerslag. De metingen worden uitgevoerd op 
een hoogte van 4m (niveau van een 1ste verdieping) boven het maaiveld. 
 
De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsdoelstellingen en richtwaarden uit Vlarem II in 
functie van de ligging van de meetpunten volgens het gewestplan geeft aan in hoeverre de huidige 
geluidsbelasting hieraan conform is of hoe groot de overschrijdingen eventueel zijn. 
 
Voor de continue metingen zullen de waarden van Lden en Lnight (besluit van 22/07/2005 ter omzetting 
van de Europese richtlijn 2002/49/EG) worden bepaald. 
 
Voor wat betreft de beoordeling en/of toetsing van de huidige en de toekomstige geluidsbelasting stelt 
er zich een probleem in die zin dat er voor wat betreft verkeerslawaai geen wettelijke grenswaarden zijn 
opgelegd in tegenstelling met bijvoorbeeld industrielawaai waarvoor in Vlarem II wel toelaatbare 
toetsingswaarden voor de geluidsimmissies zijn terug te vinden. Er is nog geen evaluatiekader voor 
Lden en Lnight vastgelegd. 
 
Wel zijn er de gedifferentieerde referentiewaarden van de discussienota van de Vlaamse overheid en 
wijzen wij op de bepalingen van het B.Vl.R. 22/07/2005 omtrent evaluatie en beheersing van het 
omgevingslawaai. Hierin wordt ondermeer gesteld dat tegen 30 juni 2007 geluidskaarten dienen 
opgemaakt te worden voor de drukste wegen (met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar) en in 
een latere fase (tegen 30 juni 2012) worden ook iets minder drukke wegen (met meer dan 3 miljoen 
voertuigpassages per jaar). In de omgeving van het project vallen een aantal wegen zeker onder de 
1ste. Het doel van deze geluidskaarten is de plaatsen met de grootste geluidsblootstelling te detecteren 
en toekomstige wijzigingen aan infrastructuur of stadsontwikkeling te bekijken voor wat betreft 
geluidshinder. 

7.3.5 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

7.3.5.1 Evaluatie geluid tijdens de aanlegfase 

In dit deel wordt de aandacht gericht op de geluidshinder die zich tijdens de werkzaamheden (en beperkt 
in de tijd) zal voordoen. 
 
De aanlegfase wordt kwantitatief behandeld waar er een relevante impact te verwachten is. 
 
De geluidsemissie tijdens de bouwfase kan opgedeeld worden in de bijdrage van de bouwmachines 
welke zich steeds in de onmiddellijke omgeving van de werf zullen bevinden en anderzijds in de bijdrage 
van het verkeer van en naar de werf en dan voornamelijk voor wat betreft de aanvoer van grondstoffen 
en het personeels-vervoer. Qua grootheid waarin de geluidemissie van de werf dient uitgedrukt te 
worden is het aangewezen om de LAeq-waarde als rekengrootheid te hanteren om het   effect van 
tijdelijke pieken in het geluidsniveau (impacts, passages van vrachtwagens ed.) in rekening te brengen. 
Voor wat betreft het te verwachten geluidsdrukniveau veroorzaakt door verkeer direct gebonden aan de 
bouwwerf en meer bepaald aan het verkeer gekoppeld aan de aanvoer van grondstoffen, kan voor de 
bepaling van het aantal vrachtwagens uitgegaan worden van de gegevens verzameld in het hoofdstuk 
waarin het verkeer wordt behandeld. 
 
In functie van hogervermelde gegevens wordt een inschatting gemaakt van het immissierelevant 
geluidsvermogenniveau van de belangrijkste werffases. 
Voor lijninfrastructuren (verplaatsende werf, continu) kan het specifiek geluid op een aantal type 
afstanden uitgerekend worden: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1600m voor de relevante werffases, 
indien voldoende informatie in verband met de locaties en het in te zetten materieel beschikbaar wordt 
gesteld door de opdrachtgever. Berekeningen kunnen worden gepresenteerd in de vorm van tabellen – 
er worden geen geluidscontouren gemaakt. De opgave van een aantal afstanden tot relevante 
geluidsgevoelige receptoren (woningen / woongebieden / natuurgebieden / scholen / ziekenhuizen / …) 
is relevant. 
 
Indien beschikbaar wordt er informatie gegeven over de duur van de verschillende werffases (hoeveel 
dagen / weken / maanden). 
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Gedurende de aanlegfase worden er misschien werkzaamheden uitgevoerd waarbij belangrijke 
trillingen kunnen worden opgewekt. Indien mogelijk zal er worden nagegaan of er trillingshinder kan 
ontstaan tijdens de bouwfase. 
 
Bij ontstentenis aan voldoende informatie hieromtrent zal dit worden opgenomen in de leemten in de 
kennis. 
 
Bij ontstentenis van een aangepaste Belgische wetgeving ter zake zal voor de toetsing van de trillingen 
verwezen worden naar de comfortcriteria zoals omschreven in DIN 4150 van 1999. 

7.3.5.2 Exploitatiefase 

Van de toekomstige ringweg wordt het specifieke geluidsniveau berekend aan de hand van de 
modelberekening en dit voor het geplande tracé. 
 
Ter berekening van de te verwachten geluidshinder in de omgeving wordt het berekenings-
/voorspellingsmodel IMMI gebruikt (IMMI, Standaardrekenmethode 2). 
Voor wegverkeer worden de simulatieberekeningen uitgevoerd rekening houdend met het aangeleverde 
autocad-plan een volgende factoren: 

• het lengteprofiel van de as van de weg, 

• dwarsprofielen van de weg, 

• een grondplan (dwg-formaat met x, y en z-coördinaten en gegeorefereerd in Lambert 72-
coördinaten) van de nieuwe weg/situatie (+ eventueel op- en afritten indien relevant), op schaal 
1/1000 met daarop duidelijk aangegeven: 

o as van de rijrichting, 

o rijstroken, 

o middenberm, 

o pechstrook en zijberm, 

• de verkeersintensiteit (verdeling dag/avond/nacht en licht, middelzwaar en zwaar vervoer) 
(aangeleverd vanuit de discipline mens-mobiliteit), 

• de snelheid van de voertuigen (maximaal toegelaten snelheid), 

• wegverharding bestaande weg(en) en nieuwe situatie: SMA-D (standaardwegdek), 

• kunstwerken (bruggen, tunnels, keermuren, …), 

• de afscherming van akoestisch relevante objecten, 

• ligging en hoogte van de gebouwen (www.vlaanderen.be), 

• geschat aantal inwoners per gebouw of verdieping (enkel indien deze gegevens digitaal ter 
beschikking kunnen gesteld worden door de initiatiefnemer). Indien dit niet het geval zal er een 
alternatief moeten gezocht worden (op basis van m² / aantal gebouwen /statistische 
sectoren ….), 

• ligging van overige wegen, spoorwegen, grote infrastructuren, 

• de bij de nieuwe situatie voorgestelde geluidsschermen, indien deze gekend zijn. 
 
Uitgaande van de ter beschikking gestelde te verwachten verkeersintensiteiten, wordt een prognose 
gemaakt van de bijhorende geluidsemissie naar de omgeving. SRM II wordt gebruikt met standaard 
meteocorrectie-term, maar met ISO 9613-1 getallen voor luchtabsorptie bij 10° C en 70 % 
vochtigheidsgraad. Berekeningen op ontvangershoogte (4 m ten opzichte van het maaiveld). 
Ter hoogte van relevante evaluatiepunten (bijv. ecologisch waardevolle gebieden, woningen, …) wordt 
Lden en Lnight (volgens definitie art. 1.1.2 van Vlarem II) berekend en worden geluidscontourenkaarten 
(en eventueel verschilkaarten) aangeleverd. De rasterresolutie is 10 x 10 m (conform het richtlijnenboek 
discipline geluid en trillingen, dd.28/02/2011). 
Indien bepaalde projectgegevens niet door de initiatiefnemer ter beschikking kunnen worden gesteld, 
kan worden gewerkt met aannames in overleg met de deskundige mobiliteit. Dit zal dan ook in de 
leemten van de kennis vermeld worden. 
Het specifiek geluid zal vergeleken worden met de gedifferentieerde referentiewaarden van de 
discussienota van de Vlaamse overheid. Deze gedifferentieerde referentiewaarden worden gehanteerd 
in afwachting van een wettelijk toetsingskader en vervangen de richt- en maximale waarden opgenomen 
in het ontwerp-KB van 1991. 
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In het kader van de exploitatiefase worden geen trillingsmetingen/berekeningen voorzien. Een 
kwalitatieve beoordeling van de mogelijke trillingshinder zal worden beschreven. 

7.3.6 Milderende maatregelen 

Voor de bepaling van de milderende maatregelen wordt volgend principe gehanteerd: 
 
Bij een negatief effect (tussenscores van -1 tot en met -3) wordt een toetsing doorgevoerd aan de 
gedifferentieerde referentiewaarden Lden en Lnight. Indien voldaan wordt aan deze gedifferentieerde 
referentiewaarden, wordt een eindscore van -1 bekomen. 
Indien niet voldaan wordt aan deze gedifferentieerde referentiewaarden wordt de eindscore -3. 
 
Milderende maatregelen worden genomen volgens onderstaande volgorde: 

1. Bronmaatregelen (vb. ander type wegdek, …), 

2. Overdrachtsmaatregelen (vb. schermen, bermen, …), 

3. Maatregelen bij de ontvanger (vb. gevelisolatie, …) volgens de bepalingen van norm NBN S 01-
400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen. 

 
Na het doorrekenen van de voorgestelde milderende maatregel wordt opnieuw getoetst aan de 
gedifferentieerde referentiewaarden. Indien voldaan wordt aan deze waarden, dienen geen bijkomende 
maatregelen genomen worden. 
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7.4 Discipline Biodiversiteit 
Kaart 19 Biologische waarderingskaart 

Kaart 20 Gebieden van het VEN en het IVON 
Kaart 21 Natura 2000-gebieden 

Kaart 22 Ecotoopkwetsbaarheidskaart verdroging 
Kaart 23 Ecotoopkwetsbaarheidskaart eutrofiëring 

Kaart 24 Ecotoopkwetsbaarheidskaart verzuring 

7.4.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Biodiversiteit komt globaal genomen overeen met het gebied 
waarbinnen zich voor de aanwezige fauna en flora een effect zal kunnen voordoen.  
 
Hieruit volgend bestaat het studiegebied minstens uit het volledige projectgebied, inclusief tijdelijke 
werfzones, waarin direct ruimtebeslag en inname van natuurlijke elementen en vegetaties kunnen 
optreden. 
 
Verstoringseffecten op de fauna en flora worden veroorzaakt door: wijzigingen in geluidsniveau 
(rustverstoring); bodemkwaliteit; waterkwaliteit en –kwantiteit (verdroging en vernatting); visuele 
verstoring;…. De grootte van het studiegebied voor biodiversiteit wordt mede bepaald door de 
invloedstraal van deze van de verstoringseffecten (cf. andere milieudisciplines).  
 
Daarnaast wordt het project gerealiseerd op een minimale afstand van ca. 180 meter van het provinciaal 
domein Het Leen. Dit is een natuur-, wandel- en recreatiegebied dat grotendeels gelegen is binnen een 
Speciale Beschermingszone (SBZ-H) en het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN). Het studiegebied 
omvat deze beschermde gebieden. 
 
Op onderstaande figuur wordt het studiegebied dat de relevante omliggende structuren bevat 
weergegeven:  
 

 
Figuur 47 Afbakening van het projectgebied en het studiegebied discipline biodiversiteit 
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7.4.2 Beschrijving referentietoestand  

De bestaande natuurwaarden in het studiegebied worden bestudeerd, waarbij de belangrijkste 
natuurgebieden en aandachtsgebieden worden gesitueerd. Binnen deze gebieden worden de effecten 
op waardevolle vegetaties en bijzondere fauna- en flora-elementen onderzocht. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van bestaande gegevens zoals: 

• Biologische waarderingskaarten (BWK, versie 2) 

• De afbakening van Natura 2000 gebieden 

• VEN-gebieden 

• Ecotoopkwetsbaarheidskaarten INBO 

7.4.2.1 Beschermde gebieden 

Op ± 180 meter ligt het Habitatrichtlijngebied  Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel 
(SBZ-H; BE2300005 – deelgebied 3) (Kaart 21). Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) bevindt zich op meer dan 
8 km van het projectgebied. Voornoemd Natura2000-gebied overlapt grotendeels met een Grote 
Eenheid Natuur (GEN) van het VEN, namelijk: Het Bellebargiebos en Het Leen (gebiedsnummer 206) 
(Kaart 20). In het bosgebied ontwikkelen zich habitats van het type eiken-/(haag)beukenbos (HT 9120 
tot 9190) en vochtige alluviale bossen  (HT 91E0). 
 
Gezien de ligging van het projectgebied ten opzichte van SBZ- en VEN- gebieden en de aard van het 
project zal een Passende Beoordeling (PB) en Verscherpte Natuurtoets (VNT) worden geïntegreerd in 
voorliggend effectenrapport. Het uitgangspunt zijn de mogelijke betekenisvolle effecten op de 
instandhoudingdoelstellingen voor het (deel)gebied, geformuleerd in het Managementplan3  van het 
SBZ én het voorkomen van onherstelbare schade aan het VEN. 

7.4.2.2 Biologische waarderingskaart 

Binnen het project- en studiegebied liggen een aantal percelen die biologisch (zeer) waardevolle 
elementen bevatten volgens de BWK4 (Kaart 19).   
De BWK-kaarten en de bestaande informatie zullen bij een terreinbezoek gecontroleerd en indien 
noodzakelijk geactualiseerd worden. Indien op basis van de beschreven effecten, het nuttig zou blijken, 
zullen deze biologisch waardevolle gebieden in meer detail worden beschreven en als aandachtsgebied 
worden aangeduid. 
 
Zoals te zien op Kaart 19 bestaat het studiegebied uit typische elementen en vegetaties van een 
coulisselandschap waarin grasland wordt afgewisseld met houtkanten en bomenrijen. Daarnaast komen 
rietkragen voor in en langs de waterlichamen die het huidig landbouwgebied doorsnijden en ontwateren. 
In zuidelijke richting, in (de omgeving van) het Leen komen meer en meer beboste percelen voor 
aansluitend bij het bebost massief van het Provinciaal Domein. 
 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan vegetaties en kleine landschapselementen die vallen 
onder het verbod op het wijzigen van vegetaties zoals bepaald in het Besluit Natuurbehoud, zoals: 
historisch permanente graslanden, rietland, … Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de 
verhoogde biologische waarde van Regionaal Belangrijke Biotopen en Habitatwaardige 
vegetatievlakken aangegeven op de BWK (Natura200-habitats). 
 
Binnen een straal van vier kilometer rond het projectgebied bevinden zich geen faunistisch belangrijke 
gebieden.  

7.4.2.3 Kwetsbaarheid 

Aan de voorkomende vegetaties volgens de BWK wordt een ecotoopkwetsbaarheidsscore toegekend 
voor de volgende effecten: eutrofiëring, verdroging en verzuring.  
 

 
 
 
3 Managementplan Natura 2000 1.0: BE2300005 - Bossen en heiden van zandig Vlaanderen oostelijk deel; Agentschap voor 
Natuur en Bos; 19/12/2014 
4 Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart 
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Volgens het “Geoloket Ecotoopkwetsbaarheid” van het INBO zijn bepaalde delen van het project- en 
studiegebied, in variabele mate, gevoelig voor verdroging, eutrofiëring en verzuring (zie Kaarten 22, 23 
en 24). 

7.4.2.4 Voorkomende soorten  

Voor een inschatting van de aanwezige (beschermde) faunasoorten zal gebruik worden gemaakt van 
de publieke databanken (waarnemingen.be, vogelatlas, gebiedsbeschrijvingen …). Daarnaast wordt 
rekening gehouden met de aangemelde soorten in het SBZ (en overlappend VEN). Bijkomend wordt 
een inschatting gemaakt van de soorten die zullen worden aangetrokken door de op heden aanwezige 
en toekomstige habitats die kunnen fungeren als leefgebied voor bepaalde gerelateerde soorten. 

7.4.3 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

De mogelijke effecten door het voorgenomen project op fauna en flora zullen worden geanalyseerd. Per 
effectgroep wordt een significantiekader opgesteld. Bij de opmaak van het project-MER worden de 
significantiekaders, waar nodig, verder verfijnd en aangevuld. Daarnaast zal een passende beoordeling 
en verscherpte natuurtoets worden opgemaakt, die onderdeel zullen uitmaken van het MER. 
 
Zowel de aanlegfase van de geplande projecten als de exploitatiefase (gebruik nieuwe ringweg) mee in 
beschouwing worden genomen. 
 
