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Voorwoord
Voor u ligt de startnota 2.0 in het kader van
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) ‘toeristische ontsluiting Middelkerke’.
In kader van het PRUP toeristische ontsluiting
Middelkerke werd in 2018 een startnota
opgemaakt. Met de startnota werden de
administraties en de bevolking geïnformeerd
over het voorgenomen provinciaal RUP en de
onderzoeksmethodiek die zal worden
toegepast om de milieueffecten te
onderzoeken. Het openbaar onderzoek van de
startnota liep van 14 mei 2018 tot en met 13
juli 2018. Tijdens het openbaar onderzoek
werden zinvolle reacties en informatie
verzameld die een meerwaarde bieden aan
het verdere onderzoek.
De reacties en adviezen op de startnota tijdens
het openbaar onderzoek hebben geleid tot een
uitbreiding van het onderzoek. Naast een
oplossing voor het knelpunt in de
Spermaliestraat (verkeersleefbaarheid), wordt
een oplossing voor het knelpunt ter hoogte
van de woonkorrel Slijpebrug als volwaardige
doelstelling meegenomen in het onderzoek.
Gezien de scope van het onderzoek dermate
wordt gewijzigd wordt besloten om de
procedure te herstarten met een nieuwe
startnota, zijnde de startnota 2.0.
De startnota 2.0 is als volgt opgebouwd. In de
eerste hoofdstukken wordt de aanleiding en
de situering van het plan geduid. Hierbij
komen zowel de ruimtelijke, als de juridische
en beleidsmatige situering aan bod. Hierbij
wordt er bijzondere aandacht besteed aan de
specifieke context van het voorliggend plan.
Daarna wordt ingegaan op aspecten als de
lopende en geplande ontwikkelingen en de
beschikbare informatie uit bestaande
onderzoeken.
Vervolgens wordt de planbeschrijving
opgenomen. Hierbij worden de doelstellingen

en ontwerpeisen van de realisatie van de weg
geduid, waarbij de tracéalternatieven worden
beschreven. Het technisch ruimtelijk
vooronderzoek en de beschrijving van de
tracéalternatieven uit de eerste startnota
(2018) worden niet herhaald. Hiervoor wordt
verwezen naar de eerste startnota (2018).
Na deze algemene gegevens beschrijft de
startnota 2.0 de m.e.r-procedure die
geïntegreerd met de opmaak van het RUP zal
worden doorlopen. Vervolgens beschrijft de
startnota 2.0 de wijze waarop het
milieuonderzoek zal worden gevoerd in het
plan-MER, rekening houdende met de
specifieke eigenheid van het voorliggend
plan. Hiertoe wordt eerst de algemene
methodiek beschreven waarna er dieper
wordt ingegaan op de diverse relevante
milieudisciplines.
Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd:
⋅

Inleiding en opgave

⋅

Motivatie tot opstart PRUP

⋅

Situering

⋅

Planbeschrijving

⋅

Plan-m.e.r-procedure

⋅

Instrumentarium voor realisatie

⋅

Bijlagen

Om het onderscheid weer te geven tussen de
startnota 2.0 en de startnota 1.0 worden de
aanpassingen in de startnota 2.0 in blauwe
tekst aangegeven.

1 Inleiding en opgave

1

2

Voorliggende startnota 2.0 wordt opgemaakt in
kader van het PRUP toeristische ontsluitingsweg
Middelkerke. De provincie West-Vlaanderen
wenst, binnen de vooropgestelde scope uit het
RSV, een reservatiestrook vast te leggen in
functie van de realisatie van een toeristische
ontsluitingsweg (secundaire weg).

milieueffectrapportage naar het planproces
gesloten. Bovendien beoogt de nieuwe procedure
een versterking van het draagvlak voor de
ruimtelijke uitvoeringsplannen, via een vroege
consultatie in het begin van het planningsproces
en een openbaar onderzoek op het einde. Met
voorliggende startnota 2.0 wordt de eerste
procedurele stap binnen het geïntegreerde
planningsproces voor de opmaak van het PRUP
hernomen. Voorgaande de startnota 2.0 werden
volgende stappen reeds doorlopen:

Begin 2011 werd door het college van
burgemeester en schepenen van Middelkerke een
schrijven gericht aan de deputatie met de
officiële vraag omtrent de opmaak van een
provinciaal RUP inzake toeristische ontsluiting
voor Middelkerke. De deputatie oordeelde op 20
december 2012 dat op basis van het geleverde
onderzoek de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan voor een toeristische ontsluiting
van Middelkerke gerechtvaardigd is. Bijgevolg
werd bij de herziening van het PRS-WV
(goedgekeurd bij MB 11/02/2014) de
Spermaliestraat (N325) geselecteerd als
secundaire weg type II vanaf de Westende-laan
(N318) tot aan het kruispunt van “een
toekomstige ontsluiting” rond Middelkerke.

-

De uitvoering van een technisch-ruimtelijk
vooronderzoek (Sweco 2017). Dit
vooronderzoek vormde de eerste stap in de
studiefase naar aan leiding van de opmaak
van het PRUP.

-

De opmaak van de startnota, waarbij het
technisch ruimtelijk vooronderzoek mee
geïntegreerd wordt, zodat het een onderdeel
vormt van de officiële procedure voor de
opmaak van het PRUP.

De eerste startnota werd gevolgd door een
publieke raadpleging waarvan de adviezen en
inspraakreacties geleid hebben tot een
verruiming van de scope en de opmaak van deze
nieuwe startnota 2.0. De opmerkingen en
adviezen uit het eerste openbaar onderzoek
worden hierin verwerkt.

Op 28 april 2016 keurde de deputatie de interne
startnota (geen startnota binnen de officiële
geïntegreerde procedure van het PRUP) goed in
kader van de opmaak van een provinciaal RUP
‘toeristische ontsluiting Middelkerke’. Op 1 juli
2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een
decreet waardoor de planmilieueffectrapportage
en andere effectbeoordelingen in het
planningsproces van een ruimtelijk
uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Dit
betekent dat het proces voor de opmaak van het
RUP en de planmilieueffecten-rapporten als één
geïntegreerd proces verlopen.

Gezien de adviezen en inspraakreacties hebben
geleid tot een verruiming van de scope van het
onderzoek wordt geopteerd om een nieuwe
startnota 2.0 op te maken en een nieuwe
publieke raadpleging te organiseren. Op die
manier kunnen de administraties en de
bevolking opnieuw reageren op de gewijzigde
scope.

Door de wijzigingen in de regelgeving voor
ruimtelijke planningsprocessen worden
inhoudelijke en procedurele inconsistenties die
optreden bij de overgang van de

3

4

Volgende stappen worden doorlopen binnen de
procedure voor de opmaak van het PRUP:

2.

Voorbereidende fase:
aanduiden van het plan-team: de deputatie
neemt de nodige maatregelen voor de
samenstelling van het plan-team en het voeren
van een geïntegreerd planningsproces. Voor de
samenstelling van het planteam wordt
verwezen naar de procesnota.
1.

Opmaak scopingsnota:
⋅

bouwt verder op de startnota

⋅

houdt rekening met de adviezen en
participatie

⋅

bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke
aspecten en de milieubeoordeling, alsook
de methode ervan

⋅

scopingsnota kan tijdens de procedure
wijzigen en is pas definitief voor de
voorlopige vaststelling van het plan

Opmaak start- en procesnota:
⋅

de startnota omvat oa:

3.

doelstelling van het plan
alternatieven
beschrijving van de te onderzoeken
alternatieven en inhoudelijke
aanpak effectenbeoordeling
(methodologie)

4.

nieuwe startnota 2.0
ð 1ste participatiemoment: publieke
raadpleging van 60d en één
participatiemoment + adviesvraag aan
adviesinstanties, gemeenten,
adviesraden, …

⋅

iteratief planningsproces

⋅

schriftelijk advies en/of plenaire
vergadering op het voorontwerp RUP en
de ontwerp effectbeoordelingsrapporten;

Voorlopige vaststelling ontwerp RUP
ð 3de participatiemoment:

ð 2e participatiemoment naar aanleiding
van de startnota 2.0: publieke
raadpleging van 60d en één
participatiemoment + adviesvraag aan
adviesinstanties, gemeenten,
adviesraden
⋅

Opmaak RUP en effectenbeoordeling (planMER + LER):

5.