Bij de evaluatie van de effecten zal rekening worden gehouden met cumulatieve effecten door 
omliggende geplande projecten (ontwikkelingsscenario’s) en relevante bestaande elementen.  
 
Daarnaast wordt rekening gehouden met de aanbevelingen en milderende maatregelen voortkomend uit 
het plan-MER en bijhorende Natuurtoets (PB en VNT) , opgelijst in  

Tabel 5; hoofdstuk 3.3.6. 
 
Voor de beschrijving van de effecten wordt gebruik gemaakt van gegevens beschreven in andere 
disciplines. 
Gelet op de locatie ten opzichte van omliggende natuur en de aard van het onderzochte project, kunnen 
volgende effectengroepen relevant zijn:  

• Ecotoopinname 

• Verstoring: geluid en licht 

• Effecten door wijzigen van de waterhuishouding 

• Effecten door verzuring en eutrofiëring via lucht 
 
Bovenstaande effectengroepen worden in indicatieve volgorde van stijgende afstand waarop een effect 
zich kan manifesteren opgesomd. Hieronder wordt kort ingegaan op de te onderzoeken aspecten. 
 
Binnen het projectgebied zal een zekere primaire inname van vegetaties onvermijdbaar zijn in de buurt 
van het tracé van de ringweg. Daarentegen worden tal van (groen)zones functioneel ingericht met 
hogere beplanting, als grasland en/of ‘natte’ natuur (zie 3.3.2). De ecotoopafname zal worden 
geëvalueerd in verhouding tot de toename. Het creëren van een gelijk(w)aardige hoeveelheid natuur is 
wenselijk. Voor de inplanting en inrichting hiervan wordt rekening gehouden met mogelijke effecten door 
antropogene activiteiten en structuren. De ligging van tijdelijke opslag- en werfzones die gebruikt worden 
tijdens de aanlegfase zal zo worden gekozen dat kwetsbare zones maximaal worden gevrijwaard. 
 
Het aanleggen (werfactiviteiten) en gebruiken (verkeersstroom) van de nieuwe ringweg kan een 
bijkomende geluidsbelasting veroorzaken in leefgebied voor fauna. In de discipline geluid wordt de 
geluidsverhoging per zone berekend. Op basis hiervan zal worden nagegaan of er een (betekenisvol) 
verstorend effect is op geluidgevoelige soorten die kunnen voorkomen in de omliggende (beschermde) 
gebieden. Er wordt een inschatting gemaakt van de aanwezige én de te verwachten soorten in de 
bestaande en geplande natuurlijke groenzones. 
 
Daarnaast wordt een beperkte maar noodzakelijke verlichting voorzien (zie 3.3.2.4.). Mogelijke effecten 
werden reeds in de plan-MER-fase aangehaald en geëvalueerd. De concrete uitvoering en 
aanpassingen van de lichtpunten en de daaruit volgende effecten zullen worden geanalyseerd. 
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Het project zal bestaande waterwegen doorsnijden en voorziet in de aanleg van een aanzienlijke 
hoeveelheid natte natuur. Effecten op de terrestrische en aquatische natuur door het wijzigen van de 
waterhuishouding (vernatting/verdroging) zullen wordend bestudeerd en desgevallend worden 
gemilderd door aanpassing van de inrichting. Hierbij wordt rekening gehouden met effecten op de 
(grond)waterkwaliteit en -kwantiteit, bestudeerd in de betreffende disciplines.  
 
Effecten van vermesting en verzuring ten gevolge van de depositie van componenten via de lucht 
(NOx,…) worden gekwantificeerd in de discipline lucht. Aan de hand van het significantiekader, volgens 
de actueel geldende ministeriële instructie5, wordt het effect op de natuur in de (beschermde) gevoelige 
zones geëvalueerd.  
 
Versnippering en barrièrevorming voor relevante soorten (aanwezig en te verwachten) ten gevolge van 
de inrichting wordt bestudeerd.  
 
Voor de inschatting van bovenstaande effecten wordt het significantiekader uit onderstaande tabel 
toegepast: 
 
Tabel 23 Beoordelingskader discipline biodiversiteit 

Beoordelingskader discipline biodiversiteit  Score 

Volledige vernietiging/permanente verdwijning van zeer waardevol of waardevol ecotoop, habitat of 
soort door biotoopverlies, verdroging, bodemverstoring of bodem- en waterverontreiniging 
Permanente kwaliteitsaantasting oppervlaktewater 
Permanente rustverstoring in kwetsbare zones 
Sterke versnippering (aangesloten gebieden < 1 m2) of ontstaan van nieuwe, belangrijke barrières 
De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde is significant negatief en is groter 
dan 50% 

-3 

Wijziging/gedeeltelijke verdwijning (50%) of aantasting van waardevol ecotoop, habitat of soort door 
biotoopverlies, verdroging, bodemverstoring of bodem- en waterverontreiniging 
Matige of tijdelijke (1 maand) kwaliteitsaantasting oppervlaktewater 
Matige of tijdelijke (1 maand) rustverstoring in kwetsbare of matig kwetsbare zones 
Matige versnippering (aangesloten gebieden 1-10 m2) of versterking van bestaande barrières 
De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde is belangrijk (groter dan 10%) 
of relevant (tussen 5% - 10%) 

-2 

Tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning (10%) of aantasting van waardevol ecotoop, habitat of soort 
door biotoopverlies, verdroging, bodemverstoring of bodem- en waterverontreiniging 
Beperkte of tijdelijke (1 week) kwaliteitsaantasting oppervlaktewater 
Beperkte of tijdelijke rustverstoring (1 week) in matig kwetsbare zones 
Beperkte versnippering (aangesloten gebieden > 10 m2) of tijdelijke barrièrewerking 
De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde is beperkt (tussen 3% - 5%) 

-1 

Verwaarloosbare effecten 
De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde is verwaarloosbaar en is kleiner 
of gelijk aan 3% 

0 

Tijdelijke verbetering, versterking of toename (10%) van waardevol ecotoop of habitat door 
biotoopontwikkeling 
Tijdelijke kwaliteitsverbetering oppervlaktewater of tijdelijk wegvallen van rustverstoring (1 week) 
Tijdelijke ontsnippering (aangesloten gebieden > 10 m2) of wegvallen van bestaande barrière 
De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde neemt in beperkte mate af 

+1 

Verbetering, versterking of toename (50%) van waardevol ecotoop of habitat door 
biotoopontwikkeling 
Kwaliteitsverbetering oppervlaktewater of verbetering geluidsniveau, verminderde rustverstoring (1 
maand) 
Ontsnippering (aangesloten gebieden 1-10 m2) of wegvallen van bestaande barrière 
De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde neemt op relevante wijze af 

+2 

Permanente belangrijke verbetering of sterke toename van zeer waardevol of waardevol ecotoop 
of habitat door biotoopontwikkeling 
Belangrijke permanente kwaliteitsverbetering oppervlaktewater of wegvallen omgevingslawaai, 
sterke afname rustverstoring 
Volledige ontsnippering of wegvallen van belangrijke barrière 

+3 

 
 
 
5 Ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of 

activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden 
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Beoordelingskader discipline biodiversiteit  Score 

De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde neemt in belangrijke mate of op 
significante wijze af 

 
De significantie van de effecten is afhankelijk van de aard van de effecten (tijdelijk of permanent), de 
ruimtelijke impact (klein of groot gebied) en de bestaande ecologische waarde en kwetsbaarheid. Een 
toetsing van het project gebeurt aan de geldende juridische en beleidsmatige randvoorwaarden. 

7.4.4 Milderende maatregelen 

Waar nodig worden milderende maatregelen voorgesteld om eventueel optredende negatieve effecten 
te voorkomen, te verminderen of te herstellen.  
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7.5 Discipline Water - oppervlakte- en afvalwater 
 

Kaart 8 Hydrografisch net 
Kaart 9 Overstromingsgevoelige gebieden 

7.5.1 Afbakening van het studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de verwachte directe en indirecte effecten op 
het oppervlaktewater. Daarvoor worden de waterlopen beschouwd die in de onmiddellijke omgeving 
van het projectgebied stromen: de Vaart van Eeklo, het Eeklo’s Leiken en de Burggravenstroom en de 
kleinere waterlopen die erin uitmonden. De vermelde waterlopen behoren tot het bekken van de Gentse 
Kanalen. Het studiegebied wordt het stroomgebied van deze waterlopen. De waterkwantiteit en -
kwaliteit wordt besproken voor het studiegebied, terwijl er wat betreft de structuurkwaliteit wordt 
toegespitst op het projectgebied. Daarnaast wordt ook het stroomafwaartse deel van de waterlopen 
meegenomen waarop een (kwalitatief en kwantitatief) effect wordt verwacht. Hierbij wordt 1 km 
stroomopwaarts en 2 km stroomafwaarts de relevante waterlopen genomen. 

7.5.2 Beschrijving referentietoestand  

De huidige toestand van de oppervlaktewateren wordt beschouwd als referentietoestand. Van de 
oppervlaktewateren waarop het geplande project een effect kan of zou kunnen veroorzaken, zal onder 
meer aandacht besteed worden aan de volgende aspecten: 

- inventarisatie en karakterisatie van de oppervlaktewateren in het studiegebied die door het 
project zouden kunnen beïnvloed worden;  

- structuur van de waterlopen; 
- overstromingsgebieden; 
- fysicochemische kwaliteit; 
- biologische kwaliteit. 

 

7.5.2.1 Hydrografisch net en waterkwantiteit 

Het projectgebied is gelegen in het bekken van de Gentse kanalen, meer bepaald in het deelbekken 
van de Burggravenstroom. De belangrijkste waterlopen in het bekken van de Gentse kanalen zijn (zie 
Kaart 8): 

• het kanaal Gent-Terneuzen, 

• het Schipdonkkanaal (= Afleidingskanaal van de Leie), 

• de Ringvaart en 

• het kanaal Gent-Oostende. 
 
De eerste drie spelen een belangrijke rol in de afwatering van het deelbekken van de Burggravenstroom. 
Het kanaal Gent-Oostende (net ten zuiden van het deelbekken) zorgt voor een belangrijke doorvoer van 
water. 
 
Op basis van deze kanalen worden drie deelstroomgebieden onderscheiden, namelijk: 

• Gebied ten westen van het Schipdonkkanaal; 

• Gebied ten oosten van het Schipdonkkanaal dat afwatert naar het Schipdonkkanaal; 

• Gebied ten oosten van het Schipdonkkanaal dat afwatert naar het kanaal Gent-Terneuzen. 
 
Het studiegebied valt binnen het deelstroomgebied ten oosten van het Schipdonkkanaal, dat afwatert 
naar het Schipdonkkanaal. De belangrijkste waterloop in dit deelstroomgebied is het Eeklo’s Leiken 
(O442). Deze waterloop zorgt voor de afwatering van het zuiden van het centrum van Eeklo en het 
centrum van Waarschoot. Het centrum van Waarschoot watert af via waterloopnummer O232 en het 
Brakeleiken (O215) nabij het centrum van Waarschoot. Dit water loopt via een nieuw gegraven 
waterloop (ook wel Afwateringsgracht genoemd) – parallel aan de spoorlijn – en het westelijk deel van 
de Burggravenstroom naar het Eeklo’s Leiken. Het water in het Eeklo’s Leiken wordt via een pomp in 
de Vaart van Eeklo (ook soms Kanaal van Eeklo genoemd) gepompt. Het landschap ter hoogte van het 
studiegebied bestaat uit een noord-zuid gerichte grachtenstructuur, met name zijtakken van het Eeklo’s 
Leiken. Door de aanleg van de R43 worden bestaande perceelsgrachten in noordzuidrichting “geknipt”.  
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De Vaart van Eeklo staat in verbinding met het Schipdonkkanaal. Het gemiddeld waterpeil in het 
Schipdonkkanaal varieert rond 5 mTAW (4,65 tot 5,39 mTAW)(www.waterinfo.be). Uit onderzoek van 
het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) Oost-Vlaanderen6 blijkt dat het waterpeil in het 
Eeklo’s Leiken het hele jaar door vrij constant is en zich situeert tussen 4,70 en 4,90 mTAW. Enkel 
tijdens perioden met hevige neerslag stijgt het peil zeer kortstondig tot 5,30 mTAW. Deze metingen zijn 
niet meer recent. Bij een recent uitgevoerde flow survey door Aquafin is gebleken dat de overstort langs 
de Kraaiweg water binnenkrijgt van het Eeklo’s Leiken. Het overstortpeil is gelegen op 5,80mTAW, wat 
dus 1 m hoger is dan het waterpeil opgemeten door het PCM. Meer recentere metingen zullen worden 
opgevraagd bij de relevante partijen, indien beschikbaar. Dit wordt voorlopig als een leemte in de kennis 
beschouwd.  
 
Ten zuiden en ten oosten van het studiegebied situeert zich het deelstroomgebied ten oosten van het 
Schipdonkkanaal dat afwatert naar het kanaal Gent-Terneuzen. Tot dit deelstroomgebied behoort onder 
andere het Brakeleiken (O215). Deze waterloop stroomt ten zuiden van het Leen en buigt ter hoogte 
van Waarschoot af naar het noorden. Via een sifon onder de spoorlijn en het Eeklo’s Leiken (de 
Afwateringsgracht) sluit het Brakeleiken aan op (het oostelijk deel van) de Burggravenstroom. Het 
waterpeil in de Burggravenstroom schommelt tussen de 5,10 en 5,30 mTAW. Ter hoogte van het Leen 
situeert het waterpeil van het Brakeleiken zich tussen de 5,30 en 5,50 mTAW (in de zomer) en 5,50 en 
5,70 mTAW (in de winter). 
 
Binnen het stroomgebied van de Burggravenstroom komen verschillende 
waterbeheersingsinfrastructuren voor: 

• om de afwatering van het centrum van Waarschoot via het Eeklo’s Leiken te verzekeren is er 
het gemaal Oostmoer Brakeleiken in het centrum van Waarschoot; 

• om de afwatering van het centrum van Waarschoot via het Eeklo’s Leiken te scheiden van het 
Brakeleiken, dat afwatert naar de Burggravenstroom zijn er volgende infrastructuren 
aangebracht: 

o aarden dam op het Brakeleiken, ten noordwesten van Waarschoot; 
o sifon op de Burggravenstroom, ten noordoosten van Waarschoot; 
o schotbalk op de Burggravenstroom, ten noordoosten van Waarschoot 
o werd de Burggravenstroom gedempt op de kruising met de spoorlijn Gent-Eeklo; 

• de afwatering van het Eeklo’s Leiken in de Vaart van Eeklo verloopt via een gemaal (zie eerder). 
 
Tabel 24 Karakteristieken waterlopen in studiegebied 

Naam waterloop 
Lengte 

(m) 
Categorie Klasse Beheerder 

Kwaliteits-
doelstelling 

Eeklo’s Leiken 6881,62 
2de 
categorie 

Lokaal waterlichaam 
2de orde 
L219_0583 

Watering De 
Burggravenstroom 

Basiskwaliteit 

Burggravenstroom 14023,01 
2de 
categorie 

Lokaal waterlichaam 
2de orde 
L219_1232 

Watering De 
Burggravenstroom 

Basiskwaliteit 

Brakeleiken 1251,32 
Niet 
geklasseerd 

Niet geklasseerd 
L219_1232 

Watering De 
Burggravenstroom 

Basiskwaliteit 

Vaart van Eeklo 1644,41 Bevaarbaar 
Vlaams waterlichaam 
VL05_149 

De Vlaamse 
Waterweg nv – 
Afdeling Regio West 

Basiskwaliteit 

Afleidingskanaal 
van de Leie 

55 168,46 Bevaarbaar 
Vlaams waterlichaam 
VL05_149 

De Vlaamse 
Waterweg nv – 
Afdeling Regio West 

Basiskwaliteit 

  
Debietgegevens zijn niet beschikbaar via waterinfo.be. Op de VMM-meetpunten op de waterlopen in 
het studiegebied wordt evenmin debiet gemeten. Wel zijn er gemodelleerde gegevens beschikbaar bij 
VMM (via waterkwaliteitsmodel Pegase) op de Burggravenstroom, het Eeklo’s Leiken (enkel t.h.v. 
Waarschoot) en het Afleidingskanaal van de Leie. 

 
 
 
6 ‘Resultaten peilmetingen van oppervlaktewater en grondwater in het provinciaal domein het Leen te 
Eeklo (periode dec. 2003 – okt. 2004)’; Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen. 

http://www.waterinfo.be/
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7.5.2.2 Overstromingsgevoeligheid en waterwingebieden 

Het studiegebied ligt gedeeltelijk in mogelijk overstromingsgevoelig gebied volgens de watertoetskaart 
(zie Kaart 9). Ten westen van het Schipdonkkanaal bevinden zich enkele kleine zones aangeduid als 
effectief overstromingsgevoelig gebied en recent overstroomd gebied. 
Ter hoogte van de Bogaertmoerstraat en ten zuiden van de scholencampus komen gebieden voor die 
van nature overstroombaar zijn vanuit de waterloop (het gaat hierbij telkens om zones die op de 
bodemkaart zijn aangeduid als natte zandgronden). Mogelijke problemen met wateroverlast zich vooral 
situeren in landelijke gebieden zonder bebouwing. Binnen het studiegebied komen geen recent 
overstroomde gebieden voor. 
 
Het projectgebied ligt binnen drinkwaterbeschermingszone Kluizen. Het dichtstbijzijnde 
grondwaterwingebied ligt op meer dan 2 km van het projectgebied. 
 
Het captatiegebied van Kluizen is momenteel 25.000 ha groot en De Watergroep heeft plannen om het 
gebied uit te breiden (+10.000 ha) met het stroomgebied van het Eeklo’s Leiken (deelbekken 
Burggravenstroom, ten oosten van het Afleidingskanaal), de Wagemakersbeek (deelbekken 
Burggravenstroom, ten westen van het Afleidingskanaal), de Ede en Biestwatergang (deelbekken Ede, 
ter hoogte van Maldegem/Eeklo) en de Slependammewatergang (ten noorden van het studiegebied). 
De waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit van het Eeklo’s Leiken voldoen niet aan de norm om het 
water voor drinkwaterproductie aan te wenden en houden momenteel deze uitbreiding tegen. Daarnaast 
geldt dat de zone ten westen van het Schipdonkkanaal (ook aangeduid als uitbreidingszone) op 
vandaag niet in verbinding staat met het captatiegebied te Kluizen. Deze verbinding wordt voorzien via 
het Eeklo’s Leiken. Door de sanering van de waterbodem van het Eeklo’s Leiken en verdere 
inrichtingswerken wordt een uitbreiding van het drinkwatercaptatiegebied van Kluizen mogelijk gemaakt, 
om de toekomstige drinkwatervraag veilig te stellen. 

7.5.2.3 Structuurkwaliteit 

De structuurkwaliteit in het Eeklo’s Leiken en het gedeelte van de Burggravenstroom binnen het 
studiegebied wordt in het deelbekkenbeheerplan als slecht tot zeer slecht omschreven en dit als gevolg 
van een rechtgetrokken waterloop met aangebrachte oeverversterking in de vorm van betonplaten (bv. 
ter hoogte van de Kraaiweg). Ter hoogte van de Leikensweg werd de oeverversterking verwijderd en 
werd de oever onder een zwakke helling aangelegd, waardoor het Eeklo’s Leiken er lokaal een goede 
structuurkwaliteit heeft. 
 
De ecologische typologie van het Eeklo’s Leiken wordt beschreven als polderbeken met een slechte 
waterkwaliteit en matig tot slecht ontwikkelde structuurkenmerken, stroomopwaarts vanaf Kraaiweg en 
het Leen als polderbeken met een matige waterkwaliteit en matig tot slecht ontwikkelde 
structuurkenmerken. 

7.5.2.4 Waterkwaliteit 

De bronnen van waterverontreiniging kunnen zowel van menselijke, natuurlijke of van semi-natuurlijke 
oorsprong zijn. Om deze bronnen te omschrijven wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen 
puntbronnen en diffuse bronnen.  
 
Puntbronnen worden gekenmerkt door een vastliggende locatie en een lozingsinfrastructuur, zoals een 
afvoerpijp of een overstort van een rioolstelsel. De belangrijkste puntbronnen zijn de industriële lozingen 
en de lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Diffuse bronnen hebben in tegenstelling 
tot puntbronnen geen duidelijk lozingspunt. Enkele voorbeelden zijn uit- en afspoelen van 
landbouwgronden, afspoelen van verontreinigd wegwater. De belangrijkste actuele vuilvrachten in het 
studiegebied zijn afspoelende meststoffen van de landbouwgronden.  
 
De waterkwaliteit van de waterlopen binnen het studiegebied wordt beschreven op basis van de 
fysicochemische en biologische waterkwaliteit van de waterlopen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
respectievelijk de Prati-index en de Belgische Biotische Index (BBI) uit de VMM databank. Daarnaast 
wordt eveneens de waterkwaliteitsdoelstelling besproken a.d.h.v. een analyse van de fysicochemische 
parameters. De beschrijving van de huidige kwaliteit van de oppervlaktewateren kan gebeuren aan de 
hand van de analyseresultaten van het immissiemeetnet van VMM. In het studiegebied komen volgende 
meetpunten voor (zie onderstaande afbeelding voor de locaties van de meetpunten): 
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• Eeklo’s Leiken: 
o 766052 (Leikensweg, opwaarts het bemalingsstation Murkelstraat, meetgegevens tot 

2006) 
o 766054 (Het Leen, Kraaiweg, opwaarts het bemalingsstation, meetgegevens tot 2006) 

• Provinciaal Domein Het Leen: 
o 793200 (Provinciaal Domein Het Leen, meetgegevens tot 2004) 
o 793100 (Provinciaal Domein Het Leen, meetgegevens tot 2004) 
o 793300 (Provinciaal Domein Het Leen, Kraaiweg, meetgegevens tot 2004) 

• Vaart van Eeklo: 
o 766050 (Nieuwendorpestraat zijwegel, meetgegevens tot 2009) 

• Afleidingskanaal van de Leie: 
o 767000 (Oostwinkel, Vaartkant-Hoekstraat, Stoktevijverbrug, meetgegevens 2016-

2021) 
o 766500 (Adegem, Balgerhoeke, Vaartkant, meetgegevens tot 2015) 

 

 
Figuur 48 Situering meetpunten oppervlaktewaterkwaliteit in het studiegebied (bron: geoloket VMM) 

 
In de meeste meetpunten zijn geen recente meetgegevens beschikbaar. Dit kan als een leemte in de 
kennis worden beschouwd. 
 
De Vaart van Eeklo/Afleidingskanaal van de Leie is een Vlaams waterlichaam (VL05_149) en moet 
voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen voor het type grote rivier (Rg, statuut kunstmatig). Het Eeklo’s 
Leiken is niet afgebakend binnen de stroomgebiedbeheerplannen, waardoor de kwaliteitsdoelstellingen 
voor het type kleine beek (Bk) gelden. De milieukwaliteitsnormen voor de goede ecologische en goede 
chemische toestand worden in onderstaande tabellen weergegeven. 

793300 

766052 

793100 

793200 

766054 

766050 
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Tabel 25 Kwaliteitsdoelstellingen voor de oppervlaktewateren van het type grote rivier (Rg) 
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Tabel 26 Kwaliteitsdoelstellingen voor de oppervlaktewateren van het type kleine beek (Bk) 

 
 
Biologische waterkwaliteit 
 
De Belgische Biotische Index (BBI) wordt gebruikt voor het bepalen van de biologische kwaliteit. De BBI 
steunt op het voorkomen van macro-invertebraten in het water. De index is een combinatie van aan- of 
afwezigheid van vervuilingsgevoelige soorten en de aangetroffen alpha-diversiteit (aantal aangetroffen 
soortengroepen). De Belgische Biotische Index geeft een geïntegreerd beeld van de chemische, 
biotische en fysische karakteristieken van zowel de waterkolom, als de waterbodem, de oevers, enz.  
 
Deze BBI wordt als volgt geïnterpreteerd: 
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BBI Beoordeling 

9 – 10 Zeer goede kwaliteit 

7 - 8 Goede kwaliteit 

5 - 6 Matige kwaliteit 

3 - 4 Slechte kwaliteit 

1 - 2 Zeer slechte kwaliteit 

0 Uiterst slechte kwaliteit 

 
De BBI van het Eeklo’s Leiken evolueerde naar een matige tot goede kwaliteit (6 en 7 in 2005). In het 
Leen is de biologische waterkwaliteit goed tot zeer goed.  
 
Fysicochemische kwaliteit  
 
Onderstaande tabel geeft de fysicochemische kwaliteit weer van een aantal relevante parameters in het 
meetpunt 766052 op Eeklo’s Leiken. 
 
Tabel 27 Analyseresultaten VMM-meetpunt 766052 op Eeklo’s Leiken 

  CZV N t P t ZS 

Datum mgO2/L mgN/L mgP/L mg/L 

13/12/2006 47 6,28 <0,47 7,2 

21/11/2006 57 4,59 <0,47 17 

11/10/2006 49 4,41 <0,47 <2,4 

14/09/2006 43 5,22 <0,47 <4,8 

9/08/2006 68 6,70 1,1 23 

27/07/2006 59 2,49 <0,24 6,5 

14/06/2006 52 3,95 <0,24 8,8 

11/05/2006 55 3,99 <0,26 <4,8 

12/04/2006 47 3,82 <0,26 5,3 

14/03/2006 45 5,12 <0,26 6,7 

9/02/2006 41 5,32 <0,26 5,8 

18/01/2006 24 5,11 <0,26 <2,4 

5/12/2005 46 5,60 0,21 9 

3/11/2005 
 

0,45 
  

5/10/2005 45 4,90 0,5 4,4 

7/09/2005 50 5,23 0,42 
 

3/08/2005 54 4,50 0,5 6 

4/07/2005 
 

2,27 
  

 
Waterbodemkwaliteit 
 
Wat betreft de waterbodemkwaliteit geldt dat de waterbodem in het Eeklo’s Leiken sterk verontreinigd 
is (klasse 4 – meetgegevens 2009 op meetpunt 766052) (bron: geoloket VMM). Dit aspect wordt meer 
in detail besproken in de discipline bodem en grondwater. 
 
Beoordeling i.k.v. 3de Stroomgebiedbeheerplannen 
 
In het kader van de stroomgebiedbeheerplannen wordt de waterkwaliteit van de Vlaamse waterlichamen 
beoordeeld door de VMM en de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. De beoordeling wordt per 
waterlichaam samengevat in een fiche.  
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De ecologische toestand/potentieel van het voorliggend deel van het Kanaal van Eeklo (samen met 
Afleidingskanaal van de Leie II, referentie VL05_149) wordt globaal beoordeeld als ‘ontoereikend’.  
 
De evaluatie van de biologische elementen omvat: 

• Fytobenthos: goed 

• Fytoplankton: matig 

• Macrofyten: matig 

• Macroinvertebraten: ontoereikend 

• Vis: matig 

De algemene fysisch-chemische elementen worden ook beoordeeld als ‘ontoereikend’: 
 

 
 
Wat betreft specifieke verontreinigende stoffen is de beoordeling ‘niet goed’ voor de parameters kobalt 
en thallium en ‘goed’ voor de overige (74 parameters). 
 
Voor biota geldt een beoordeling als ‘niet goed’ voor tributyltin, perfluoroctaansulfonzuur, 
polybroomdifenylether totaal, fluorantheen, kwik totaal en dichloorvos en ‘goed’ voor de overige (40 
parameters). 

7.5.3 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

De effecten op het oppervlaktewater kunnen ingedeeld worden volgens drie aspecten: waterkwantiteit, 
waterkwaliteit en structuurkwaliteit. 
Volgende ingrepen worden beschouwd, zowel qua aanleg als in gebruiksfase: 

• Nieuwe wegenis (incl. fiets- en wandelwegen); 

• Inkokering en overbrugging van waterlopen; 

• Flankerende maatregelen (bv. gronddammen, baangrachten en aanpassing bestaande 
grachtensysteem, beplantingen, infiltratie- en buffervoorzieningen,…) 

 
Binnen het aspect waterkwantiteit wordt de mogelijke wijziging in overstromingsregime (frequentie, duur 
en oppervlakte van overstromingen) door het project onderzocht. Deze effecten manifesteren zich 
tijdens de exploitatiefase.  
 
De effectbeoordeling m.b.t. het aspect waterkwantiteit zal gebeuren aan de hand van de beschikbare 
informatie in diverse studies. Er zal in het MER gebruik gemaakt worden van oa.: 

• Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, bekkenspecifiek deel Gentse 
Kanalen (+ ontwerp plan 2022-2027); 

• Infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen die zullen worden uitgevoerd i.k.v. voorliggend 
project. 

 
Er is geen bemaling voorzien. Het project is uitgewerkt met het oog op het behoud van de werking van 
het noord-zuid-georiënteerde grachtenstelsel en voldoende gedimensioneerde inkokeringen van het 
Eeklo’s Leiken. De nieuwe verhardingen zullen de infiltratie van regenwater lokaal beperken, waardoor 
een verhoogde afstroming te verwachten is. Gezien de geïntegreerde aanpak rond infiltratie, buffering 
en vertraagde lozing, blauw-groene zones etc. die reeds op planniveau is uitgewerkt, worden slechts 
geringe effecten op waterkwantiteit verwacht. Deze effecten worden kwantitatief onderzocht in het MER: 
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hoeveel verharding komt erbij, waarheen voert deze af, hoeveel infiltratie- en/of buffercapaciteit is daar 
voorzien? Verder wordt nagegaan of het beheer van de waterlopen niet in het gedrang komt door het 
project. In kader van de watertoets, zal een aftoetsing gebeuren aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. Wat betreft infiltratie moet altijd en overal 
geïnfiltreerd worden tenzij infiltratieproeven of metingen van de grondwaterstand aantonen dat infiltratie 
niet mogelijk is. Hierbij is een rechtstreekse afwatering van wegenis in een infiltratieberm, al dan niet 
met gracht het meest aangewezen, in plaats van de afvoer via straatkolken. Een technische studie met 
infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen zal worden uitgevoerd en meegenomen worden in het 
MER. 
 
Effecten op de waterkwaliteit manifesteren zich voornamelijk in de exploitatiefase. Effecten tijdens de 
aanlegfase worden gezien de tijdelijkheid van geringer belang beschouwd (in vergelijking met de 
effecten tijdens de exploitatie) en zullen slechts kort worden besproken: 

• Risico op calamiteiten tijdens de aanleg (bv. lekverlies brandstof of olie van werfvoertuigen): de 
verontreiniging door calamiteiten is zeer lokaal. Door het zorgvuldig werken is de kans op 
calamiteiten zeer klein; 

• De verhoging van de turbiditeit door de werken aan de waterlopen (bv. inkokeringen) is slechts 
een tijdelijk effect. 

 
Effecten op de waterkwaliteit tijdens de exploitatiefase zijn het gevolg van verontreiniging van de 
wegoppervlaktes die afstroomt met het regenwater en zo in oppervlaktewater kan terecht komen (bv. 
olie, polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) of zware metalen). Strooizout kan in de winter tot 
verhoogde zoutconcentraties in het water zorgen. Vooral in de langsgrachten en infiltratiezones kunnen 
verontreinigingen achterblijven in de bodem. Ook in exploitatiefase bestaat het risico op calamiteiten 
(bv. ongevallen). 
 
Daarnaast moet nagegaan worden wat de gevolgen zijn voor de toestand (volgens de definitie van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW)) van de waterlichamen binnen het studiegebied. Wanneer een overheid een 
project of een lozing wil vergunnen, dan moet de aanvraag eerst getoetst worden aan de 
waterkwaliteitseisen van de kaderrichtlijn Water. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in zijn 
uitspraak van 1 juli 2015, het zogenoemde Wezer-arrest. Specifiek bevat art. 4 lid 1 a) i) van de KRW 
de verplichting om de nodige maatregelen te nemen om de achteruitgang van de toestand van de 
oppervlaktewaterlichamen te voorkomen. Enkel blijvende effecten worden als achteruitgang of een 
belemmering voor het bereiken van de doelstellingen voor oppervlaktewater- en grondwaterlichamen 
beschouwd. Daarnaast formuleert de KRW ook een verbeterdoelstelling die erin bestaat dat er moet 
gestreefd worden naar een goed ecologisch potentieel7 en een goede chemische toestand (voor 
oppervlaktewater, cfr. art. 4 lid 1 a) iii)).  
 
De methodiek zoals neergeschreven in het document ‘Tussentijdse richtlijnen voor de beoordeling van 
effecten op de toestand van waterlichamen’ zal toegepast worden. De effectbeoordeling zal gebeuren 
voor de relevante stoffen en kwaliteitselementen die de chemische en ecologische toestand van de 
verschillende potentieel beïnvloede waterlichamen bepalen, waaronder fysicochemische, biologische 
en hydromorfologische kwaliteitselementen. 
 
Bepalend voor de evaluatie van de structuurkwaliteit is de natuurlijkheid van de oevers van de 
waterlopen. Hierbij zijn volgende elementen bepalend: 

• De hellingsgraad van de oevers 

• De mate van oeverversteviging 

• De lengte waarover de besproken structuurkwaliteit voorkomt. 
 