De procesnota omvat oa:
alle procedurele stappen die worden
genomen in het gevoerde en te
voeren proces

⋅

openbaar onderzoek 60d over het
ontwerp RUP én ontwerp
effectenrapporten

⋅

opmerkingen of bezwaren worden
bezorgd aan en verwerkt door de
Procoro

⋅

dienst Mer beoordeelt voor de
definitieve vaststelling van het RUP de
kwaliteit van het MER

Definitieve vaststelling van het RUP en
definitieve kwaliteitsbeoordeling van de
effectenbeoordelingen
⋅

procesnota wordt tijdens de
procedure telkens bijgesteld en
aangevuld

5

definitieve vaststelling van het RUP na
max.180 dagen na het einde van het
openbaar onderzoek.

Figuur 1: Schematische voorstelling integratie plan-MER in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals van toepassing sinds
1 mei 2017

Figuur 2: Selectie secundaire wegen (Herziening PRS – MB 11/02/2014)

6

2 Motivatie tot opstart RUP

7

8

Aanleiding tot opstart van een provinciaal RUP
Deze omleiding was reeds ingetekend op het
gewestplan. De realisatie van de omleiding
vormde een eerste belangrijke stap in de realisatie
van een volwaardige bovenlokale wegverbinding
tussen de E40 en de badstad Middelkerke.

2.1.1 Historiek
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV
goedgekeurd in 1997) duidt verschillende
primaire wegen aan tussen de E40 en de
badplaatsen, de zogenaamde kamstructuur. Voor
Middelkerke wordt tussen de afrit 4 van de E40
en de N324 in Middelkerke de N369 en
vervolgens de N325 aangeduid als primaire weg.
Het overige gedeelte van de N325 (tot aan de
Westendelaan (N318)) wordt in het provinciaal
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRSWV, 2002) aangeduid als secundaire weg type II.

Naar aanleiding van de 2de wijziging van het
RSV (2010) werden de wegenselecties
geëvalueerd. Dit resulteerde in een aanpassing
van de selectie van de N325 als primaire weg
type II te Middelkerke. De selectie als primaire
weg wordt beperkt ten noorden van de N358
(Vaartdijk Zuid langs kanaal PlassendaleNieuwpoort) tot het kruispunt met de aan te
leggen toeristische ontsluiting voor Middelkerke.
Hiermee wordt de bevoegdheid om een
ontsluitingsweg rond Middelkerke planologisch
vast te leggen bij de provincie gelegd.

De gemeente Middelkerke gaf in 2001 in het
mobiliteitsplan reeds aan dat zij een toeristische
ontsluitingsweg (vanaf een zone thv de bocht in
de Spermaliestraat (N325) tot het rondpunt aan
de Westendelaan (N318)) ten westen van
Middelkerke als sluitstuk wenste na de omleiding
van Slijpe en de aanpassingen aan Slijpebrug. De
gemeente verwees hierbij eveneens naar de
inrichting van de Spermaliestraat. Reeds in de
jaren 1970 werd bij de herinrichting van de
Spermaliestraat immers beslist om geen
onteigeningen te doen om de gevellijn achteruit
te brengen om eventueel in een latere fase een
ontsluitingsweg te realiseren.

Naar aanleiding van de consultatieronde van de
herziening van het PRS-WV eind 2010 werd
begin 2011 de officiële vraag gericht aan de
deputatie voor de opmaak van een provinciaal
RUP. Eind december 2011 beslist de deputatie een
voorbereidend onderzoek te voeren. Op basis van
deze resultaten oordeelde de deputatie op
20/12/2012 dat verder onderzoek voor de aanleg
van een toeristische ontsluiting en de opmaak
van een RUP gerechtvaardigd is.
Bij de herziening van het PRS-WV (MB
11/02/2014) wordt de N325 geselecteerd als
secundaire weg type II vanaf de Westendelaan
(N318) tot aan het kruispunt van een toekomstige
toeristische ontsluiting rond Middelkerke.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Middelkerke (GRS 2008) bouwt verder op de
suggesties uit het mobiliteitsplan.
In 2008 publiceerde de provincie WestVlaanderen een toekomstvisie voor de N34
“waarheen met de Koninklijke baan”. Hierin
werd eveneens de realisatie van een nieuwe
toeristische ontsluitingsweg geopperd en dit
parallel aan de Spermaliestraat en ten westen van
de woonkern. Via een rotonde zou de toeristische
ontsluiting aansluiten op de Westendelaan
(N318) en toegang bieden tot de randparking aan
de Ijzerlaan.

In uitvoering van de beslissing van de deputatie
van 20 december 2012 werd door de dienst
ruimtelijke planning van de provincie WestVlaanderen een interne startnota (geen startnota
binnen de officiële geïntegreerde procedure van
het RUP) opgemaakt, waarin de knelpunten,
kritische succesfactoren, inhoudelijke
doelstellingen en de projectorganisatie werden
gedefinieerd. De startnota werd op 28 april 2016
goedgekeurd door de deputatie. In de startnota
werd bepaald dat de opmaak van het PRUP

In 2009 werd de omleiding rond Slijpe
gerealiseerd en opengesteld voor het verkeer.
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wordt voorafgegaan door een technisch
ruimtelijk vooronderzoek (TRVO).

Op vandaag wordt het toeristisch verkeer
doorheen de kern van Middelkerke, via de
Spermaliestraat geleid. Dit kan deels het geringe
succes van de randparking aan de Ijzerlaan, ten
westen van Middelkerke, en de parkeerdruk op
het centrum verklaren. Al speelt het
parkeerbeleid (aanbod van goedkope tot zelfs
gratis parkeerplaatsen) in het centrum hierin ook
een rol.

Dit technisch ruimtelijk vooronderzoek werd
opgemaakt in 2017 en goedgekeurd door de
beleidsgroep. Dit technisch ruimtelijk
vooronderzoek heeft geleid tot de start van de
geïntegreerde procedure voor de opmaak van een
RUP. Deze procedure werd gestart met de
opmaak van een startnota 1.0 en een procesnota.
Het openbaar onderzoek van de startnota 1.0 liep
van 14 mei 2018 tot en met 13 juli 2018. Tijdens
het openbaar onderzoek werden zinvolle reacties
en informatie verzameld die een meerwaarde
bieden aan het verdere onderzoek.

Voor zowel de functionele als de recreatieve
fietsverbindingen naar het hinterland is de
Spermaliestraat een essentiële schakel. De
huidige inrichting van de weg maakt het gebruik
van de fiets (in combinatie met het gemotoriseerd
verkeer) er niet aantrekkelijker op. Het is deze
combinatie van zachte weggebruikers die gebruik
maken van het bovenlokale functionele
fietsnetwerk en het recreatieve fietsnetwerk
langs de ene zijde en de wegencategorisering als
secundaire weg type II, met daar bijhorende
verkeersgeneratie, dat een groot probleem vormt
voor de verkeersveiligheid. Door de realisatie van
een nieuwe ontsluitingsweg kan de
Spermaliestraat worden ingericht als een
langzame vervoersas voor lokaal verkeer.
Hierdoor zal de verkeersleefbaarheid in de
Spermaliestraat en Heirweg sterk stijgen.

Naar aanleiding van deze verschillende adviezen
en inspraakreacties op de startnota 1.0 wordt de
scope van het onderzoek verruimd. Er wordt
naast een oplossing voor de verkeersleefbaarheid
in de Spermaliestraat eveneens een oplossing
gezocht voor het knelpunt Slijpebrug.
Met voorliggende startnota 2.0 wordt de eerste
stap (opmaak startnota) in de procedure
hernomen. In voorliggende startnota 2.0 wordt
het onderzoeksvenster voor de ontsluitingsweg
uitgebreid tegenover de eerste startnota (zie
verder bij onderzoeksvenster).

Daarnaast heeft Middelkerke geen rechtstreekse
treinverbinding richting binnenland. Enkel de
kusttram biedt een hoogwaardige verbinding
naar het station van Oostende. Twee buslijnen
van Oostende naar Veurne versterken het aanbod
van openbaar vervoer langsheen de kustlijn. Het
aanbod openbaar vervoer van- en naar
Middelkerke is bijgevolg beperkt aanwezig.