Het effect van het inkokeren en overbruggen van de waterlopen in het projectgebied wordt onderzocht. 
Deze evaluatie hangt sterk samen met de evaluatie in de discipline biodiversiteit.  
 
Effecten op de waterbodemkwaliteit worden besproken in de discipline bodem en grondwater. Een 
verbetering of verslechtering van de waterbodemkwaliteit kan een impact hebben op de waterkwaliteit.  

 
 
 
7  Voor sterk veranderde waterlichamen 
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De noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de watertoets zal worden aangeleverd in de 
discipline water van het MER. 
 
Klimaatreflex 
 
Er wordt onderzocht in welke mate het project of de impact ervan beïnvloed wordt door (de gevolgen 
van) de klimaatverandering. Is het project inclusief de integratie ervan in de omgeving opgewassen 
tegen toenemende effecten op vlak van hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte etc.? Tegelijk 
wordt nagegaan of de gevolgen van de klimaatverandering eventueel worden versterkt of afgezwakt 
door het project. Wordt er in een scenario ‘hoge impact’ van klimaatverandering mogelijk een 
aanzienlijker overstromingsrisico gegenereerd door het project (meer piekbuien, meer afstroming, te 
kleine buffer)?  

7.5.4 Milderende maatregelen 

Op basis van de te verwachten effecten zullen, waar nodig, maatregelen geformuleerd worden ter 
beperking of voorkoming van effecten. 

7.5.5 Leemten in de kennis 

Op de meetpunten waterkwaliteit op de waterlopen in het studiegebied zijn geen recente meetgegevens 
beschikbaar. 
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7.6 Discipline Mens – gezondheid 
Kaart 6 Gewestplan 

Kaart 7 PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo 

7.6.1 Afbakening van het studiegebied 

In de discipline mens – gezondheid wordt een onderscheid gemaakt tussen gezondheidseffecten en 
diverse vormen van hinder zoals geluidshinder en luchthinder. 
 
De discipline ‘mens – gezondheid’ is een ontvangende discipline. Dit impliceert dat zij de mogelijke 
significante bijdragen ontvangt van de relevante disciplines (hier: lucht, mobiliteit en geluid). Er wordt 
niet alleen gekeken naar de relatie tussen het fysieke milieu en de gezondheidsschade die de mens 
kan oplopen ten gevolge van blootstelling aan bepaalde effecten, maar er wordt eveneens gekeken 
naar de psychologische impact die het project kan hebben op omwonenden (bijvoorbeeld rustverstoring 
door verkeerslawaai, …).  
 
Het studiegebied van de discipline mens-gezondheid wordt dan ook bepaald als de grootste van de 
studiegebieden van de andere disciplines die een invloed kunnen hebben op mens – gezondheid (lucht, 
geluid, mobiliteit, …). In dit geval is het studiegebied voor die disciplines gelijk – dus wordt dit ook 
gehanteerd voor de discipline mens – gezondheid. 

7.6.2 Beschrijving referentietoestand  

Voor een beschrijving van de ruimtelijke situering van ten opzichte van gewest- en landsgrens en 
ontsluitingsmogelijkheden, volgens de bestemmingsplannen en ten opzichte van verschillende functies 
(woningen, bedrijven, kwetsbare functies en natuur) wordt verwezen naar de beschrijving in hoofdstuk 
2.1 (Ruimtelijke situering). In de hierop volgende punten wordt het ruimtegebruik binnen het project- en 
studiegebied verder toegelicht alsook de verschillende gebruikers. Specifiek ‘kwetsbare’ gebruikers 
(onderwijs, zorg, …). 
 
Voor de beschrijving van de referentiesituatie werd gebruik gemaakt van Geopunt (raadpleging 
september 2021) en de cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. 

7.6.2.1 Ruimtegebruik 

Het projectgebied ligt binnen een RUP (PRUP Zuidelijke omleiding R43) dat specifiek is opgesteld om 
voorliggend project planologisch mogelijk te maken. Het projectgebied ligt in zone voor 
weginfrastructuur (art. 3 PRUP), agrarisch gebied (met overdruk Natuurverwervingsgebied) en gemend 
open ruimtegebied. 
 
Gezien de omvang van het project en de ligging ten zuiden van stedelijk gebied, bevinden zich 
verschillende overige bestemmingen aanpalend aan het projectgebied (gewestplan): 

- Industriegebied (bedrijventerrein Nieuwendorpe) 
- Agrarisch gebied 
- Natuurgebied 
- Woongebied (ook woonuitbreidingsgebied en woongebied met landelijk karakter) 
- Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

Zie ook Kaarten 6 en 7. 
 
Voor de ontsluitingswegen, de bedrijfs- en landbouwgebruikspercelen en de ruimtelijke functies wordt 
verwezen naar de situering (§2.1) en de disciplines mobiliteit en mens – ruimtelijke aspecten. 
 
Inzake industrie liggen geen Seveso-inrichtingen in de nabije en ruimere omgeving (dichtste in de 

Gentse Haven > 10 km). Er liggen wel enkele GPBV-installaties in nabijheid van het studiegebied:  

- Afvalbeheer (bruin op onderstaande afbeelding): 
o IVM (ca. 450 m ten NW van projectgebied) 
o Renewi Eeklo (ca. 270 m ten NW van projectgebied) 

- Slachthuizen en voeding (geel op onderstaande afbeelding): 
o M. Ryckaert (ca. 350 m ten N) 
o Veevoeders André Laroy (ca. 420 m ten N) 
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Figuur 49 GPBV-inrichtingen in nabijheid van het projectgebied (Agentschap Innoveren & 
Ondernemen via geopunt.be) 

 
Inzake landbouw wordt verwezen naar de discipline Mens – ruimtelijke aspecten. 

7.6.2.2 Onderwijs en zorg   

In de bewoonde kern van Eeklo komen enkele onderwijs- en zorgvoorzieningen voor (zie onderstaande 
figuren). Hoewel deze in nabijheid liggen van het projectgebied, vallen er geen binnen het projectgebied. 
 

 
Figuur 50 Onderwijsvoorzieningen nabij het projectgebied (onder lager onderwijs wordt ook 
kleuteronderwijs gerekend) (bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming via geopunt.be) 
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Figuur 51 Opvangvoorzieningen nabij het projectgebied (bron: CoBRHA-databank via geopunt.be) 

 

 
Figuur 52 Gezondheid- en welzijnsvoorzieningen nabij het projectgebied (bron: Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid via geopunt.be) 

7.6.2.3 Recreatie en sport 

In Eeklo bevinden zich veel sport- en recreatievoorzieningen in de nabijheid van het projectgebied – 
voornamelijk in de stedelijke kern. Er liggen geen voorzieningen binnen het projectgebied zelf. Wel 
liggen knooppuntroutes binnen het fiets- en het wandelnetwerk in het projectgebied. Onderstaande 
figuren geven de aanwezige voorzieningen weer. 
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Figuur 53 Sportvoorzieningen t.h.v. het studiegebied (bron: Sport Vlaanderen via geopunt.be). 

 

 
Figuur 54 Wandel- en fietsnetwerk t.h.v. het studiegebied (bron: Toerisme Vlaanderen via 
geopunt.be) 

7.6.2.4 Bevolking/populatie 

Deze bevolkingscijfers voor gemeente Eeklo worden in onderstaande tabel weergegeven (data op 1 
januari 2020). De dichtstbijzijnde kern is de stedelijke kern van Eeklo. Onderstaande cijfers betreffen 
echter de inwonersaantallen voor het volledige grondgebied van Eeklo. 
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Tabel 28 Bevolkingsaantallen Eeklo op 1 januari 2020 (bron: statistieken Belgische Overheid) 

Leeftijdscategorie Aantal inwoners Eeklo 

Totale bevolking  21.549 

≤ 5 1.128 

≥ 6 - 17 jaar  2.757 

≥ 18 - 64 jaar 12.729 

≥ 65 4.935 

Oppervlakte  30,45 km² 

Bevolkingsdichtheid  ca. 708 inwoners/km² 

 

7.6.3 Methodologie beschrijving en beoordeling effecten 

De schatting van gezondheidseffecten is gebaseerd op toxicologisch en epidemiologische onderzoek. 
Epidemiologie is een observatiewetenschap. Zij bestudeert hypothesen over de distributie en de 
oorzaken van ziekten die in een bepaalde populatie optreden. Een epidemiologische studie gaat na of 
er een statistisch verband bestaat tussen een bepaalde factor en het optreden van een ziekte, en 
bepaalt dan het belang van dit verband. Een eerste stap in de schatting van de gezondheidsrisico’s 
omvat de bepaling van de dosis waaraan de inwoners van het studiegebied worden blootgesteld. De 
blootstelling wordt eveneens in grote mate bepaald door de blootstellingswegen, het menselijke gedrag 
en de leeftijd. De opgenomen dosis wordt vergeleken met de geldende richtwaarden. Dan dient bepaald 
te worden welke gezondheidseffecten worden veroorzaakt door deze dosis. De dosiseffectrelatie is het 
resultaat van toxicologisch en epidemiologisch onderzoek op zowel mensen als proefdieren. De manier 
waarop men vertrekkende van blootstelling over dosisbepaling de gezondheidsrisico’s schat staat 
bekend als gezondheidsrisicoanalyse. Gezien de omvang van dit plan worden er geen specifieke 
dosiseffectrelaties opgesteld, wel wordt er gebruik gemaakt van de beschikbare dosiseffectrelatie. 
Wanneer deze ontoereikend zijn wordt dit opgenomen in de leemten in de kennis.  
 
Zoals gesteld vullen toxicologisch en epidemiologisch onderzoek elkaar aan. Het toxicologisch 
onderzoek tracht aan de hand van blootgestelde dosis de effecten te voorspellen. De milieutoxicologie 
houdt zich in het bijzonder bezig met de studie van de effecten van polluenten in de omgeving op de 
organismen. Er wordt eveneens rekening gehouden met het transport door de omgeving. Epidemiologie 
bestudeert een populatie en beschrijft welke effecten voorkomen. Dit gecombineerd onderzoek maakt 
het mogelijk enkel de relevante gezondheidseffecten in beschouwing te nemen. Aan de hand van deze 
gegevens kan het gezondheidsrisico in het studiegebied geschat worden. Vervolgens is het mogelijk in 
het studiegebied risicogroepen aan te duiden waaraan een verhoogde aandacht dient besteed te 
worden. Eens de te verwachten gezondheidseffecten zijn omschreven zal een evaluatie gemaakt 
worden en kunnen er milderende maatregelen voorgesteld worden.  
 
Concreet voor dit project betekent dit dat de mogelijke effecten (van o.m. schadelijke stoffen en van 
geluid) worden bestudeerd, wanneer in de desbetreffende disciplines (o.m. lucht, straling, geluid en 
trillingen) de immissiewaarden samen met de achtergrondconcentraties als significant beschouwd 
worden. Na het interpreteren van de significante immissiewaarden worden de bevolkingsgroepen 
blootgesteld aan deze concentraties beschreven alsook de mogelijke gevolgen. De mogelijke 
gezondheidseffecten worden gerelateerd aan het project.  
 
Voor de beoordeling van de gezondheidseffecten wordt gebaseerd op het nieuwe richtlijnenboek en 
worden de vijf stappen (zie onderstaande figuur) doorlopen. Bij de identificatie van de potentiële 
relevante milieustressoren worden die factoren geïdentificeerd die een relevante wijziging van het milieu 
induceren, met name chemische, fysische of biologische agentia en de nabijheid van groene ruimten. 
Bij de inventarisatie worden blootstellingsdata op basis van modellering, gemeten concentraties en 
kwalitatieve inschattingen of beoordelingen voor de geïdentificeerde relevante milieustressoren 
bepaald. Enkel de relevante gezondheidseffecten zullen in beschouwing worden genomen. Eens de te 
verwachten gezondheidseffecten zijn omschreven zal een evaluatie gemaakt worden en kunnen er 
milderende maatregelen voorgesteld worden.  
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Figuur 55 Stappenplan effectbeoordeling mens-gezondheid (bron: Richtlijnenboek MER discipline 
mens – gezondheid) 

 
Een onderscheid is gemaakt tussen volgende mogelijke effectgroepen die een afzonderlijke aanpak 
vergen, namelijk: 

• Gezondheidseffecten: de te verwachten immissiewaarden (bijdragen t.g.v. het project) worden 
vergeleken met normen en advieswaarden (VLAREM, EPA, WHO, EC, e.a.). De 
significantiekaders uit het richtlijnenboek mens-gezondheid worden hierbij gehanteerd. 

• Hindereffecten (psychosociale en psychosomatische effecten): de resultaten uit andere 
disciplines (lucht, geluid en trillingen, mobiliteit, landschap) worden getoetst aan 
literatuurgegevens en worden beoordeeld o.b.v. expert judgement. Hierbij gaat tevens aandacht 
in dit project naar de discipline geurhinder. Inzake hinder wordt zowel de aanleg- als 
exploitatiefase in beschouwing genomen. 

 
Voor de beoordeling van de visuele hinder en de hinder omtrent een gewijzigde ruimtebeleving, wordt 
verwezen naar de disciplines landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens-ruimtelijke 
aspecten.  
 
Volgende disciplines hebben, gezien de aard van het project, een relevantie met de discipline mens – 
gezondheid.  
 
Tabel 29 Relevante disciplines in interactie met de discipline mens-gezondheid 

Discipline 
Relevant in het kader van de 
interdisciplinaire gegevensoverdracht 

Geluid/Trillingen X 

Lucht X 

Mobiliteit X 

Landschap (-) 

Ruimtelijke aspecten (-) 

Water (-) 

Bodem & Grondwater (-) 

Biodiversiteit (-) 

 
Per stressor (inzake gezondheidseffecten) wordt de methodologie beschreven in het hoofdstuk 
effectvoorspelling en –beoordeling.  

7.6.3.1 Identificatie van potentieel relevante milieustressoren 

 
Volgens het richtlijnenboek mens-gezondheid kan een project een potentiële blootstelling veroorzaken 
aan 3 categorieën van stressoren: chemische, fysische en/of biologische. In onderstaande tabel worden 
de geïdentificeerde potentiële relevante milieustressoren voor het huidige project weergegeven:  
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Tabel 30 Geïdentificeerde potentiële relevante milieustressoren en beoordeling relevantie voor 
voorliggend project 

Stressoren Omschrijving Toelichting / verantwoording 

Chemische stressoren 
NO2, fijn stof, EC  

Wordt meegenomen, input uit discipline lucht - 
verkeersemissies 

Fysische stressoren 
Geluid  

Wordt meegenomen, input uit discipline geluid - 
verkeersemissies 

Trillingen 
Wordt meegenomen, input uit discipline trillingen 
t.g.v. aanlegfase  

Andere  
Het project geeft geen aanleiding tot significante 
wijzigingen inzake wind, licht, warmte 

Biologische stressoren 

 

Het plan is niet van die aard dat deze aanleiding 
kan geven tot wijzigingen/het veroorzaken van 
infecties, vergiftiging, toxiciteit, allergenen, 
ongedierte, micro-organismen, …  

Andere 

Nabijheid groene ruimte 

Wordt meegenomen gezien ligging in agrarisch 
gebied en nabij provinciaal domein ‘Het Leen’, , 
input uit disciplines mens – ruimtelijke aspecten 
en landschap, bouwkundig erfgoed.   

Veiligheid 
Verkeersveiligheid wordt besproken in de 
discipline Mobiliteit. 

 

7.6.3.2 Inventarisatie van stressoren blootstellingsdata en beoordeling gezondheidsimpact 

Een blootstelling via lucht dient verder onderzocht te worden indien:  
- De bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt; of 
- De bijdrage van de beschouwde activiteit meer is dan 1% van de norm/advieswaarde, of t.o.v. 

de huidige toestand; of 
- Indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of reeds bestaande klachten zijn.  

 
De beoordeling in discipline mens – gezondheid is complementair aan de beoordeling in de discipline 
lucht. De discipline lucht bewaakt de immissiebijdrage t.o.v. de milieukwaliteitsnorm. In de discipline 
mens-gezondheid toetst men aan de gezondheidskundige advieswaarden (GAW) en houdt men 
rekening met het aantal (of %) blootgestelde personen aan toenemende/dalende concentraties in 
functie van de GAW. In sommige gevallen zijn deze advieswaarden strenger dan de 
milieukwaliteitsnormen bv. voor fijn stof. 
 
Bij chemische, fysische en biologische agentia waarvoor niet altijd advieswaarden beschikbaar zijn, 
wordt de stressor belangrijk geacht als er hinder, verstoring in gedrag/activiteit of gezondheidseffecten 
te verwachten zijn en/of als er bestaande gegronde en structurele klachten zijn.  
 