2.1.2 Waarom een toeristische
ontsluiting?
De realisatie van een toeristische ontsluitingsweg
te Middelkerke komt enerzijds vanuit de vraag
om de kamstructuur langsheen de kust te
vervolledigen (beleidsmatig) en anderzijds om
een oplossing te bieden aan de problematiek
inzake verkeersleefbaarheid van de
Spermaliestraat (N325) te Middelkerke
(verkeersplanologisch).

Langsheen de hele Belgische kust bestaat de
uitdaging erin om de verschillende badplaatsen
in de toekomst bereikbaar te houden. Uit
verkeersdata van AWV blijkt dat het toerisme aan
de kust steeds aan belang toeneemt en dit over
het volledige jaar. Het toerisme aan de kust is
sterk geëvolueerd. De piekmomenten worden
niet meer tijdens een enkele periode tijdens het
jaar waargenomen. Er worden doorheen het
volledige jaar, meer bepaald tijdens de vakanties
en weekends kleinere piekmomenten
waargenomen. Anders dan in het verleden vraagt

De Spermaliestraat vervult op heden vele functies
(ontsluitingsweg, woonstraat, centrumstraat,
fietsas, …) en schiet derhalve in elk van deze
functies tekort. Het gevolg is een slechte
verkeersleefbaarheid en een gebrekkige, weinig
kwaliteitsvolle inrichting van de weg.
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de kust een vlotte bereikbaarheid doorheen het
volledige jaar. Doelstelling van de realisatie van
de weg is om deze te laten renderen doorheen het
volledige jaar en niet enkel tijdens de grootste
piekmomenten tijdens de zomer.
Een modern ontsluitingsconcept voor de kust
streeft naar een verschuiving van automobiliteit
naar meer duurzame verplaatsingswijzen. De
fiets vervult naast een belangrijke vorm van
recreatie, een belangrijke rol in het functionele
verkeer tussen de badplaatsen of naar het
hinterland. Een aangename fietsinfrastructuur is
daarbij een stimulans voor de potentiële fietser.
Overstapvoorzieningen nabij randparkings of
tramhaltes, beveiligde fietsenstallingen, aanbod
van leenfietsen, … kunnen een stimulans
betekenen. De Spermaliestraat maakt deel uit van
zowel het bovenlokale recreatieve als functionele
fietsnetwerk. Het uitbouwen van een secundaire
weg én een fietsvriendelijke verbinding vormt op
de Spermaliestraat, gezien de beperkte
beschikbare ruimte een groot knelpunt. Een
ontsluitingsweg voor het gemotoriseerd verkeer
biedt echter wel de kans om de Spermaliestraat
(en de Heirweg) uit te bouwen tot een
fietsvriendelijke as. Daarnaast biedt een nieuwe
ontsluitingsweg niet enkel een vlotte toegang tot
Middelkerke-Bad, maar ook verder naar
Westende-Dorp en Lombardsijde.
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Inhoudelijke doelstellingen
Met de opmaak het PRUP Toeristische ontsluiting
Middelkerke wenst de provincie WestVlaanderen een reservatiestrook vast te leggen in
functie van de realisatie van deze weg (en
bijhorende randinfrastructuur). Het PRUP zorgt
voor een planologische oplossing voor de
realisatie van deze weg. Het PRUP houdt met
andere woorden een herbestemming in voor de
realisatie van het voorkeurstracé van de huidige
bestemming naar een reservatiestrook voor
infrastructuur (en bijhorende randinfrastructuur).
Een nieuw wegtracé is op vandaag niet te
realiseren op basis van de huidige bestemmingen.
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3 Situering
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Figuur 3: situering macroniveau

Figuur 4: situering mesoniveau
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Ruimtelijke context
De regionale luchthaven van Oostende is vanuit
Middelkerke vlot bereikbaar via de Westendelaan
(N318). De luchthaven is bereikbaar vanaf het
hogere wegennet (E40) via de N33 (op- en
afrittencomplex Gistel).

3.1.1 Situering op macroniveau
Het studiegebied situeert zich in de gemeente
Middelkerke, gelegen in het noordwesten van de
provincie West-Vlaanderen. Middelkerke is een
kustgemeente die administratief deel uitmaakt
van het arrondissement Oostende.

3.1.2 Situering op mesoniveau

De fusiegemeente bestaat uit de kernen:
Middelkerke, Leffinge, Lombardsijde,
Mannekensvere, Schore, Slijpe, Sint-PietersKapelle, Westende en Wilskerke.

Het studiegebied op mesoniveau situeert zich ten
zuidwesten van de woonkern van Middelkerke
tot aan de woonkorrel Slijpe. In het noorden
wordt het studiegebied begrensd door de
Westendelaan (N318) en in het zuiden door de
rotonde van Slijpe.

De kern van Middelkerke is bereikbaar vanaf het
hogere wegennet via de N325 en vervolgens de
N369 richting het op- en afrittencomplex (4) van
Middelkerke op de E40. De (economische)
functies ten oosten van de kern van Middelkerke
ontsluiten vanaf de E40 via de N33
Torhoutsesteenweg (primaire weg). De handelsen bedrijvenzones kunnen via de Kartaalweg –
Fleriskotstraat naar de E40 ontsluiten. Het
zwaarder verkeer kan via de N341 naar de N33
Torhoutsesteenweg en vervolgens de E40
ontsluiten.

Tussen de Heirweg en de Spermaliestraat zijn
verschillende campings gelegen.

3.1.3 Situering op microniveau
Het studiegebied op microniveau omvat het
plangebied zelf. In het noorden zal de
toekomstige toeristische ontsluiting van
Middelkerke aansluiten op de rotonde op de
Westendelaan (N318) ten westen van de
Heirweg. In het zuiden wordt het plangebied
begrensd door een aansluiting op de rotonde van
Slijpe.

De Koninklijke baan (N34) en de hieraan parallel
gelegen Westendelaan N318 doorkruisen
Middelkerke noordoost-zuidwestelijke richting
parallel aan de kustlijn.
Het kanaal Plassendale - Nieuwpoort doorkruist
het studiegebied eveneens in noordoostzuidwestelijke richting. Het kanaal is
voornamelijk in gebruik door recreatieveberoeps- en pleziervaart.

Ten noorden van het kanaal wordt het
studiegebied in het oosten begrensd door de
Heirweg. Ten zuiden van het kanaal wordt de
westelijke grens gevormd door de huidige N325
vanaf de rotonde ten noorden van Slijpe , net
voor de woningen van Slijpebrug takt een nieuwe
weg af die ten westen van de woningen loopt en
daar het kanaal kruist. De oostelijke grens wordt
gevormd door een nieuwe weg die aftakt van de
rotonde te Slijpe en ten westen van het Leitje
(=Slijpeduikersgeleed) blijft.

Middelkerke is eveneens bereikbaar per tram. De
kusttram verbindt Middelkerke met De Panne –
Oostende – Knokke-Heist. De tram verbindt
Middelkerke met het dichtst bijgelegen
treinstation van Oostende en de overige stations
van Blankenberge, Knokke-Heist en Adinkerke.
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Figuur 5: situering mesoniveau
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Figuur 6: kaart hydrografische kenmerken
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Omgevingskenmerken
gedeelte van het studiegebied nabij de
Westendelaan, tussen 10 en 15 m nabij en ten
zuiden van het Kerkhovengeleed . Ten zuiden
van de Loviestraat zit het grensvlak 15-20 m diep
in een brede strook langsheen de Spermaliestraat.
In zuidwestelijke richting en in zuidoostelijke
richting neemt de diepte van het grensvlak
opnieuw af.

3.2.1 Abiotische kenmerken
TOPOGRAFIE
Het studiegebied wordt gekenmerkt door een
vlakke topografie, wat kenmerkend is voor het
poldergebied en de kustvlakte. Een aantal
lijnstructuren, voornamelijk wegen en
waterlopen, doorsnijden de vlakke topografie.
Middelkerke is gelegen in het overgangsgebied
tussen strand- en kuststrook en de zeepolders.
Het plangebied zelf is gelegen in deze polders en
bevindt zich op ca. 2,5 tot 4m boven de
zeespiegel.

Het geoloket van OVAM maakt melding van
enkele oriënterende bodemonderzoeken in het
studiegebied:

BODEMKENMERKEN EN GRONDWATER
Het studiegebied wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van zware kleigronden en meer
bepaald de dek-kleigronden (m.E1) – meer dan
100 cm Duinkerkiaan III-klei.