Ingeval van geluid als milieustressor wordt verder onderzoek nodig geacht bij stijging van het 
omgevingsgeluid met 3 dB of meer en/of bij klachten in het gebied. 
 

7.6.4 Milderende maatregelen 

Waar nodig worden milderende maatregelen voorgesteld om eventueel optredende negatieve effecten 
te voorkomen, te verminderen of te herstellen.  
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7.7 Overige aspecten  

7.7.1 Discipline Bodem en Water - grondwater 

 
Kaart 2 Situering projectgebied op luchtfoto – microschaal 

Kaart 10 Bodemkaart 
Kaart 11 Gekende bodemonderzoeken OVAM  

Kaart 12 Erosiegevoelige gebieden 
Kaart 13 Potentiële bodemerosiekaart 
Kaart 14 Infiltratiegevoelige gebieden 

Kaart 15 Grondwaterwinningen 
Kaart 17 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

Kaart 18 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

7.7.1.1 Afbakening van het studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die zowel direct als indirect op de 
bodem en het grondwater verwacht worden. Hierdoor kan het studiegebied worden beperkt tot het 
projectgebied, uitgebreid met eventuele zones waar verdroging, vernatting e.d. kan optreden ten 
gevolge van een wijziging van de grondwaterstand.  

7.7.1.2 Beschrijving referentietoestand  

 Topografie en pedologie 

De beschrijving van de pedologische gesteldheid is gebaseerd op de digitale bodemkaart. Deze digitale 
bodemkaart is opgesteld op basis van de analoge bodemkaart op schaal 1/20.000. De classificatie 
steunt normaal op de 3 hoofdkenmerken van de bodem die de kernserie vormen, namelijk: 

• de bodemtextuur, 

• de drainageklasse en 

• de profielontwikkeling. 
 
De streek ten noorden van Gent wordt in geologische termen de ‘Vlaamse Vallei' genoemd. De vorming 
van deze vallei (van Vlissingen, over Eeklo tot Gent) was de laatste grote wijziging in het 
rivierennetwerk. Tegen het eind van de laatste ijstijd, het Weichsel, was deze diepe vallei voornamelijk 
met zandige sedimenten opgevuld. Dit zand en fijner loess werden meegevoerd met de ijzige 
noordenwinden. Op die manier ontstonden pleistocene dekzanden die als het ware het hele reliëf 
afdekten en het gedeeltelijk nivelleerden. Tussen Gistel en Stekene ontstond een langgerekte 
dekzandrug. Door deze ontwikkelingen bestaat de bodemtextuur voornamelijk uit zandgronden (Z). 
Door het lokaal voorkomen van leemlenzen zijn eveneens lemig zandgronden (S) aanwezig. Ter hoogte 
van het Leen komen ondiep (vanaf -0,5m TAW) kleilagen met veenfragmenten voor. 
 
Kort na de laatste ijstijd (13 000 jaar tot 10 000 jaar terug) verminderde de aanvoer van het dekzand. 
De winden kwamen nu overheersend uit westelijke richting en hadden vrij spel op het losliggende zand. 
Er ontstonden aan het oppervlak van de uitgestrekte Vlaamse Vallei zandige ruggen die parallel aan 
elkaar liggen. Het complex van kleinere en grotere ruggen en landduinen ligt ongeveer west-oost. De 
zandruggen steken zelden meer dan 1 meter en hoogstens 4 meter boven de omgeving uit. Het 
studiegebied kent een overwegend vlakke topografie en wordt doorsneden door de hoogtelijn van 
6,25m. Het studiegebied is aangeduid als niet-erosiegevoelig. Een aantal bodems worden gekenmerkt 
door veen op geringe diepte (v) en/of een sterk antropogene invloed ((o)). 
 
De natuurlijke drainering van de bodem wordt gekenmerkt door drainageklassen. Deze drainageklassen 
hangen op hun beurt nauw samen met de hoogteligging. Over het algemeen zijn de lager gelegen 
percelen vochtiger en kennen zij een slechtere afwatering. De grote dekzandrug (tussen Gistel en 
Stekene) blokkeert de afwatering in noordelijke richting. Hierdoor ontstaan ten zuiden afgesloten 
depressies zoals het Leen en Burggravenstroom. Ten noorden van de grote dekzandrug wordt de 
natuurlijke afwatering bemoeilijkt door de vlakke topografie. 
 
In het studiegebied domineren voornamelijk volgende drainageklassen: 

• c: matige drainering; 

• d: onvoldoende gedraineerde gronden (matig nat); 
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• e: tamelijk slecht gedraineerde gronden met permanent aanwezig grondwater (nat). 
 
De profielontwikkeling in het gebied wordt hoofdzakelijk bepaald door enerzijds bodems zonder 
profielontwikkeling of met onbepaald profiel (P) en anderzijds door bodems met een met verbrokkelde 
ijzer en/of humus B horizont. 
 

 
 
Zoals weergegeven op Kaart 10 gaat het project voornamelijk door vochtige zandbodem. Het meest 
oostelijk gelegen deel ligt in droge zandbodem. Ter hoogte van de aansluiting op de N9-
Gentsesteenweg, de schoolhoeve en de Vaart van Eeklo loopt het traject door bebouwde zones. Ten 
zuiden van de scholencampus passeert de route door een zone waar veen op geringe diepte (minder 
dan 75cm) voorkomt. Een klein deel loopt er eveneens door natte zandbodem.  
 
De bodemgeschiktheid wordt als volgt beoordeeld: 

• Zandgronden met drainageklasse b zijn zeer droge gronden, weinig geschikt voor 
landbouwactiviteiten. 

• Waar drainageklasse c of d voorkomt, worden zandgronden als matig geschikt beoordeeld. 

• Zandbodems met drainageklasse e zijn te natte gronden en bijgevolg ongeschikt voor 
landbouwactiviteiten. 

 
Ten noorden bevindt zich de woonkern van Eeklo. Ter hoogte van het tracé komt een klein aandeel 
bewoning voor en wordt het grondgebruik grotendeels bepaald door landbouw (akkerbouw en weiland). 
Ten zuiden ligt het Leen en bestaat het huidig bodemgebruik uit bosgebied. Daar waar de doortrekking 
van de R43 aan de bestaande ringweg wordt gekoppeld en ter hoogte van het aansluitingspunt op de 
N9 Gentsesteenweg komt eveneens industrie- en handelsinfrastructuur voor. 
 

 Geologie en hydrogeologie 

De opbouw is beschreven aan de hand van de geologische kaart van België en data beschikbaar in de 
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, raadpleegbaar via www.dov.vlaanderen.be). Voor het 
studiegebied en omgeving zijn een aantal boorstaten beschikbaar. Hieruit blijkt dat de bovenste 20m 
bestaat uit Quartaire dekzanden, met voornamelijk grof facies van continentaal, fluviatiele afzettingen 
uit het Weichseliaan (Vlaamse vallei opgevuld met zandig materiaal, zie eerder). De boorstaten ter 
hoogte van het Leen geven aan dat - naast zand - ook veen en klei voorkomen in de bovenste 5m. Ten 
noorden van het Leen worden nog een aantal restanten teruggevonden van het veenpakket (zie 
overzicht pedologische gesteldheid hiervoor, prefix v = veen op minder dan 75cm diepte). 
 
Vanaf een diepte van ongeveer -20m TAW komen de Tertiaire formaties voor. De dagzomende Tertiaire 
laag in het oostelijk en westelijk gedeelte van het studiegebied wordt gevormd door het Lid van Ursel. 
Deze laag bestaat uit grijsblauwe tot blauwe klei. Centraal in het studiegebied dagzoomt het Lid van 
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Asse. Deze laag wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van groengrijze klei, is tevens zandhoudend 
en sterk glauconiethoudend met plaatselijke aanwezigheid van grof glauconietzand ('bande noir'). Het 
Lid van Ursel en het Lid van Asse behoren beiden tot de Formatie van Maldegem. 
 

 Bodem en grondwaterkwaliteit 

Ter hoogte van de projectingrepen komen geen gekende bodemverontreinigingen (beschrijvend 
bodemonderzoek of bodemsaneringsproject) voor (bron: GIS Databank OVAM). In de onmiddellijke 
omgeving van het projectgebied komen twee locaties voor waar een beschrijvend bodemonderzoek is 
uitgevoerd, meer bepaald (Kaart 11): 

• langs de Kraaiweg, ter hoogte van het voormalige glastuinbouwbedrijf, gelegen in het gemengd 
open ruimtegebied ten noorden van het projectgebied. Het beschrijvend bodemonderzoek 
besluit dat een historische bodemverontreiniging voorkomt met nikkel in het grondwater, 
veroorzaakt door het vroeger gebruikte steenwol. Het volume aan met nikkel verontreinigd 
grondwater wordt ingeschat op 13.036m³. Er is geen drijflaag vastgesteld. Er gaat van de 
verontreiniging geen humaantoxicologisch en ecotoxicologisch risico uit, noch een 
verspreidingsrisico. Het onderzoek besluit dat geen ernstige bedreiging uitgaat van de 
verontreiniging met nikkel in het grondwater en dat geen sanering noodzakelijk is. 

• langs de N9, grenzend aan het aansluitingspunt R43 – N9 Gentsesteenweg (ter hoogte van het 
tankstation aan de overzijde van de N9), ten oosten van het projectgebied. Het beschrijvend 
onderzoek concludeert dat een historische bodemverontreiniging aanwezig is met minerale olie 
en BTEX-componenten in het vaste deel van de aarde en in het grondwater ter hoogte van het 
tankstation. Er bestaat geen actueel of potentieel humaan toxicologisch en ecotoxicologisch 
risico. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen, bestemmingsbeperkingen 
of gebruiksbeperkingen noodzakelijk. 

 
Daarnaast is de waterbodem van het Eeklo’s Leiken aangeduid als zwaar verontreinigd. Op basis van 
een waterbodemonderzoek (uitgevoerd door OVAM) werden volgende conclusies geformuleerd met 
betrekking tot de verontreiniging: 

• In de waterbodem zelf zijn verhoogde concentraties aan metalen, minerale olie, 
organochloorbestrijdingsmiddelen, PCB's en PAK's aangetroffen. 

• Uit de risico-evaluatie bleek dat de waterbodemverontreiniging geen humaantoxicologisch risico 
inhoudt. 

• Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging als een gevolg van de verspreiding 
van de waterbodemverontreiniging naar en via het oppervlaktewater en het grondwater. 

• De verontreiniging in de waterbodem vormt wel een ecologisch risico, voornamelijk door de 
aanwezigheid van organische verbindingen. De zware metalen bleken niet biobeschikbaar. 

• Ook in de oever werd een ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. 
 

 Grondwaterkwantiteit 

Uit de geologische opbouw van het gebied kan onderstaande hydrostratigrafie worden afgeleid: 

• De Quartaire zanden, meer bepaald het Pleistoceen van de riviervalleien (code 0162), vormen 
een belangrijke watervoerende laag met een gemiddelde dikte van 20m. 

• Daaronder bevindt zich het Ledo Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem, hier gevormd door 
de zandlagen van de Formatie van Maldegem (code 0600). Dit is een belangrijk watervoerend 
systeem in Vlaanderen met een dikte van 35 tot 40m. 

 
Uit de gegevens van DOV blijkt dat binnen het studiegebied zowel de Quartair Aquifer als de Ledo-
Paniseliaan Aquifer belangrijke lagen vormen voor grondwaterwinning. De doorlatendheid in het 
Quartair is afhankelijk van de lithologie en kan sterk variëren van plaats tot plaats. Binnen het 
studiegebied zijn een aantal vergunde grondwaterwinningen gelegen. Het merendeel wordt gebruikt 
voor landbouwactiviteiten en kent een vergund jaardebiet van maximaal 2.000 m³/jaar (m.u.v. 1 
veeteeltbedrijf met een vergund jaardebiet van 3.265 m³/jaar).  
 
Daarnaast komen een aantal grotere grondwaterwinningen voor, namelijk: 

• Binnen de aquifer Pleistoceen van de Vlaamse vallei: 
o in de Bogaertmoerstraat (3300 m³/j), 
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o in de Zuidmoerstraat bevinden zich twee vergunningen, goed voor een totaal jaardebiet 
van 20.000 m³. 

• In de Ledo Panisaliaan Brusseliaan aquifer: 
o ter hoogte van de Leikensweg (5000 m³/j en 2400 m³/j), 
o ter hoogte van Nieuwendorpe bevindt zich een vergunning van 35.000 m³/j. 

 

 Grondwaterkwaliteit 

De meetgegevens met betrekking tot grondwaterkwaliteit zijn enkel beschikbaar voor het meetpunt ter 
hoogte van de Murkelstraat (142/21/12) en één meetpunt ter hoogte van Het Leen (N/21/2). Op basis 
van de analyseresultaten worden volgende bevindingen geformuleerd: 

• Het nitraatgehalte ligt in alle meetpunten ver beneden de norm van 50 mg/l. 

• De twee meetpunten worden gekenmerkt door een hoge geleidbaarheid (hoger dan de 
maximaal toegelaten concentratie, MTC), waarbij het meetpunt ter hoogte van de Murkelstraat 
de hoogste waarden aanneemt. 

• Beide meetpunten vertonen een overschrijding (van de MTC) voor wat betreft ammonium 
(NH4+). Hierbij wordt ter hoogte van de Murkelstraat een stijgende concentratie in de tijd 
vastgesteld en ter hoogte van Het Leen een licht dalende trend (met nog steeds overschrijding 
MTC). 

• Het meetpunt ter hoogte van de Murkelstraat heeft concentraties Ca2+ en Cl- die hoger zijn dan 
de MTC. De concentratie aan Cl- vertoont een stijgende trend. 

• De concentratie mangaan (Mn) neemt bij beide meetpunten waarden aan, ver boven de MTC. 

• In het meetpunt aan de Murkelstraat nemen de concentraties aan kalium, ijzer en sulfaat toe. 
de concentratie aan ijzer overschrijdt de MTC, de concentratie aan sulfaat overschrijdt de 
richtwaarde (RW), maar respecteert de MTC. De concentratie aan magnesium vertoont een 
daling in de tijd. 

• In het meetpunt in Het Leen vertonen de concentraties globaal een daling en dit in het bijzonder 
voor de elementen natrium, calcium en nitraat. 

 
Uit deze analyseresultaten blijkt dat de grondwaterkwaliteit voor een aantal elementen een 
overschrijding van de norm vertoont. De lage concentratie nitraat worden verklaard doordat het element 
N in anaerobe omstandigheden (hoge grondwaterstand) wordt omgezet in ammonium, dat op zijn beurt 
hoge concentraties vertoont. De hoge concentraties aan Ca en Mn kunnen verklaard worden door de 
bodemsamenstelling en geven aanleiding tot een hoge geleidbaarheid. 
 
Het grondwater is in het volledige studiegebied aangeduid als zijnde zeer kwetsbaar (Kaart 17). Doordat 
de bovenste watervoerende laag niet bedekt is door een beschermende deklaag of een dikke 
onverzadigde zone, is de laag zeer kwetsbaar. Dit wordt uitgedrukt met een index Ca1 op de 
grondwaterkwetsbaarheidskaart. Deze index wijst op een winbare watervoerende laag bestaande uit 
zand, zonder deklaag en met een onverzadigde zone van maximum 10 m dikte. 
 
De actuele grondwaterstanden en -stromingen zullen bepaald worden op basis van de gegevens in 
DOV. Daarnaast zullen grondwaterpeilmetingen worden uitgevoerd, waarvan de resultaten zullen 
meegenomen worden in het ontwerp-MER. 

7.7.1.3 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

 Overzicht effectgroepen 

Voor zowel bodem als grondwater wordt hieronder een overzicht weergegeven van de te onderzoeken 
effectgroepen. Hierna worden deze meer in detail toegelicht. 
 
In de discipline bodem wordt onderscheid gemaakt tussen een zestal effectgroepen, namelijk: 

• profielwijziging, 

• structuurwijziging, 

• erosie, 

• bodemzetting, 

• wijziging van de bodemkwaliteit, 

• wijziging van het bodemvochtregime. 
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Binnen de discipline grondwater worden volgende effectgroepen onderscheiden: 

• wijziging in hydrogeologische opbouw, 

• wijziging in grondwaterkwantiteit, 

• wijziging in grondwaterkwaliteit, 

• wijziging in grondwaterkwetsbaarheid. 
 
Per effectgroep wordt de significantie van de effecten bepaald volgens de eerder aangehaalde 
zevenwaardige schaalverdeling.  
 

 Profielwijziging 

De effectgroep profielwijziging houdt de impact van uitgravingen en ophogingen en het 
inbrengen/verwijderen van bodemvreemde materialen op het bodemprofiel in. Bij deze effectgroep komt 
ook het grondverzet aan bod. Daarnaast wordt, waar relevant, ook aandacht besteed aan de 
authenticiteit van het bodemprofiel. Profielwijziging treedt hoofdzakelijk op tijdens de aanlegfase. 
 
De uitvoering zal gepaard gaan met een grote hoeveelheid grondverzet. Dit grondverzet zal 
bodemprofielverstoring/-verlies met zich meebrengen. De volume-inschatting van het grondverzet wordt 
in het project-MER toegelicht ter evaluatie van de omvang van de profielverstoring. 

 
Vooral de verstoring van de toplaag van de bodem, de teelaarde, is belangrijk vermits de 
bodemstructuur, lucht- en waterhuishouding en het voorkomen van nutriënten, de aanwezige 
zaadvoorraad en de bodemfauna voor een belangrijk deel de aanwezige vegetatie bepalen. Voor de 
verschillende ingrepen zal de kwetsbaarheid voor profielverstoring worden weergegeven. Veel bodems 
zijn mogelijk al verstoord. Daarom zal de kwetsbaarheid voor de verstoring van de toplaag van de 
bodem als verwaarloosbaar geëvalueerd worden bij verstoorde bodems (0). De kwetsbaarheid voor 
profielverstoring wordt echter wel zeer significant negatief beoordeeld indien het bodemprofiel 
waardevol is (-3). Het al dan niet waardevol zijn van bodemprofielen wordt afgeleid van de bodemkaart. 
Hierbij wordt de bodemkaart geactualiseerd met informatie m.b.t. recente ophogingen. Een bodem is 
waardevol wanneer de profielen een historische en/of wetenschappelijke waarde hebben en een 
getuigenis zijn van eerdere activiteiten in het studiegebied, zoals landbouw (voorkomen van 
plaggenbodem) of vroegere bewoning. Een bespreking van de mogelijke verstoring van natuurlijk 
onverstoorde bodems wordt toegevoegd.  
 

 Structuurwijziging 

Structuurwijziging kan bestaan uit verdichting, verslemping of korstvorming van de bodem. Aan de hand 
van de gevoeligheid van de aanwezige gronden (bodemserie, vochttoestand, …) wordt nagegaan of er 
een risico bestaat op verdichting of verslemping en korstvorming van de bodem.  
 
Bij bodemzetting of verdichting wordt de bodem samengedrukt door een externe kracht waardoor het 
poriënvolume verkleint en de draagkracht van de bodem verhoogt. Dit kan nadelig zijn voor de 
aanwezige vegetatie omdat de vegetatie het moeilijker kan krijgen om te kiemen, te wortelen en om 
zuurstof en water aan de bodem te onttrekken. Verdichting kan optreden door berijding met zware 
voertuigen en machines en plaatsen van zware infrastructuren of dijklichamen. Bodemzetting of 
verdichting van de bodem kan dus vooral optreden ter plaatse van de werfwegen en werfzones. Vooral 
bodems met natte (e, f, h) zwaardere texturen zoals alluviale klei- en leemgronden of veengronden zijn 
gevoelig voor verdichting. Daarom werden volgende bodems beschouwd als zeer significant (score -3) 
wat betreft gevoeligheid voor verdichting: veengronden of natte (vochttrap e, f of h) klei- of leemgronden 
voorkomend op de bodemkaart waarvan de bodem niet als verstoord is aangeduid. Een score -2 geeft 
het aanboren van onverstoorde zandgronden weer. De score -1 wordt toegekend wanneer de afgraving 
hoofdzakelijk op het jaagpad zal gebeuren, maar er toch een kans bestaat dat een beperkte zone van 
de onverstoorde alluviale gronden die grenzen aan de gekanaliseerde Leie een structuurwijziging zullen 
ondergaan. Een score 0 wordt toegekend indien geen graafwerken gepland zijn of wanneer alle 
omringende gronden verstoord zijn. 
 
Verslemping en korstvorming wijzigen enkel de bovenste centimeters van de bodem zodat er een 
ondoordringbare korst ontstaat tussen de omgevingslucht en de diepere bodemlagen. Hierdoor neemt 
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de infiltratiesnelheid af en kan de kieming en groei van landbouwgewassen en de zuurstofvoorziening 
van de aanwezige vegetatie worden beïnvloed. Daarenboven kan door de verminderde 
infiltratiesnelheid de watererosie verhogen. Als zeer gevoelig voor verslemping werden op de 
bodemkaart voorkomende leembodems met verzadigde vochttoestand beschouwd waarvan de bodem 
niet als verstoord is aangeduid (zand en klei maar geringe kans op verslemping). 
 
Indien ingrepen gepland zijn in zeer gevoelige zones zal de oppervlakte waar structuurwijziging kan 
optreden berekend worden. Effecten van ingrepen op verstoorde bodems worden als verwaarloosbaar 
beoordeeld (0). 
 

 Erosie 

Ten gevolge van voorliggend project wordt weinig erosie verwacht. De aanleg van het tracé gebeurt 
voornamelijk op maaiveldhoogte (dus weinig tot geen taluds) en de begeleidende maatregelen bevatten 
– naast het vervolledigen van de fietsstructuur en lokale ontsluiting – hoofdzakelijk de aanleg van 
groenbuffers. Gezien in het studiegebied geen erosiegevoelige percelen zijn aangeduid, wordt deze 
effectgroep als verwaarloosbaar negatief beoordeeld. Ter hoogte van tijdelijk opgeslagen gronden en 
de langsgrachten kan lokaal erosie optreden.  
 

 Bodemzetting 

Bodemzetting kan optreden door langdurige belasting of ontwatering (bemaling) van slappe 
(samendrukbare) bodemlagen en treedt voornamelijk op in veen- en kleigronden (bijvoorbeeld onder 
een terreinophoging, door inbreng van het nieuwe weglichaam, maar ook ten gevolge van bemalingen). 
Vaak zullen zettingen ten gevolge van belangrijke grondwerken en grondwateronttrekking pas na de 
werken tot uiting komen. 
 
Gezien de ondergrond voornamelijk zandig is en gezien de aanleg van de weg slechts een relatief 
beperkte bijkomende belasting betreft, is het risico van bodemzetting door de aanleg van de R43 globaal 
genomen verwaarloosbaar. Lokaal komen er echter ondiep veenresten voor.  
 
De gevoelige zones voor bodemzetting en de zones waar inklinking zou kunnen voorkomen, alsook de 
werken waarbij grondverschuivingen kunnen voorkomen zullen worden geëvalueerd. Bij de beoordeling 
zal rekening gehouden worden met de gevoeligheid van de bodem t.a.v. deze effecten. Deze 
gevoeligheid wordt afgeleid op basis van de bodemkaart. Aan ingrepen op zeer gevoelige bodems wordt 
een score -3 toegekend, ingrepen op niet-gevoelige bodems worden als verwaarloosbaar beoordeeld 
(0). 
 

 Bodem- en grondwaterkwaliteit 

Tijdens de aanlegfase kan beïnvloeding van de bodemkwaliteit optreden door lekken in 
brandstofleidingen of morsverliezen van voornamelijk olie en/of brandstoffen tijdens het gebruik en het 
onderhoud van het machinepark. Het betreft hier accidentele bodemverontreiniging waarbij 
verontreinigde stoffen die in of op de bodem terechtkomen onder invloed van regenwater kunnen 
uitspoelen en als dusdanig ook het grondwater kunnen verontreinigen.  
 
Verontreinigd, afstromend wegwater dat op de bodem terechtkomt, kan bodemverontreiniging 
veroorzaken. Dit water bevat onder andere zware metalen, PAK’s, minerale olie en zwevend stof. In de 
winter kunnen grote hoeveelheden strooizout in en op de bodem terechtkomen. Door de ophoping van 
zouten kan bijkomende verzilting optreden. Ook verwaaiing van opspattend wegwater kan 
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens een studie van Rijkswaterstaat zijn de effecten van 
verwaaiing meetbaar in een zone van 30 m aan weerszijden van een weg en run-off blijft meestal 
beperkt tot 10 m van de weg. De effecten treden op tot op een diepte van circa 40 cm. Ook de infiltratie 
van run-off water dat via afwateringsgrachten afgevoerd wordt, kan lokaal aanleiding geven tot bodem- 
en grondwaterverontreiniging.  
 
Bodemverontreiniging kan ook het gevolg zijn van incidenten of calamiteiten, bv. ongevallen waarbij 
verontreinigende stoffen (olie, accuvloeistof, getransporteerde producten) op of in de bodem 
terechtkomen. Ook verkeersongevallen waarbij gevaarlijke producten betrokken zijn, behoren tot deze 
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categorie. Bochten zijn hierbij risicolocaties. Bij dergelijke incidenten dient onmiddellijk ingegrepen te 
worden en dient verontreiniging zo vlug mogelijk verwijderd te worden. 
 
Het effect van calamiteiten op de kwaliteit van het grondwater wordt bekeken i.k.v. mogelijke 
beïnvloeding van grondwaterwinningen in de omgeving. Hier dient rekening gehouden te worden met 
de grondwaterstromingsrichting om de verspreiding van mogelijke verontreiniging te kennen. Indien de 
grondwaterstromingsrichting van het projectgebied naar de winningen toe is georiënteerd, wordt het 
effect van calamiteiten op de grondwaterkwaliteit als (zeer) significant negatief ingeschat (-3 tot -2) 
afhankelijk van de maatregelen die genomen worden om dergelijke calamiteiten te voorkomen of op te 
lossen.  
 
Het risico op aantasting van de bodemhygiëne en de grondwaterkwaliteit zal op een kwalitatieve manier 
geëvalueerd worden.  
 

 Bodemvochtregime en grondwaterkwantiteit 

De belangrijkste effectgroep is de wijziging in grondwaterkwantiteit als gevolg van toename in 
verharding en wijzigingen in de grondwaterhuishouding door de afwatering van het nieuwe wegdeel van 
de R43. Bij het onderzoek zal bijzondere aandacht uitgaan naar verdroging. De eventuele invloed op 
grondwaterwinningen zal in voorliggend project-MER nagegaan worden. De overige effectgroepen 
worden als minder relevant beschouwd. Aangezien tijdens de uitvoering van de werken geen 
bemalingen worden uitgevoerd, zijn mogelijke effecten hiervan niet relevant. 
Voor de hemelwaterafvoer moet voldaan worden aan de bepalingen van art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem 
II waarin is opgenomen dat onverminderd andere wettelijke bepalingen voor de afvoer van hemelwater 
de voorkeur gegeven moet worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit: 
opvang voor hergebruik, infiltratie op eigen terrein, buffering met vertraagd lozen in een 
oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater en tot slot lozing in de 
regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen 
van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. Wat betreft infiltratie moet altijd en overal 
geïnfiltreerd worden tenzij infiltratieproeven of metingen van de grondwaterstand aantonen dat infiltratie 
niet mogelijk is. Hierbij is een rechtstreekse afwatering van wegenis in een infiltratieberm, al dan niet 
met gracht het meest aangewezen, in plaats van de afvoer via straatkolken. Een technische studie met 
infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen zal worden uitgevoerd en meegenomen worden in het 
ontwerp-MER. 
 

 Hydrogeologische opbouw 

Een echte wijziging in de hydrogeologische opbouw is niet te verwachten aangezien de realisatie van 
de R43 boven het niveau van de grondwatertafel wordt voorzien. Ter hoogte van kunstwerken kan het 
daarentegen wel noodzakelijk zijn om funderingen aan te brengen die lokaal verstoringen kunnen 
veroorzaken. Deze effecten zullen zich in hoofdzaak beperken tot een diepte van 1,5 tot 2 m-mv. 
 

 Grondwaterkwetsbaarheid 

De grondwaterkwetsbaarheid is afhankelijk van de omvang en de aard van de watervoerende laag, de 
deklaag, de eventuele verontreiniging en de grondwatertoestand in natuurlijke en kunstmatige 
omstandigheden. Ingrepen waarbij grote vergravingen of grondwaterwinningen worden voorzien, 
kunnen een wijziging in de grondwaterkwetsbaarheid tot gevolg hebben. Door vergraving kan zowel de 
aard van de watervoerende laag, dikte en/of soort van de deklaag boven de watervoerende laag of de 
dikte van de onverzadigde zone gewijzigd worden. De grondwaterkwetsbaarheid wordt in kaart 
gebracht.  
 

 Klimaatreflex 

Er wordt onderzocht in welke mate het project of de impact ervan beïnvloed wordt door (de gevolgen 
van) de klimaatverandering. Is het project inclusief de integratie ervan in de omgeving opgewassen 
tegen toenemende effecten op vlak van hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte etc.? Tegelijk 
wordt nagegaan of de gevolgen van de klimaatverandering eventueel worden versterkt of afgezwakt 
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door het project. Wordt er in een scenario ‘hoge impact’ van klimaatverandering mogelijk een 
aanzienlijker overstromingsrisico gegenereerd door het project (meer piekbuien, meer afstroming, te 
kleine buffer)?  
 

7.7.1.4 Milderende maatregelen 

Op basis van de te verwachten effecten zullen, waar het nuttig is, maatregelen geformuleerd worden ter 
beperking of voorkoming van effecten. 
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7.7.2 Mens – ruimtelijke aspecten 

 
Kaart 6 Gewestplan 

Kaart 7 PRUP Zuidelijke doortrekking R43 

7.7.2.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor ruimtelijke aspecten bestaat uit de projectzone, uitgebreid met de ruimere 
omgeving waarbinnen mogelijke functionele en ruimtelijke wijzigingen kunnen optreden. Bij de 
afbakening van het studiegebied zijn daarom verschillende schaalniveaus te beschouwen: 

1. microgebied: de zone die bij uitvoering van het project daadwerkelijk wordt ingenomen; 
2. meso- tot macrogebied: zone binnen de directe invloedssfeer van het projectgebied (visuele 

impact, hinder, verkeersinvloed); 

Het meso- tot macrogebied voor de discipline Mens – ruimtelijke aspecten kan grosso modo 
gelijkgesteld worden aan het algemeen studiegebied dat afgebakend werd voor de meeste disciplines, 
plaatselijk te verruimen i.f.v. de visuele impact (beeld- en belevingswaarde).  

7.7.2.2 Beschrijving referentietoestand  

Op microschaal omvat het projectgebied de route van de doortrekking (ca. 3,75 km) op grondgebied 
van Eeklo (Oost-Vlaanderen). Dit gebeurt vanop de Ringlaan (R43) tot op de Gentsesteenweg (N9). 
Voorliggend project omvat fase 3 en 4 van een groter project rond het doortrekken van de Ring rond 
Eeklo en optimaliseren van de verkeersdoorstroming. 
 
Het project vindt plaats in het open ruimtegebied ten zuiden van de kern van Eeklo, ten noorden van 
provinciaal domein Het Leen. De kern Veldekens ligt in het zuidwesten van het projectgebied, aan 
overzijde van het Afleidingskanaal van de Leie. 
 
Voor een meer gedetailleerde omschrijving van het projectgebied, wordt verwezen naar de algemene 
hoofdstukken (Hfdst. 3 Projectbeschrijving).   
 
RUIMTELIJKE ASPECTEN 

Inzake ruimtelijke aspecten wordt verwezen naar de algemene situering van het projectgebied volgens 
de bestemmingen op het gewestplan en het PRUP Zuidelijke omleiding R43 (zie hoofdstuk 2.1.2). 
 
Op het gewestplan omvat het projectgebied voornamelijk (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied, 
maar ook natuurgebied, woongebied en industriegebied (zie Kaart 6). 
 
Het projectgebied ligt binnen provinciale RUP’s: 

- PRUP Windlandschap Eeklo – Maldegem (d.d. 29 april 2015), waarin de mogelijkheden voor 
het plaatsen van windturbines worden vastgelegd voor het gebied Maldegem – Eeklo. 
Voorliggend project ligt binnen Art.3.: Uitsluitingszone voor windturbines. Het plaatsen van 
windturbines is op deze locatie aldus uitgesloten. De onderliggende gewestplanbestemming 
blijft van toepassing. 

- PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Eeklo (d.d. 16 september 2009), dat de grenzen van 
de stedelijke agglomeratie afbakent. Het projectgebied ligt deels binnen de contour van dit 
PRUP, maar niet onder een deelgebied met specifieke voorschriften of overdruk. De 
onderliggende gewestplanbestemming blijft van toepassing. 

- PRUP Zuidelijke omleiding R43 Eeklo (d.d. 10 mei 2011), dat de voorschriften in functie van het 
realiseren van voorliggend project omvat (zie Kaart 7).  