⋅

OBO 11946 in Heirweg

⋅

OBO 29406 in Spermaliestraat thv
Slijpebrug

⋅

OBO 31290 in Vaartdijk-Zuid thv de brug
Slijpebrug

Verspreid komen kunstmatige gronden voor,
meer bepaald uitgebrikte gronden met een zwaar
of licht profiel of opgehoogde gronden. Ter
hoogte van het Ieperleed en Kerkhovengeleed
zijn geulgronden (G2) aanwezig, meer bepaald
meer dan 100 cm Duinkerkiaan III-klei in
laaggelegen geulen. Tussen het Ieperleed en
Kerkhovengeleed en tussen de N325 en het
Sandersgeleed/Slijpeduikergeleed komen
overdekte kreekruggronden (m.D5) voor. Het
betreft Middenland materiaal over Oudeland
kreekrugmateriaal.
Slechts een klein gedeelte van de bodems hebben
een natuurlijke waterhuishouding. De bodems in
de polder hebben van nature een hoge
grondwaterstand. Door kunstmatige bemaling
wordt het grondwaterpeil in de polders op het
gewenste niveau gehouden. Ter hoogte van
Slijpebrug (Vaartdijk-Zuid) is een
bemalingsstation gelegen.

Figuur 7: Verziltingskaart grondwater 1974

HYDROGRAFISCHE KENMERKEN
Het studiegebied is gelegen in het Ijzerbekken.
Het studiegebied behoort tot de
Middenkustpolder.

Het studiegebied betreft een van nature verzilt
gebied. Volgens de verziltingskaart van het
grondwater (1974) bevindt het grensvlak zoetzout water zich op 5 tot 10 m in het noordelijk
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Naast de bevaarbare waterloop ‘Kanaal
Nieuwpoort Plassendale1’ (VL05_168) zijn er in
het studiegebied nog een aantal belangrijke
afwateringskanalen gelegen. Daarnaast zijn tal
van afwateringsgrachten (gekenmerkt door
rietbegroeiing) in het studiegebied gelegen.

andere vegetaties van het rietverbond. Deze
ecotopen zijn voornamelijk gelegen in de
nabijheid van het Ieperleed, het Kerkhovegeleed
en Slijpebruggegeleed.

Volgende waterlopen (2de categorie) doorkruisen
het studiegebied in west-oostelijke richting ten
noorden van het kanaal:

Ter hoogte van de Koninklijke baan is ten oosten
en ten westen van de kern van Middelkerke het
Habitatrichtlijngebied 'Duingebied inclusief
Ijzemonding en Zwin’ (BE2500001) gelegen. Het
bevindt zich op ca. 300m ten noorden van het
mogelijke aansluitingspunt van de nieuwe
ontsluitingsweg langsheen de Westendelaan
N318.

⋅

Ieperleed (WN6)

⋅

Kerkhovengeleed (WN6.9)

⋅

Slijpebruggeleed (WN6.6)

SBZ- EN VEN-GEBIEDEN

Ten zuiden van het kanaal zijn ten oosten van de
N325 de volgende waterlopen gesitueerd:
⋅

Slijpeduikergeleed (WN.5.1.) – cat 2

⋅

Sandersgeleed (WN.5.1.1.)– nietgeklasseerd

Het VEN-gebied ‘De Puidebroeken’ (GEN109)
grenst aan de N325 ter hoogte van het
studiegebied ten zuiden van de kern van
Middelkerke en ten noorden van het kanaal
Plassendale - Nieuwpoort. Het gebied heeft een
oppervlakte van ca. 11,11 ha en bestaat
voornamelijk uit kunstmatige gronden. Dit zijn
gronden waarvan het oorspronkelijke reliëf
ingrijpend is gewijzigd door toedoen van de
mens. Na de eerste wereldoorlog werd dit gebied
afgegraven om klei te winnen voor de productie
van baksteen, zodat het gebied verlaagd kwam te
liggen (2-3m onder maaiveld). De niet gebruikte
bovenlaag werd op hopen gelegd. Deze hopen
zijn nu nog steeds herkenbaar in het landschap.
Het gebied heeft in de winter een waterbergende
functie. Het water verdwijnt enkel door
verdamping, gezien infiltratie in de
onderliggende kleilagen niet mogelijk is.

Ten westen van de N325 ligt een naamloze, nietgeklaseerde waterloop die afwatert in
zuidwestelijke richting (WN6.5.4).
Er zijn geen recent – of mogelijks
overstromingsgebieden gelegen in het
studiegebied. Gezien het een poldergebied betreft
wordt het gebied aangeduid als ‘van nature
overstroombaar vanuit zee’. Gezien de
aanwezigheid van dijken is het gebied in de
praktijk niet overstromingsgevoelig.

3.2.2 Biotische kenmerken
BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

Het gebied wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van weidevogels, kikkers, vlinders,
enkele zeldzame insecten zoals de gouden
sprinkhaan, kustsprinkhaan en de
greppelsprinkhaan.

De biologische waarderingskaart toont het
ecologische belang van enkele percelen binnen
het studiegebied. De waardevolle – en zeer
waardevolle ecologische elementen in het
plangebied omvatten hoofdzakelijk soortenrijk
permanent grasland met uitgesproken microreliëf
en bermen, perceelsranden met rietland en

1 Letterlijke overname uit VHA, hoewel de Vlaamse Waterweg in
haar advies aangeeft dat de correcte benaming “Kanaal Plassendale –
Nieuwpoort” is.
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Figuur 8: kaart biotische kenmerken
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NATUURLIJKE STRUCTUUR

Op deze kaarten staan de percelen in de
Puidebroeken aangeduid als permanent
historisch grasland. Enkele percelen ten noorden
en zuiden, parallel aan het kanaal en rond Slijpe
zijn eveneens aangeduid als historisch permanent
grasland.

De belangrijkste elementen met betrekking tot de
natuurlijke structuur in het poldergebied zijn
graslanden en wegbermen. Na de
wereldoorlogen werd gestart met de
ruilverkavelingsprojecten. Het landschap werd
hertekend, waarbij geen rekening werd gehouden
met de natuurwaarden. Van het oorspronkelijk
microreliëf dat gekenmerkt werd door de
aanwezige kreekgeulen, het niet gelijkmatig
afzetten van sedimenten en het inklinken van het
veensubstraat is op vandaag niets meer
aanwezig. Middelkerke wordt gekenmerkt door
de afwezigheid van KLE’s, het slechts sporadisch
voorkomen van bomenrijen en haag- en
houtkanten. Met name door de realisatie van
grootschalige ruilverkavelingen werden de
meeste knotbomenrijen verwijderd en gebeurde
er aanplant van populieren, wilg, es en esdoorn
lang nieuw aangelegde wegen. Een voorbeeld
hiervan is het kanaal Plassendale - Nieuwpoort.
Rond een aantal grote historische hoeven komen
nog wallen en houtkanten voor. De solitaire
bomen, jachtputten en veedrinkpoelen vormen
ook belangrijke kleine landschapselementen in
het open ruimtegebied. (bron: GRS p.34-35 en
terreinbezoek 3 november 2016)

Figuur 9: historisch permanente graslanden op perceelsniveau

Historisch permanente graslanden (HPG)
Op 27 november 2015 heeft de Vlaamse Regering
de kaart van de historisch permanente
graslanden (HPG) in de landbouwstreek de
Polders definitief goedgekeurd. Tot voor kort
werd voor de ligging van de historisch
permanente graslanden verwezen naar de BWK
en bijhorende specifieke codes, wat ruimte liet
voor interpretatie. Met deze beslissing van de
Vlaamse Regering wordt voor de landbouwstreek
de Polders de ligging van de historisch
permanente graslanden definitief en eenduidig
vastgelegd.
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Figuur 10: synthesekaart omgevingskenmerken
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3.2.3 Landschappelijke structuur en
beelddragers

ERFGOEDWAARDEN
De landschapsatlas duidt waardevolle
landschappen, lijnrelicten en puntrelicten in
Vlaanderen aan. In het plangebied komt geen
beschermd onroerend erfgoed voor noch volgens
de landschapsatlas vastgestelde
landschapsatlasrelicten.