 
Het PRUP Zuidelijke omleiding R43 is goedgekeurd ter verwezenlijking van de doelstelling tot het 
realiseren van vlottere verbinding naar invalswegen en verkeersdoorstroming in het centrum van Eeklo. 
Deze doelstelling is opgenomen in het ruimtelijk structuurplan van Eeklo (2008), dat op zijn beurt deze 
doelstellingen doorvertaald uit het PRS Oost-Vlaanderen en RSV. De oppervlakte en 
inrichtingsmodaliteiten voor de nieuwe wegenis is grotendeels verordenend vastgelegd in het PRUP. 
Naast de hoofdroute, worden ook trage verbindingen vastgelegd, specifiek voor langzaam verkeer als 
fietsers/voetgangers, en landbouwvoertuigen. Voorliggend project is aldus een uitvoering van de 
verbinding conform de voorschriften zoals planologisch vastgelegd. 
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Dit PRUP legt vast waar wegenis en aanhorigheden kan worden voorzien, alsook verfijnt het de 
voorschriften voor landbouw en open ruimtegebied. Landbouw blijft de hoofdbestemming 
(beroepslandbouw), maar de mogelijkheid tot recreatief medegebruik wordt aangereikt.  
 
De overdruk Natuurverwervingsgebied is van toepassing op het zuidelijke deel van het aangeduide 
landbouwgebied. Dit wordt in het PRUP verduidelijk als “Verweving houdt in dat een duurzame 
instandhouding van de aanwezige natuurwaarden gegarandeerd wordt en dat elke functie behouden 
kan worden zonder andere functies te verdringen of door andere functies verdrongen te worden.”.  
 
Tussen de stedelijke kern van Eeklo en het landbouwgebied wordt Gemengd Openruimtegebied 
afgebakend, dat bouwvrij dient te blijven. Tevens zijn bufferzones en landschapsbuffers afgebakend, 
waar visuele en geluidswerende buffers dienen te worden voorzien tussen kwetsbare functies als 
bewoning en de nieuwe wegenis. 
 
BEDRIJVENTERREINEN 

In het studiegebied bevindt zich bedrijventerrein Nieuwendorpe (westen). Dit omvat geen 
milieuvervuilende industrie of Seveso-inrichting. Landbouwbedrijven komen ook voor in het 
studiegebied. Kleinschalige bedrijventerreinen (veelal vastgelegd in BPA’s bevindt zich ten oosten van 
het projectgebied (BPA Pokmoere). Het bedrijventerrein Stationsstraat werd via het BPA nr. 15 Krüger 
(goedgekeurd d.d. 09/03/1998) omgevormd tot shoppingscenter. Het bedrijventerrein Gulden 
Sporenstraat werd via het RUP Woonuitbreidingsgebied Gulden Sporenstraat omgevormd tot 
woonuitbreidingsgebied.  
 

 
Figuur 56 Bedrijventerreinen in de omgeving van het projectgebied (bron: Geopunt) 

 
WONEN 

In het projectgebied bevindt zich bewoning. Gezien de aansluiting op de stedelijke kern van Eeklo kan 
van een ‘rurbaan’ gebied worden gesproken. 
 
Het projectgebied bevindt zich ten zuiden van de kern van Eeklo. Het kleinschalige straatdorp/gehucht 
Veldekens ligt aan de overzijde van het kanaal (ca. 400 m ten ZW van het projectgebied). Waarschoot 
ligt ca. 2 km ten zuidoosten en Lembeke ca. 3 km ten oosten. Dit zijn de meest nabije woonkernen. 
 
 
 
 

Nieuwendorpe 

Stationsstraat 

Pokmoere 

Gulden Sporenstraat 
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RECREATIE 

In de nabije omgeving van het projectgebied zijn verschillende sport- of recreatievoorzieningen 
aanwezig – als deel van de functies die tot een stedelijke agglomeratie behoren. Ook behoren enkele 
fiets- en wandelroutes tot het projectgebied. 
 
In onderstaande figuur zijn de recreatievoorzieningen en sportaccommodaties in de nabije omgeving 
van het projectgebied weergegeven.  
 

 
Figuur 57 Sportvoorzieningen t.h.v. het studiegebied (bron: Sport Vlaanderen via geopunt.be) 

 
Figuur 58 Wandel- en fietsnetwerk t.h.v. het studiegebied (bron: Toerisme Vlaanderen via 
geopunt.be) 
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LANDBOUW 

Het projectgebied valt grotendeels in landbouwgebied. Onderstaande kaart toont de meest 
voorkomende teelten (voornamelijk gras, voedergewassen en maïs). 
 
In onderstaande figuur wordt de landbouwgebruikspercelenkaart voor 2019 weergegeven.  
 

 

 
 

Figuur 59 Landbouwgebruikspercelen 2019 (bron: Geopunt, raadpleging dd. 15/09/2021) 

 
In mei 2010 werd bij opmaak van het PRUP een landbouweffectenrapport (LER) opgemaakt. Er was te 
weinig beschikbare grond om een ruilbank op te starten, alle landbouwers werden in kader van het LER 
gehoord. Bovendien is er ook een aanpassing geweest aan het ontwerp nl. de ventweg ligt langs de 
ring. Zo worden bepaalde bedrijven/percelen niet langs noord- en zuidzijde afgesneden door een weg. 
De meeste landbouwers hun voorkeur gaat uit naar minnelijke aankoop of onteigening. De 
initiatiefnemer neemt dit verder op bij de onderhandelingen tijdens de onteigeningen. 
 
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 

Inzake de aanwezige scholen, ziekenhuizen en rusthuizen in het studiegebied wordt verwezen naar de 
discipline mens – gezondheid.  
 
Het meest van belang zijn het nabije ziekenhuis St. Alma (ten noordwesten van het projectgebied) en 
het O.LV.-ten Doorncollege centraal noordelijk in het projectgebied. 
  
BEELD- EN BELEVINGSWAARDE 

De omgeving van het projectgebied heeft in de referentiesituatie een vrij hoge beeld- en 
belevingswaarde, door de groene context en open landschap, waarbij een link met het stedelijk weefsel 
wordt behouden door bakens als torens. Het projectgebied is – mede door de omvang – 
multifunctioneel, met voornamelijk bedrijvigheid in het westen, agrarisch gebied in het zuiden en 
centraal, en residentieel gebied in het oosten (loopt gradueel over in landbouwgebied). Hiervoor wordt 
verwezen naar de algemene situering van het projectgebied (Hoofdstuk 2.1) en naar de beschrijving 
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van het landschapsbeeld en perceptieve waarde van de referentiesituatie bij de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie.  
 

7.7.2.3 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

Binnen de discipline mens – ruimtelijke aspecten worden drie effectgroepen onderscheiden:  

• Effectgroep “Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context”:   
o past het plan of project in het ruimer ruimtelijk plaatje en gewenste ruimtelijk-

planologische ontwikkeling? Deze effectgroep heeft betrekking op het studiegebied op 
macroschaal. Speciale aandacht gaat hier naar versnippering van functies. 

• Effectgroep “Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit”:  
o gebeurt het verdwijnen, toevoegen en vermengen van functies in het plan of project op 

een kwalitatieve manier? Deze effectgroep heeft betrekking op het studiegebied op 
microschaal. Speciale aandacht gaat hier naar het landbouwareaal. 

• Effectgroep “Ruimtebeleving”:  
o hoe wordt het plan of project ervaren door bewoners en gebruikers van de ruimte? Deze 

effectgroep heeft betrekking op het studiegebied op mesoschaal. Speciale aandacht 
gaat hier naar de bewoners van het projectgebied. 

 
Deze effectgroepen worden kwalitatief beoordeeld, waar mogelijk kwantitatief, rekening houdend met 
de ruimtelijke context, alsook het lokale en bovenlokale planningsbeleid. De beoordeling gebeurt via 
expert judgement. 
 

7.7.2.4 Milderende maatregelen 

Voor de voorkomende negatieve effecten worden waar mogelijk milderende maatregelen voorgesteld. 
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7.7.3 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie 

 
Kaart 25 Inventaris onroerend erfgoed 

7.7.3.1 Afbakening van het studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de invloedssfeer van de effecten van het 
project. Het studiegebied wordt afgebakend als een zone met straal van ca. 1 km rondom het 
projectgebied, waarbinnen landschappelijke structuren, elementen en componenten kunnen wijzigen 
en waarbinnen het project visueel waarneembaar is. Het studiegebied is ruim genomen vanwege de 
aard van de handelingen.  
 
Het studiegebied wordt op macroschaal (landschappelijke trends en traditionele eenheden), 
mesoschaal (landschapseenheden en zichten) en microschaal (landschapskenmerken binnen het 
projectgebied)  beschreven. 

7.7.3.2 Beschrijving referentietoestand  

Het huidige landschap in en in de omgeving van het projectgebied wordt geanalyseerd en beschreven 
op macro-, meso- en microschaal. Hierbij wordt  o.a. gebruik gemaakt van volgende bronnen: 

• Indeling in Traditionele Landschappen 

• Databank Agentschap Onroerend Erfgoed: 
- Gegevens beschermde landschappen, monumenten, dorpsgezichten 
- Gegevens bouwkundig en landschappelijk erfgoed 

• Gegevens databank archeologische inventaris 

• Geopunt / Geoportaal Onroerend Erfgoed 
- Historische kaarten en orthofotoplannen  
- Landschapskenmerkenkaart 

 
Het studiegebied op macroschaal wordt algemeen beschreven op basis van de voorkomende 
landschapstypes die aangetroffen worden. Voor de afbakening van de landschapstypes wordt verwezen 
naar de indeling van de landschappen in ‘Traditionele Landschappen’ (Antrop et al., 2002). 
 
Bij de beschrijving van het landschap op mesoschaal komen onder andere aan bod:  

• landschapstypologie: met beschrijving van de geomorfologische, topografische en 
hydrografische karakteristieken van het landschap; 

• historische ontwikkeling: beschrijving historiek van het landschap en menselijke inbreng, aan 
de hand van historisch kaartmateriaal; 

• cultuurhistorische en archeologische erfgoedwaarden: met beschrijving van de beschermde 
monumenten, landschappen en dorpsgezichten, ankerplaatsen en relictlandschappen volgens 
de landschapsatlas, niet-beschermde waardevolle bouwkundige elementen en gekende 
archeologische gegevens. 

 
Bij de beschrijving van het landschap op microschaal gaat de aandacht uit naar: 

• huidig bodemgebruik: de gebruiksvormen van het landschap; de graad en de aard van de 
verstedelijking van het landschap; 

• landschapsbeeld: met beschrijving van de visueel-ruimtelijke kenmerken en elementen die als 
positieve/negatieve beelddragers van het landschap fungeren. 

 

LANDSCHAP 

Het projectgebied bevindt zich binnen het traditioneel landschap ‘Straatdorpengebied van Waarschoot’. 
Het studiegebied strekt zich verder uit tot Eeklo, dat gekarteerd staat als stedelijke agglomeratie. Het 
traditioneel landschap ‘Straatdorpengebied van Waarschoot’ wordt gekenmerkt door een eerder vlakke 
topografie met een sterk verstedelijkt weefsel. Kenmerkend zijn de sterk versnipperde en onregelmatige 
open ruimten met slechts smalle en beperkte doorzichten. Bebouwing, topografie en vegetatie beperkt 
de vergezichten en open ruimte. Het landschap is een complexe verweving van open ruimte en 
bebouwing (Antrop et al., 2002).  
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Op meso- en macro- schaal wordt het landschap in het studiegebied gekenmerkt door de aanwezigheid 
van enkele landschapsbepalende elementen, met name:  

- De kleinstedelijke agglomeratie van Eeklo 
- Bedrijventerrein Nieuwendorpe 
- Regionale wegen Gentsesteenweg (N9), Tieltsesteenweg (N499) en Ringlaan (R43) 
- Schipdonkkanaal met aftakking 
- Bosgebied Het Leen 
- Lange Moeyakker 

 

BESCHERMDE ERFGOEDWAARDEN 

In het projectgebied en studiegebied (zie Kaart 25) zijn geen beschermde cultuurhistorische 
landschappen aanwezig, alsook geen beschermde archeologische sites. In het projectgebied bevindt 
zich geen beschermd onroerend erfgoed, maar in het studiegebied (straal van 1 km rond projectgebied) 
liggen enkele beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. De belangrijkste 
(voor voorliggend project) staan hieronder vermeld. 
 
Tabel 31 Elementen beschermd erfgoed 

Naam ID Afstand tot 
projectgebied  

Omschrijving 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 

Villa Dageraad met tuin 8243 Aanpalend, O Sedert 1988 een hotel, met omringende tuin, 
aan de straat gedeeltelijk bewaarde afsluiting in 
siersmeedwerk in art-nouveaustijl. De villa is ook 
beschermd als monument (ID 8238). 

 

VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED 

De meest nabij gelegen elementen bouwkundig erfgoed (binnen een straal van 150 m, niet beschermd) 
zijn weergegeven op onderstaande tabel (zie ook Kaart 25). 
 
De gebouwen zijn min of meer in wijzerzin geïnventariseerd doorheen het studiegebied. 
 
Tabel 32 Elementen vastgesteld bouwkundig erfgoed 

Naam ID Afstand tot 
projectgebied  

Omschrijving 

Villa Ter Heynsloo 52958 Ca. 120 m ZO Villa uit 1930 in cottagestijl in mooi aangelegde 
tuin 

Burgerhuis 75456 Ca. 100 m ZO Halfvrijstaande cottagewoning uit 1926 

Interbellumwoning 77392 Ca. 100 m ZO Klein bakstenen huis in modernistische stijjl, 
van 1930 

Mariakapel 62303 Ca. 100 m N Neogotische bakstenen wegkapel met 
herdenkingsstenen naast de deur 

Gekoppelde stadswoningen 65243 Ca. 100 m N Gekoppelde woningen in kleurrijke 
baksteenarchitectuur uit 1936 

Katoenfabriek  Textiles 
d'Eecloo 

59689 Ca. 150 m N Fabriek uit 1912 

Villa Zonneschijn 96060 Ca. 90 m NO Villa uit 1907 

Villa Dageraad 86738 Ca. 100 m N Villa, nu hotel, uit 1988 

Villa 59322 In gebied Villa uit 1927 

Stadswoning 96416 Ca. 60 m NO Rijhuis in eclectische stijl uit 1910 

Stadswoning 88291 Aanpalend O Rijhuis uit 1907 

Stadswoning 94144 Aanpalend O Rijhuis in eclectische stijl uit begin 20ste eeuw 

Burgerhuis 94224 Aanpalend O Rijhuis in eclectische stijl uit 1908 

Interbellumwoning 77392 Ca. 100 m ZO Rijhuis uit 1930 

Burgerhuis 75456 Ca. 100 m ZO Burgerhuis uit 1926 

Villa Ter Heynsloo 52958 Ca. 130 m ZO Villa uit 1930 

Hoeve Hof te Altena  Ca. 80 m ZW Voorheen omwalde hoeve van het Brugse Sint-
Janshospitaal, woonhuis uit 1654 

Mariakapel 62303 Ca. 100 m N Neogotische bakstenen wegkapel 
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ARCHEOLOGIE 

Er zijn in of rondom het projectgebied geen archeologische sites gekend. Ook zijn geen archeologische 
vondsten gedaan in de nabije of ruimere omgeving van het projectgebied, voor zover deze 
gerapporteerd zijn in de CAI (raadpleegdatum 09/09/2021). Het projectgebied doorkruist geen GGA. 
Een archeologienota zal aan de aanvraag moeten worden toegevoegd en de conclusies hieruit worden 
meegenomen in de effectbeoordeling voor het deeldomein archeologie bij de effectbespreking. 
 

LANDSCHAPSATLAS 

Op 3,5 km ten zuidwesten van het projectgebied ligt vastgesteld landschapsatlasrelict ‘Maldegemveld’. 
Dit is te ver om van betekenis te zijn voor voorliggend project. 
 
Het projectgebied overlap gedeeltelijk met landschappelijk geheel en relictzone ‘Het Leen’ (ID 135227). 
Dit betreft bebost gebied (gemengd loofhout) waar hout en turf werd ontgonnen, die vanaf de 13de eeuw 
via de Lieve naar Brugge werd vervoerd. Oorspronkelijk (14de eeuw) heette dit gebied ‘Wilde Moer’, 
maar de naam ‘Het Leen’ komt vermoedelijk van de Heren van Oostwinkel, die eigenaar werden van 
een deel van het gebied. Een groot deel van de bossen is (her)aangeplant vanaf 1744. Het bos bleef 
echter dienen voor houtkap (ook door Duitse bezetters tijdens de Eerste Wereldoorlog). Daartoe werden 
in het bos betonbanen aangelegd en munitiedepots. Voor omwallingen op te zetten, werden putten 
gegraven. Het bos doet nu dienst als domein voor passieve recreatie. 
 
De Burggravenstroom of ‘Eeklo’s Leiken’ staat als lijnrelict ingetekend. 
 

 
Figuur 60 Elementen uit de Landschapsatlas (met ankerplaats Het Leen in groene contour) (bron: 
Agentschap Onroerend Erfgoed via Geopunt.be) 

 
UNESCO-WERELDERFGOED 

De stedelijke kern van Eeklo behoort tot Unesco Werelderfgoed. Dit is op ca. 750 m ten noorden van 
het projectgebied.  
 

VISUELE KENMERKEN VAN DE OMGEVING (MESO-/MACROSCHAAL) 

Het projectgebied bevindt zich in een vlak, open landschap, met gemengde functies. Eeklo is een kleine 
stad, met een dichte, compacte kern. Ten zuiden van het stedelijke gebied – waar het projectgebied 
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zich bevindt – is het landschap open en agrarisch. Het landschap kent geen wijde vergezichten, maar 
toont zich toch open door het vlakke reliëf en het ontbreken van begroeiing op de meeste 
perceelsranden. Bebossing komt zeer versnipperd voor; het gaat meestal om enkele percelen. Naar het 
zuiden toe (Het Leen-, is de bebossing meer aaneengesloten. Enkele landbouwbedrijven liggen 
verspreid in het gebied. Hoge begroeiing langsheen wegen op perceelsranden komt sporadisch voor 
en geeft dimensie aan het landschap. Hoge infrastructuurelementen of gebouwen zijn vanop de meeste 
locaties zichtbaar als bakens. Het gaat dan om hoogspanningsleidingen, zendmasten, windturbines en 
de kerktoren van Eeklo. 
 
De woonwijken tussen dit open ruimtegebied en de stedelijke kern van Eeklo betreffen open woonwijken 
met alleenstaande woningen (genre ‘villawijk’). In het oosten van Eeklo bevindt de bewoning zich nabij 
infrastructuur zoals de invalsweg Gentsesteenweg en de spoorweg naar Gent. Meer naar het oosten is 
het agrarisch gebied meer open en uitgestrekt, en is het karakter van het ‘Meetjesland’ meer 
uitgesproken. 
 
Ter hoogte van Eeklo zelf oogt het landschap kleinstedelijk. Westelijk van het projectgebied bevindt zich 
industrie en bedrijvigheid (Nieuwendorpe). Verder ten westen bevindt zich uitgestrekt agrarisch gebied, 
met een meer open landschapsbeeld: met wijde vergezichten en coulissenlandschappen. Ter hoogte 
van het kanaal bevindt zich het gehucht Veldekens. 
 
VISUELE KENMERKEN VAN HET PROJECTGEBIED (MICROSCHAAL) 

Voor de beschrijving van de visuele kenmerken, wordt het projectgebied opgedeeld in deelgebieden, 
zie bovenstaande figuur. 
 

 
Figuur 61 Indeling projectgebied in visuele gehelen 

 
1. Het westelijke deel van fase 3 bevindt zich in bedrijventerrein. In dit gedeelte primeren 

bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Infrastructuur zoals windturbines, hoogspanningsleidingen 
en de Tieltsesteenweg zijn beeldbepalend. Momenteel bevindt zich hier een braakliggende 
zone met middelhoge begroeiing (gestruikte en lage bomen), waar de weg zal worden ingericht. 
Deze komt uit op het Schipperspad langs het Kanaal van Eeklo. Hier is de landschappelijke 
relatie met de achterliggende bedrijventerrein nog aanwezig, maar door de begroeiing liggen 
de gebouwen verdoken en oogt de plek als een wandelpad in het groen. De rand van het 
bedrijventerrein oogt groen: dit door de situering aangrenzend aan landbouwgebied, maar 
evenzeer door het voorzien van groeninrichtingen zoals groenstroken op de percelen. 

 

1 

2 

3 
4

 
 3 

5

 
 3 
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Figuur 62 Zicht vanop R43 (Nieuwendorpe) (Google Street View, juni 2021) 

 
2. Meer naar het oosten is het landschap agrarisch. De bedrijvigheid van Nieuwendorpe is visueel 

afgescheiden door het Kanaal van Eeklo en de houtkanten errond. Wel zijn de hoge 
infrastructuurelementen nog zichtbaar, zij het minder beeldbepalend. Langsheen de 
Tieltsesteenweg is weinig begroeiing aanwezig. Het landschap oogt open, met enkele 
bomenrijen, veelal bij gebouwen of losstaand aan perceelsgrenzen (coulissen). De 
Tieltsesteenweg is een tweevaksbaan die beeldbepalend is voor dit deelgebied. 

 

 
Figuur 63 Zicht vanop Tieltsesteenweg (Google Street View, mei 2019) 

 
3. Centraal in het projectgebied betreft het landschap een coulissenlandschap met vrij open 

landschapsbeeld naar het noorden toe. De hoge torens van Eeklo zullen zelden aan het beeld 
ontglippen. Infrastructuur zoals windturbines zijn zichtbaar in het oosten, maar niet 
beeldbepalend door de verre afstand. Hoewel het hier een agrarisch landschap betreft, is de 
link met stedelijk Eeklo dus aanwezig, maar niet nadrukkelijk. Het reliëf is zeer vlak over het 
hele deelgebied. In dit deelgebied komt schaarse bebouwing voor (aan de Leikensweg), maar 
dit betreft landbouwbedrijven of enkele woningen met tuin – die in de groene context aansluiten 
op de omgeving. Op sommige plaatsen is de boslijn waar te nemen van Het Leen, of liggen 
enkele kleine beboste percelen in het oogveld, maar niet genoeg om echt van een 
boslandschap te kunnen spreken op microschaal. 
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Figuur 64 Zichten vanop Leikensweg (Google Street View, augustus 2009) 

 
4. In dit deelgebied is het landschap gelijkaardig aan deelgebied 3, met dat verschil dat het door 

het meer naar de voorgrond treden van residentiële bebouwing, minder agrarisch en minder 
open toont – zeker naar het noorden toe. Hoewel de boslijn en dus landschappelijke relatie met 
Het Leen op bepaalde locaties visueel aanwezig is, oogt het landschap hier meer residentieel 
en treedt de open ruimte naar de achtergrond. Wel is het landschap nog groen: het betreft een 
woonwijk met veel tuinen, hoogstammige bomen en levende perceelbegrenzingen. De visuele 
relatie met het O.L.V.- ten Doorncollege is beperkt, aangezien zich hoge begroeiing bevindt ter 
hoogte van de perceelsgrenzen. Ten zuiden van de Leikensweg bevinden zich langwerpige 
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percelen (typerend voor Meetjesland). De perceelsgrenzen zijn veelal onbegroeid, op enkele 
alleenstaande bomen en bomenrijen na. 

 

 
Figuur 65 Zicht vanop Leikensweg (Google Street View, mei 2019) 

 
5. In het oosten van het projectgebied is het landschap meer functioneel: door de aanwezigheid 

van enkele verkeersaders (Gentsesteenweg, spoorweg). De Gentsesteenweg draagt 
aaneengesloten bebouwing, baanwinkels en bedrijvigheid. Door bebouwing en hoge begroeiing 
als buffer, is deze weg grotendeels visueel gescheiden van het achterliggend residentieel en 
agrarisch gebied. Het projectgebied hier omvat een meer gesloten landschap met bomenrijen 
en -clusters (te klein om echt van bos te spreken). Hier liggen ook enkele bedrijven. Een echte 
woonwijk is hier niet aanwezig, maar door de verspreide bewoning, deelt het gebied ook in het 
residentiële karakter. 

 

 
Figuur 66 Zicht vanop Gentsesteenweg (Google Street View, mei 2019) 

 
Figuur 67 Zicht vanop Pokmoere (Google Street View, mei 2019) 
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HISTORISCHE CONTEXT EN LANDSCHAPSONTWIKKELING 

Ten tijde van de Ferrariskaart (einde 18de eeuw) bestond het studiegebied uit akkerland – veelal 
traditionele langwerpige akkers (‘meetjes’) – met enkele percelen grasland in valleigebied. Ten zuiden 
en oosten van het projectgebied is bos gelegen. Het bos bestaat op heden nog in natuurgebied ‘Het 
Leen’ maar was veel uitgebreider ten tijde van de opmaak van deze kaart. De waterloop Eeklo’s Leiken 
ligt grotendeels reeds in zijn huidige loop (toen genaamd Bras de la Lives’). Het kanaal lag immers ook 
al grotendeels op hetzelfde traject ter hoogte van het studiegebied, maar heette toen ook Lives of Lieve. 
De nederzetting Eecloo omvatte enkel het huidige centrum (ongeveer tot een afstand van waar nu de 
Zuidmoerstraat ligt). Met drie parallel dreven/wegen werd de waterloop tot het centrum in verbinding 
gebracht (huidige Zandstraat en Dullaert en weg die niet langer bestaat). Ter hoogte van het huidige 
industriegebied Nieuwendorpe bevond zich de kleine nederzetting (straatdorp – komt overeen met 
huidige straat Nieuwendorpe) Hautewambuys. In het projectgebied zelf bevinden zich enkele apart 
gelegen nederzettingen aan de oever van de Bras de la Lives, ter hoogte van de huidige Hendrik 
Consciencestraat en Kraaiweg. Op de Ferrarriskaart zijn in de ruimere omgeving geen indicaties van 
een sterk reliëf weergegeven. 
 
Op de topografische kaart Vandermaelen is de ruimtelijke toestand niet significant gewijzigd of anders 
weergegeven dan op de Ferrarriskaart. De eerder genoemde nederzetting wordt aangeduid aan ‘Het 
Motjen’. Deze benaming is tevens terug te vinden op de min of meer contemporaine Atlas der 
Buurtwegen, waar dit als gebouw voor ‘cabaret’ wordt benoemd. De waterloop (Eeklo’s Leiken) wordt 
als ‘Stroom’ benoemd op de topografische Kaart Vandermaelen en Lieve Canal op de Atlas der 
Buurtwegen. Op de Atlas der Buurtwegen lopen volgende buurtwegen, die in de praktijk niet meer 
aanwezig zijn, doorheen het projectgebied (van west naar oost): 

- Chemin n° 51  
- Chemin n° 39 
- Chemin n° 26 

 

 
Figuur 68 Situering projectgebied op Ferrarriskaart (ca. 1777) (bron: Agiv via Geopunt) 

 



 

170058_Aanmelding R43 Eeklo – Doortrekking Zuidelijke Ring  170 

 
Figuur 69 Situering projectgebied op Topografische Kaart Vandermaelen (ca. 1846-1854) (bron: Agiv 
via Geopunt) 

 

 
Figuur 70 Situering projectgebied op Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) (bron: Agiv via Geopunt) 

 
Op kaartmateriaal van begin de 20ste eeuw (zie onderstaande figuur) zijn de typerende langwerpige 
percelen nog zeer duidelijk herkenbaar. Het bosareaal is sterk afgenomen – zeker aan de oever van de 
waterloop ‘Leiken’. De invalswegen naar Eeklo zijn gebleven en de wegenis ter hoogte van het 
projectgebied is niet sterk toegenomen, wel breidt het centrum gradueel uit. Het Motjes-cabaretgebouw 
blijft terug te vinden op een stafkaart van 1944. 
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Figuur 71 Situering projectgebied op topografische kaart van het Institut Militaire de Bruxelles (ca. 
1912) (bron: Cartesius.be) 

 
Figuur 72 Situering projectgebied op Topografische kaart War Office (ca. 1944) (bron: Cartesius.be) 

 
Op luchtbeelden kan worden afgeleid dat de bebouwing rondom het projectgebied toeneemt. Ten zuiden 
van het centrum van Eeklo neemt residentiële bebouwing eerst toe (zie luchtbeelden 1971), waarna de 
woonwijk wordt aangelegd tot op de Leikensweg, ook het college O.L.V.-ten Doorn wordt gebouwd. De 
bospercelen ten zuiden (uitlopers van Het Leen) worden meer versnipperd. Vanaf de jaren 2000 wordt 
ook de industrie rond Nieuwendorpe ontwikkeld. De langwerpige perceelsvormen blijven herkenbaar. 
Het projectgebied zelf blijft ook open ruimtegebied, in gebruik genomen door landbouw. 
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Figuur 73 Situering projectgebied op Orthofoto 1971 (bron: Agiv via Geopunt) 

 

 
Figuur 74 Situering projectgebied op Orthofoto 2003 (Agiv via Geopunt) 
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Figuur 75 Situering projectgebied op Orthofoto 2015 

 

7.7.3.3 Beschrijving geplande situatie en beoordeling effecten 

De relevantie van de discipline zal zich op verschillende aspecten en verschillende schaalniveaus 
situeren:  

• Wijzigingen perceptieve kenmerken: Veranderingen van perceptieve kwaliteiten ontstaat door 
auditieve en visuele verstoring. Het project kan immers de visuele kwaliteiten of het 
landschapsbeeld voor inwoners en gebruikers wijzigen. In deze effectgroep wordt kwalitatief 
beoordeeld of de wijzigingen in de ruimere omgeving positief of negatief kunnen worden ervaren 
door waarnemers, hierbij rekening houdend met onderstaand significantiekader. 

• Structuur- en relatiewijzigingen: Het effect betreft de impact op de samenhang van waardevolle 
structuren en relaties. De significantie wordt kwalitatief bepaald, onder meer rekening houdend 
met de graad van verandering door nog geplande uitbreiding, de mate van samenhang en de 
mate van versnippering. Specifieke aandacht wordt bij dit project gegeven aan de relatie tussen 
de stedelijke kern van Eeklo (Unesco Werelderfgoed), de open ruimte ten zuiden van het 
stadscentrum (met voor het Meetjesland typerende langwerpige percelen) en het natuurgebied 
Het Leen (historisch typerende landschapselementen). 

• Wijziging archeologie- en erfgoedwaarde: De effecten op erfgoedwaarde betreffen effecten op 
de punt- en lijnrelicten, op het landschap als historisch erfgoed en op het aanwezige 
archeologisch erfgoed. De effectieve waarde van het erfgoed wordt beoordeeld maar eveneens 
de mogelijke aantasting van de context van het erfgoed t.g.v. de ruimtelijke wijzigingen die het 
project teweegbrengt. 

 
De inschatting van de effecten gebeurt voornamelijk op een kwalitatieve wijze. Onderstaand 
significantiekader wordt  toegepast:  

 
Tabel 33 Significantiekader discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effect Score 

- volledige vernietiging/permanente verdwijning van karakteristieke landschapselementen of 
structuren, elementen uit de landschapsatlas, beschermde elementen en/of archeologisch 
erfgoed 

- sterke verstoring visuele kenmerken en belevingswaarde, verstoring van grote omvang (op 
bovenlokaal niveau) 

-3 

- wijziging/gedeeltelijke verdwijning of aantasting van karakteristieke landschapselementen 
of -structuren, elementen uit de landschapsatlas, beschermde elementen of bouwkundig 
waardevolle elementen en/of archeologisch erfgoed 

-2 
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Effect Score 

- tijdelijke of permanente verstoring visuele kenmerken en belevingswaarde van matige 
omvang (op lokaal niveau) 

- tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning of aantasting van karakteristieke 
landschapselementen of -structuren, elementen uit de landschapsatlas, beschermde of 
bouwkundig waardevolle elementen en/of archeologisch erfgoed 

- tijdelijke verstoring visuele kenmerken en belevingswaarde of geringe verstoring van 
beperkte omvang 

-1 

- verwaarloosbare effecten 0 

- tijdelijk wegvallen van storende landschapselementen of -structuren 
- conservatie en vrijwaren van archeologische zones 
- tijdelijke verbetering visuele kenmerken of verbetering van beperkte omvang 

+1 

- inbreng nieuwe karakteristieke landschapselementen, wegvallen van storende 
landschapselementen of -structuren 

- verbetering context erfgoedwaarden 
- gedeeltelijke documentatie en conservatie van archeologische sites 
- verbetering visuele kenmerken van beperkte omvang 

+2 

- inbreng nieuwe karakteristieke landschapselementen, versterking landschapsstructuur, 
permanent wegvallen van zeer storende landschapselementen of -structuren 

- belangrijke verbetering context erfgoedwaarden 
- documentatie en conservatie van archeologische sites 
- permanente belangrijke verbetering visuele kenmerken van grote omvang 

+2/+3 

 

7.7.3.4 Milderende maatregelen 

Voor de voorkomende negatieve effecten worden waar mogelijk milderende maatregelen voorgesteld. 
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