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
Het plangebied behoort tot het traditionele
landschap Kustpolders. De kustpolders vormen
een vlak open landschap met weidse
vergezichten. Verticale elementen hebben een
zeer grote invloed. De kustpolders worden
gekenmerkt door een grote verspreiding van
hoeven en kleine kerndorpen. In het centraal en
oostelijk deel vormen de bebouwde kustzone en
het hoger gelegen binnenland dikwijls de skyline.
De kustpolders zijn landbouwlanden met grote
percelen, ontbrekende of weinig dichte en
meestal geknotte lineaire begroeiing, kronkelende
wegen en talrijke sloten. (http://www.westvlaanderen.be)

Kanaal Plassendale - Nieuwpoort in het zuiden
van het plangebied wordt aangeduid als lijnrelict
op de landschapsatlas: het kanaal DuinkerkeNieuwpoort-Plassendale sluit aan op het kanaal
Gent-Oostende en kadert in dezelfde historische
context als het kanaal Oostende-Gent. Het is
bevaarbaar voor schepen tot 300 ton. Het speelt,
naast scheepvaart, ook een rol in de
waterbeheersing van de polders. (bron:
landschapskenmerkenkaart West-Vlaanderen)

⋅

Het Iepergeleed, Slijpeduikersgeleed,
Sandersgeleed en het Kerckhovegeleed.
Deze laatste is begeleid door rietland en
andere vegetaties van het rietverbond;

Albertusgeleed/Graningatevliet (Iepergeleed) in
het noorden van het plangebied is eveneens een
lijnrelict volgens de landschapsatlas. Langsheen
de waterloop bevinden zich bermen,
perceelsranden met rietland en andere vegetaties
van het rietverbond.

⋅

Bomenrij langs Vaartdijk-Noord en
Vaartdijk Zuid, bomenrij langs
Brouwerijhofstraat en bomenrij langs de
Loviestraat;

Langs de Spermaliestraat ten zuiden van het
kanaal Plassendale-Nieuwpoort bevindt zich de
wederopgebouwde hoeve Oudekeskruise wat
vastgesteld bouwkundig erfgoed (ID31003) is.

Andere lijnen in het landschap zijn:

Figuur 11: bomenrij langs Vaartdijk-Noord

Figuur 12: Iepergeleed gezien vanaf de Westendelaan
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3.2.4 Ruimtelijke structuur en functies
WOONSTRUCTUUR
Woonlint Spermaliestraat // Het woonlint langs
de Spermaliestraat tussen de Loviestraat en de
Oostendelaan/Westendelaan omvat een mix van
open, halfopen en gesloten bebouwingstypes.
Wat betreft functies, wordt hier hoofdzakelijk
gewoond. De woonfunctie wordt hier en daar
aangevuld met een café, dichter naar het centrum
van Middelkerke bevindt zich ook het politiehuis,
bankfiliaal, frituur,…
De Heirweg vormt een ruimtelijke grens tussen
de woonstructuur van Middelkerke en het open
poldergebied. De woningen langs de westzijde
van de Heirweg kijken uit op het open
polderlandschap.
Figuur 13: woonlint Spermaliestraat

Figuur 14: woningen langsheen de Heirweg
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Woonkorrel Slijpebrug // Aan de zuidzijde van
het kanaal Plassendale-Nieuwpoort bevindt zich
de woonkorrel ‘Slijpebrug’. Deze bestaat uit een
aantal groepjes woningen, gelegen langs de
Spermaliestraat en voor een gedeelte ook aan de
Vaartdijk-Zuid. De woningen bestaan uit een mix
van aaneengesloten en open bebouwing.
Hoofdzakelijk zijn het woonhuizen met een
bouwhoogte van ca. twee bouwlagen en een
hellend dak. De woningen komen tot dicht tegen
de straat, waardoor er in de bestaande toestand
geen ruimte meer beschikbaar is voor een
voldoende breed voetpad. Achter de woningen
bevinden zich veelal tuinen met daarin nog
constructies zoals tuinhuizen,… Hier en daar zijn
vanuit de Spermaliestraat tussen de woningen
zichten naar het achterliggende landschap
mogelijk.
Net ten zuiden van het studiegebied ligt het dorp
Slijpe. Deze bestaat uit een kleine groep straten
en woningen die ontsloten worden via de
Diksmuidestraat en de Slijpesteenweg. De
woningen bestaan uit een mix van open, halfopen
en gesloten bebouwing, telkens met tuinen.

Figuur 15: woonkorrel Slijpebrug
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Verspreide woningen // De Heirweg bevat een
combinatie van oude en meer recente open
bebouwing onder de vorm van vrijstaande
ééngezinswoningen. Tussen de woningen is
afwisselend wel en geen doorkijk naar het
achterliggende polderlandschap.

Figuur 16: verspreide woningen

Atlantic Wall // Vanuit de Polders is reeds vanaf
grote afstand in de verte de kern van
Middelkerke en de ‘Atlantic Wall’ van
appartementen, met name tussen Oostende en
Middelkerke zichtbaar.

Figuur 17: Zicht op de Atlantic Wall vanaf Spermaliestraat op ca.
2,5 km afstand in vogelvlucht.
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Figuur 18: woon- en economische structuur
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ECONOMISCHE STRUCTUUR
Industrie en grote KMO’s zijn nauwelijks
aanwezig in het studiegebied zelf. Op het
grondgebied van Middelkerke zijn enkele
industriezones gelegen.
⋅

Langs de Spermaliestraat net ter hoogte
van de woonkorrel bij Slijpebrug bevindt
zich het bedrijf Garage Gino Debruyne.
Deze functie werd in een sectoraal BPA
Zonevreemde bedrijven opgenomen.

⋅

Verder noordelijk langs de
Spermaliestraat bevinden zich, dichter bij
het centrum van Middelkerke nog een
tweetal bedrijven.

Langsheen de Oostendelaan is regionale en lokale
(De Kalkaart) bedrijvigheid, concentratie aan
(grootschalige) kleinhandel aanwezig. De
ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein
wordt in 2018 opgestart (cfr. WVI). Deze
bedrijven worden, gezien de nabijheid tot het
kleinstedelijk gebied Oostende ontsloten via het
op- en afrittencomplex Gistel.
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(1) Hoeve Loviestraat

(4) Hoeve Brouwerijhofstraat

(7) Noorthof

(2) Hoeve Abdisweg

(3) Hoeve Brouwerijhofstraat

(5) Hoeve Slijpebrug noord

(6) Hoeve Spermaliestraat

(8) Slijpebrug Zuid

(9) Oudekeskruise
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Figuur 19: Landbouwgebruikskaart van het studiegebied (Bron: LIS 2019)

AGRARISCHE STRUCTUUR

Landbouwgebruik // Op basis van de
landbouwimpactstudie (LIS)2 die gebeurde in
het kader van deze studie, kan de ruimtelijke
samenhang en de landbouwstructuur worden
weergegeven. Op basis van figuur 18, een
plaatsbezoek en gesprekken, kan het volgende
worden afgeleid:

Het studiegebied behoort tot de landbouwstreek
Polders.
Hoeves // Binnen het studiegebied bevinden zich
een aantal alleenstaande hoeves, waarvan de
locatie voor sommige teruggaat tot de 18e eeuw.
De hoeves aangeduid op figuur 18 (LIS) kunnen
een directe impact ondervinden bij de realisatie
van de toeristische ontsluitingsweg voor
Middelkerke.
Teelten // De landbouwgebruikspercelenkaart
van 2017 toont de soorten teelten van toepassing
op de percelen binnen het studiegebied. Het
betreft hoofdzakelijk granen, zaden en
peulvruchten. Grasland komt hoofdzakelijk voor
in de onmiddellijke omgeving van de
landbouwzetels. Hieruit leiden we voorzichtig af
dat dit vermoedelijk de huiskavels zijn. Tenslotte
zijn ook enkele grotere percelen in gebruik voor
maïsteelt en de teelt van suikerbiet.

⋅

Er bevinden zich negen bedrijfszones
binnen het studiegebied voor de
toeristische ontsluitingsweg;

⋅

Waar de bedrijfsakkers ‘huiskavels’ zich
bevinden ten opzichte van het
bedrijfsgebouw.

Ruilverkavelingen // Het studiegebied is
integraal gelegen binnen de ruilverkaveling
Wilskerke (7009), dd. 25/08/1971. Deze
ruilverkaveling heeft een totale oppervlakte van
11.356.261 m².

2 Departement L&V dd. 26 januari 2017
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RECREATIEVE EN TOERISTISCHE STRUCTUUR

Volgende toeristische verblijfsinfrastructuur is
aanwezig in het studiegebied:

Gegevens van Westtoer3 geven aan dat op een
absoluut piekmoment in de zomer er ca. 99.700
personen in Middelkerke aanwezig zijn. Hiervan
zijn ca. 19.200 inwoners, 16.000 dagjestoeristen en
ca. 64.500 verblijfstoeristen. Deze inschatting
werd door Westtoer gemaakt op basis van het
logiesaanbod in Middelkerke, het dagtoerisme
model van Westtoer en de bevolkingsaantallen
voor Middelkerke.
Voor de beschrijving van de recreatieve
fietsroutes wordt verwezen naar de beschrijving
van de fietsinfrastructuur (zie punt 3.2.5).

3 Deze gegevens zijn op basis van het logiesaanbod in Middelkerke
in 2016, het dagtoerismemodel van Westtoer en de
bevolkingsaantallen.
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⋅

Camping Marva II en Marva III,
Mercator, Tourist, …, stacaravanparken
langs de Heirweg

⋅

Camping De Zeemeeuw, een residentieel
kampeerverblijfpark met ca. 422 plaatsen.

⋅

Residentiepark Cosmos, residentieel
verblijfpark voor 345 stacaravans en 15
chalets, verhuurd op jaarbasis.

⋅

Vakantieverblijf Middelpunt voor
personen met een beperking, senioren,
gezinnen met een zorgbehoevende ouder
of kind en sport- en jeugdverenigingen
voor mensen met een beperking. Totaal
van 44 kamers.

Figuur 20: functionele fietsroutenetwerk (rood = functionele fietsroute, licht-oranje = fietssnelweg Vaartdijk-Noord)

Figuur 21: fietsknooppunten (groen= verbinding tussen fietsknooppunten)

Figuur 22: Fietssnelwegen provincie West-Vlaanderen (rood)
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Figuur 23: synthesekaart recreatieve en toeristische structuur
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aanwezig. Tussen Slijpebrug en het op- en
afrittencomplex van Middelkerke is langsheen de
oostzijde van de weg een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad aanwezig. Ter hoogte
van de Monnikkenstraat is een oversteekplaats
voor fietsers met middenberm voorzien.

3.2.5 Verkeerskundige structuur
In onderstaande paragrafen wordt een
beschrijving gegeven van de verkeerskundige
structuur in het studiegebied. De beschrijving
wordt opgebouwd op basis van het STOPprincipe. Als eerste komt een beschrijving van de
infrastructuur voor fietsers en voetgangers aan
bod. Vervolgens wordt een beschrijving van het
openbaar vervoer aanbod. Als laatste komt het
gemotoriseerd verkeer aan bod.

Fietsroutenetwerk
Functioneel fietsroutenetwerk:

FIETSERS EN VOETGANGERS
Voetgangers

⋅

De fietsroutenetwerk-kaart duidt de
Spermaliestraat aan als functionele
fietsroute;

⋅

De N34 (Koninginnelaan) en VaartdijkNoord zijn aangeduid als fietssnelweg.
De aanduiding van fietssnelweg geeft
(nog) geen garantie dat de route effectief
reeds voldoet aan de eisen die voor een
fietssnelweg worden opgelegd. De
Vlaamse Waterweg en de gemeente
Middelkerke hebben de intentie om het
ontbrekend jaagpad tot in Nieuwpoort te
realiseren in een halfverharding.

Langsheen de Spermaliestraat zijn in de kern van
Middelkerke voetpaden aanwezig vanaf de
Westendelaan (N318) tot aan het kruispunt met
de Karel Jonkheerestraat. De breedte van de
voetpaden is er echter beperkt.
Vanaf de Jonckheerestraat zijn (niet verhoogde)
voetpaden aanwezig aan slechts één zijde van de
rijbaan. Veelal staan voertuigen geparkeerd op de
voetpaden, zodat de doorgang voor de
voetgangers wordt bemoeilijkt. Vanaf het
kruispunt met de Loviestraat zijn langsheen de
Spermaliestraat geen voetpaden aanwezig,
behalve ter hoogte van de woningen die
ontsluiten op de Spermaliestraat.

Recreatief fietsroutenetwerk:

Ter hoogte van de woonkorrel Slijpebrug zijn
voetpaden aanwezig ter hoogte van de woningen,
hetzij beperkt in breedte. Buiten de woonkernen
zijn verder geen voetpaden of voorzieningen
voor voetgangers aanwezig. Daarnaast zijn de
lokale wegen in de polders geliefde
wandelwegen.
Fietsinfrastructuur
Vanaf de Westendelaan (N318) zijn geen
fietsvoorzieningen langsheen de N325 doorheen
de kern van Middelkerke aanwezig. Vanaf het
kruispunt met de Loviestraat is een vrijliggend
dubbelfietspad aanwezig langs de oostzijde van
de weg. Het fietspad en de rijweg worden van
elkaar gescheiden door een groene berm.

⋅

Er bevindt zich een recreatieve fietsroute
parallel aan de zeedijk ter hoogte van de
Loviestraat. Deze heeft aansluiting met
de zeedijk via de Heirweg.

⋅

De kruising Heirweg/Loviestraat staat
aangeduid als fietsknooppunt 44.

⋅

De Schoorbakkeroute is een recreatieve
fietsroute van 44km tussen Middelkerke,
Leffinge, Spermalie, Schoorbakke en
Rattevalle die het studiegebied doorsnijdt
ter hoogte van de Abdisweg en de
Heirweg.

⋅

De Godelieveroute is een recreatieve
fietsroute van 50km die het studiegebied
doorsnijdt thv Vaartdijk-Noord en de
Spermaliestraat.

⋅

Door Slijpe loopt de fietsroute tussen
knooppunt 50 en 84 (oost-west
georiënteerd).

De fietsrelaties zijn in het studiegebied
voornamelijk oost-west georiënteerd: de
recreatieve route langsheen de Loviestraat en de
recreatieve route en fietssnelweg langsheen

Doorheen de woonkorrel Slijpebrug zijn geen
voorzieningen voor fietsers en voetgangers

35

Vaartdijk-Noord zijn oost-west gericht ten
opzichte van de noord-zuid gerichte
weginfrastructuur (Spermaliestraat). Ter hoogte
van Slijpebrug vormt het kruisend fietsverkeer
met de Spermaliestraat op vandaag een knelpunt.

Op locatie P31 en P32 in de Loviestraat,
langsheen de knooppuntenroute, bevinden
zich respectievelijk 217 en 232 fietsers per
etmaal. Op het drukste uur betekenen dit een
30-tal fietsers per rijrichting die op hun beurt
de N325 dienen te dwarsen.

Daarnaast beschikt de gemeente Middelkerke ook
over een aantal eigen fiets- en
mountainbikeroutes:
⋅

De Dijken- en geulenroute (38 km) en
Tempeliersroute (36 km) kruisen het
studiegebied ter hoogte van de
Abdisweg;

⋅

De Geloof en bijgeloofroute (26 km)
maakt gebruik van Vaartdijk-noord.

Op de N325, vlak voor Slijpebrug, bevinden
zich maximaal 131 fietsers per etmaal. Tijdens
een druk moment op zondag werden er 24
fietsers per uur geteld richting Middelkerke.
Op weekdagen ligt dit aantal per uur
beduidend lager met 17 per uur. Hoewel
gelegen langsheen een functionele fietsroute
zorgt het ontbreken van geschikte veilige
fietsinfrastructuur voor een beperkte aantal
fietsers.

Figuur 24 geeft een overzicht van het aantal
fietsers op 6 telpunten in de week van 1521/07/2017. Deze week leverde de drukste
fietsbelasting over de getelde periode van 3
weken. Telkens wordt de drukste weekdag,
zaterdag en zondag vermeld.
Locatie P81 en P82 telt het meeste aantal
fietsers, gelegen op de fietssnelweg, met
respectievelijk 477 en 442 fietsers per etmaal
op een drukke weekdag. Op het drukste uur
betekent dit een 60-tal fietsers per richting.
Een belangrijke fietsstroom die de N325 moet
kruisen.
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Figuur 24: Overzicht aantal fietsers per etmaal drukke weekdag – zaterdag – zondag
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Figuur 25: kamstructuur openbaar vervoer

Figuur 26: kamstructuur gemotoriseerd verkeer
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GEMOTORISEERD VERKEER

OPENBAAR VERVOER

Voor het gemotoriseerd verkeer is Middelkerke
bereikbaar vanaf het hogere wegennet (E40) via
de N325 en vervolgens de N369 richting het open afrittencomplex (4) van Middelkerke op de
E40 (zie Figuur 26). De ontsluiting past binnen de
kamstructuur voor de kust met de E40 als drager.
Tussen de afritten en de badplaatsen vormen de
primaire II wegen de tanden van de kam.

Middelkerke is eveneens bereikbaar per tram. De
kusttram verbindt Middelkerke met De Panne –
Oostende – Blankenberge – Zeebrugge – Heist –
Duinbergen Knokke-Heist. Tijdens de
zomermaanden is er tussen Nieuwpoort en
Blankenberge één tram om de tien minuten in
beide richtingen. De kusttram vormt een soort
omgekeerde kamstructuur en vormt een
schakeling tussen de aanvoerlijnen van het spoor
vanuit het binnenland. De tram verbindt
Middelkerke met het dichtst bijgelegen
treinstation van Oostende en de overige stations
van Blankenberge, Knokke-Heist en Adinkerke.
Vanaf Middelkerke tot het treinstation van
Oostende is het ca. 20 minuten reizen.

De Koninklijke baan (N34) en de hieraan parallel
gelegen Westendelaan en Oostendelaan (N318)
doorkruisen Middelkerke noordoostzuidwestelijke richting parallel aan de kustlijn.
De N325 takt in het centrum van Middelkerke
aan op de Westendelaan N318.
Parallel aan het kanaal Plassendale - Nieuwpoort
is op de zuidelijke oever de N358 of VaartdijkZuid gelegen. Deze weg verbindt Oostende met
Nieuwpoort parallel aan het kanaal. Kleinere
woonkorrels, zoals Rattevalle, Lovie en Leffinge
ontsluiten via deze weg naar het hogere
wegennet.

De buslijnen van De Lijn rijden uitsluitend langs
de kust. Dit zijn de buslijnen 68 (Oostende –
Nieuwpoort – Koksijde/Kazerne – Veurne) en lijn
69 (Oostende – Nieuwpoort – Koksijde/SintIdesbald – Veurne). Tussen Middelkerke en de
achterliggende dorpen is een verbinding met de
belbus. Leffinge en Slijpe hebben een
busverbinding (lijn 53) met Oostende. Lijn 66 is
een belbus.

Ten zuiden van de kern van Middelkerke sluit de
N324 (Fleriskotstraat) aan op de N325
(Spermaliestraat). De Spermaliestraat verbindt de
N324 met de luchthaven in Oostende en verder
naar de N33 (Torhoutsesteenweg).
Huidig functioneren Spermaliestraat - N325
Op vandaag gebeurt de ontsluiting van
Middelkerke en Westende van- en naar de E40
via de N325 Spermaliestraat. Recentelijk zijn
aanpassingen gebeurd tussen de E40 en
Middelkerke, ter verbetering van de
doorstroming van het verkeer van- en naar de
badplaatsen en dit conform de principes van de
Kamstructuur uit het RSV. Er werd een westelijke
omleiding rond Slijpe gerealiseerd en de N325
heeft voorrang gekregen op de N358 ter hoogte
van Slijpebrug. De N325 vanaf de afrit
Middelkerke met de E40 is tot de N369 aangepast
in functie van de gewenste rol van de weg.
Het kleinstedelijk gebied van Oostende en de
bedrijvigheid ten oosten van Middelkerke is
bereikbaar via het op- en afrittencomplex 5 Gistel
en vervolgens de N33 en de N341 voor het

Figuur 27: Buslijnen in het studiegebied
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zwaardere verkeer. Lichter verkeer kan eveneens
via de N369, N324 naar de Westendelaan (N318)
ontsluiten. De N325 ontsluit in principe niet het
verkeer ifv de bedrijvigheid ten oosten van
Middelkerke, gezien dit (zwaar) verkeer door de
kern van Middelkerke (via Spermaliestraat)
wordt gestuurd. Door via de N33 te rijden
worden woonkernen maximaal vermeden.

Etmaalintensiteiten
Figuur 32 toont de gemiddelde etmaal intensiteit
voor een weekdag, zaterdag en zondag over de
gemeten periode.
De drukste verkeersbelasting situeert zich op
zaterdag en zondag in de Spermaliestraat thv
Oudstrijdersplein (locatie P71 en P72). Het totale
verkeer dat Middelkerke in- en uitrijdt is het
grootst op deze locatie. Op zaterdag bedraagt de
verkeersbelasting per etmaal 6372 pae4 richting
zee en 5.833 pae richting E40. Op zondag
bedraagt de verkeersbelasting per etmaal 5926
pae richting zee en 6.016 pae richting E40.

De inrichting van de Spermaliestraat (zie verder)
ten noorden van het kanaal is niet aangepast aan
de gewenste rol voor een primaire II.
De weg gaat er dwars door de kern, waarbij geen
scheiding is van de verschillende verkeersmodi.
De voetpaden zijn er smal, er zijn geen fietspaden
en parkeren gebeurt langs de straat.

In de Spermaliestraat thv Slijpebrug (locatie P11
en P12) bedraagt de verkeersbelasting per etmaal
op zaterdag 5.530 pae richting zee en 5141 pae
richting E40. Op zondag bedraagt de
verkeersbelasting er per etmaal 4.813 pae richting
zee en 6.197 pae richting E40.

Ter hoogte van de nieuwe rotonde langsheen de
Westendelaan (N318) is een randparking gelegen
met een capaciteit van ca. 438 gratis
parkeerplaatsen. Uit tellingen van de gemeente
Middelkerke (2010) blijkt dat de parking in zowel
het hoog- als laagseizoen wordt onderbenut. Op
15 augustus 2010 (toeristisch hoogseizoen) waren
bijvoorbeeld op de middag slechts 302 van de 438
plaatsen ingenomen. Op andere dagen in
augustus was dit aantal nog veel lager.

De verkeersbelasting op de Westendelaan ter
hoogte van de Lavendelweg is het drukste op
weekdagen en zaterdagen en minder op zondag.
De verkeersbelasting per etmaal bedraagt er op
zaterdag 4.960 pae richting Middelkerke en 5.687
pae richting Westende. Op een weekdag bedraagt
de verkeersbelasting er per etmaal 4.789 pae
richting Middelkerke en 4.972 pae richting
Westende.

Verkeerskundig functioneren
In de zomer van 2017 werden er
verkeerstellingen uitgevoerd in het studiegebied.
Op 7 locaties werden gedurende 3 weken
slangtellingen geplaatst (tussen zaterdag 15 juli
en vrijdag 4 augustus) om het verkeer in beide
rijrichtingen te registreren (Figuur 32).
Op donderdag 27 juli 2017 werden
kruispunttellingen uitgevoerd op 4 kruispunten:
⋅

Vaartdijk-Zuid x Spermaliestraat

⋅

Spermaliestraat x Vaartdijk-Zuid

⋅

Spermaliestraat x Loviestraat

⋅

Spermaliestraat x Kerkstraat

⋅

Westendelaan x Ijzerlaan

4 Pae is een fictieve maateenheid die weergeeft hoeveel ruimte een
voertuig inneemt in vergelijke met een personenauto. Pae staat voor
Personen Auto-Equivalent.
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Verkeersbelasting Spermaliestraat
Figuur 28 toont de verkeersbelasting op uurbasis
voor een drukke weekdag (21/07/2017 –
Nationale feestdag) en drukste zaterdag
(15/07/2017) en zondag (30/07/2017) in de
Spermaliestraat thv Slijpebrug richting kust.

Verkeersbelasting Spermaliestraat thv Slijpebrug
locatie P11: richting Middelkerke (pae/u)
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Figuur 29 toont de verkeersbelasting op uurbasis
voor een drukke weekdag (21/07/2017) en drukste
zaterdag (22/07/2017) en zondag (23/07/2017) in
de Spermaliestraat thv Slijpebrug richting E40.
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Opvallend op deze locatie is dat het richting kust
op zaterdag het drukst is en richting E40 op
zondag het drukst is. Daarnaast is duidelijk de
toestroom op 21 juli (nationale feestdag) te
merken.
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Figuur 28: Verkeersbelasting Spermaliestraat (P11) richting
Middelkerke (pae/u)

Verkeersbelasting Spermaliestraat thv Slijpebrug
locatie P12: richting E40 (pae/u)

Richting kust is het drukste uur 11u op zaterdag
en zondag en 10u op de feestdag 21 juli een
verkeersbelasting van respectievelijk 525pae/u,
460 pae/u en 647pae/u. Hierbij is duidelijk de
toestroom van dagjestoeristen naar zee te
merken. Op zaterdag is bijkomend een
middagpiek te merken rond 14u met een
verkeersbelasting van 507 pae/u.
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Richting E40 is het drukste uur verschillend van
dag tot dag: 17u op zondag, 14u op zaterdag en
18u op een feestdag met een verkeersbelasting
van respectievelijk 639pae/u, 396 pae/u en 537
pae/u. De uittocht van toeristen verloopt meer
gespreid en verschilt van dag tot dag. De piek is
het duidelijkst ter onderscheiden op een zondag
en feestdag, waarbij de zondag beduidend
drukker is. Zondag 23/07/2017 is ook een zondag
van een langweekend 21-23/07/2017 wat met een
drukke verkeersbelasting gepaard kan gaan.
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Figuur 29: Verkeersbelasting Spermaliestraat (P12) richting E40
(pae/u)
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Figuur 30 toont de verkeersbelasting op uurbasis
voor een drukke weekdag (20/07/2017) en drukste
zaterdag (15/07/2017) en zondag (16/07/2017) in
de Spermaliestraat thv Slijpebrug richting kust.

Verkeersbelasting Spermaliestraat thv Oudstrijdersplein
locatie P71: richting zee (pae/u)
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Figuur 31 toont de verkeersbelasting op uurbasis
voor een drukke weekdag (21/07/2017) en drukste
zaterdag (15/07/2017) en zondag (16/07/2017) in
de Spermaliestraat thv Slijpebrug richting E40.
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Richting kust is het drukste uur 11u op zondag
(586 pae/u), 9u en 14u op zaterdag
(respectievelijk 529 en 548 pae/u) en 19u op een
weekdag (589 pae/u). Op zondag, op zaterdag en
op donderdagavond, zijnde de vooravond van 21
juli) is duidelijk de toestroom van dagjestoeristen
naar zee te merken. Op zondag is de piek eerder
’s ochtends en op zaterdag is de toestroom
opgedeeld in 2 pieken (voormiddag en
namiddag).

zondag 16/07/2017

Figuur 30: Verkeersbelasting Spermaliestraat (P71) richting kust
(pae/u)
Verkeersbelasting Spermaliestraat thv Oudstrijdersplein
locatie P72: richting E40 (pae/u)
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Richting E40 is vooral op zondag en op een
weekdag een uittocht-piek waar te nemen. Het
drukste uur op zondag en op een weekdag is 17u
met een verkeersbelasting van respectievelijk
606 pae/u en 536 pae/u. Op zaterdag is de
verkeersbelasting over de dag gespreid druk met
een piek om 10u (469 pae/u) en een piek rond 17u
(467pae/u).
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Figuur 31: Verkeersbelasting Spermaliestraat (P72) richting E40
(pae/u)
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Het verkeer op de N325 betreft hoofdzakelijk
toeristisch verkeer.

Echter in kader van verkeersveiligheid zijn bij een
verkeersbelasting hoger dan 5500 pae/etmaal,
zelfs in verblijfsgebieden met een snelheid van
50km/u, tweezijdig aanliggende verhoogde
fietspaden aanbevolen, lees noodzakelijk, net
omwille van de conflictsituaties snelheid,
verkeersintensiteit en fietsers6.

De gemiddelde praktische capaciteit van een 2*1
weg binnen de bebouwde kom wordt gelegd op
800 mvt/u of 840 pae/u5 per rijrichting, gezien het
wegprofiel van het segment tussen de
Westendelaan en de Fleriskotstraat relatief smal
is, geparkeerde wagens op de rijweg het verkeer
stremmen. De weg is met andere woorden niet
ingericht naar de functie die ze beoogt op te
nemen (secundaire weg). Voor het segment van
de N325 tussen de Westendelaan (N318) en de
Fleriskotstraat (N324) betekent dit dat op een
gemeten piekmoment in de zomer van 2017 (606
pae/u) de intensiteit-capaciteitsverhouding (= I/Cverhouding) op 75% ligt.

Het aandeel vrachtverkeer in de Spermaliestraat
ter hoogte van Slijpebrug is beperkt: op
weekdagen is er een vrachtaandeel van 3 à 5%
per rijrichting, in het weekend is dit slechts een
aandeel van 1 à 2%.
De maximaal toegelaten snelheid varieert op het
traject vanaf de E40 tot aan Middelkerke. Vanaf
de afrit geldt een maximale snelheid van 70 km/h
tot voorbij de omleiding rond Slijpe. Vanaf de
woonkorrel Slijpebrug is 50 km/h toegelaten tot
aan de overzijde van het kanaal. Vanaf de brug
tot aan de bebouwde kom geldt een maximale
toegelaten snelheid van 70km/h. Vanaf de
bebouwde kom is dit 50km/h. De inrichting van
de weg laat deze snelheid echter niet toe en meer
specifiek ter hoogte van de scherpe bocht in de
weg. De bocht (straal 77m) in de weg voldoet nog
niet aan de normen van AWV voor een snelheid
van 50km/h.

Ook het deel Spermaliestraat vlak voor de
woonkorrel Slijpebrug vertoont een relatief smal
profiel zonder fietspaden. Met een gemeten
verkeersintensiteit op een piekmoment van
647pae/u betekent dit een I/C-verhouding van
81%.
Dit betekent dat er op een zo’n piekmoment
doorstromingsproblemen kunnen ontstaan.
Vanaf 80% wordt de verkeersafwikkeling kritisch
en kunnen er wachtrijen ontstaan. Bij een I/C
verhouding vanaf 90% ontstaan er structurele
wachtrijen en wordt de doorstroming als
problematisch beschouwd.

5 De Spermaliestraat heeft een beperkt aandeel vrachtverkeer. Ter
hoogte van Slijpebrug 3à5% op weekdagen en 1à2% in het weekend.
De Spermaliestraat ter hoogte van N318 heeft slechts een
vrachtaandeel van 1% tijdens het spitsuur in elke rijrichting. Mvt
betreft het aantal motorvoertuigen, zonder rekening te houden met
het aandeel vrachtverkeer en personenauto’s. Indien het aandeel
vrachtverkeer wordt meegerekend wordt het aantal motorvoertuigen
omgezet naar personenauto-equivalenten, zijnde pae. De omrekening

van 800 mvt (wegcapaciteit) met max 5% vrachtverkeer levert ons
840pae/u.

.
6 Vademecum Fietsvoorzieningen
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Figuur 32: Overzicht verkeersbelasting gemiddelde weekdag – zaterdag – zondag (pae/etmaal)
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worden van elkaar gescheiden door een groene
berm.

Inrichting van de Spermaliestraat - N325
Vanaf de Westendelaan (N318) loopt de N325
door de kern van Middelkerke. De weg heeft er
een 2*1 wegprofiel. De bewoning komt tot dicht
aan de weg, waardoor de aanwezige voetpaden
heel smal zijn. Er zijn geen fietspaden en het
parkeren gebeurt langsheen de straat. Er is van
een scheiding van de verschillende vervoersmodi
geen sprake.

Tussen Vaartdijk-Noord en de grens van de
woonkorrel Slijpebrug is opnieuw een 2*1
wegprofiel aanwezig, waarbij geen voorzieningen
voor voetgangers en fietsers is voorzien. Parkeren
gebeurt net als in de kern van Middelkerke
langsheen de weg.
Tussen Slijpebrug en het op- en afrittencomplex
van Middelkerke is de weg afgestemd op de
functie van de weg. Aan de oostzijde van de weg
is opnieuw een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad gelegen. De rijweg en het
fietspad worden ook hier gescheiden van elkaar
door een groene berm. Ter hoogte van de
Monnikkenstraat is een oversteekplaats voor
fietsers met middenberm voorzien.

Vanaf het kruispunt met de Loviestraat (ten
zuiden van het kruispunt met de N324) tot aan
Vaartdijk-Noord is de inrichting van de weg
afgestemd op de functie van een primaire II,
namelijk het verzamelen op Vlaams niveau. Aan
de oostzijde is een vrijliggend dubbelrichting
fietspad aanwezig. Het fietspad en de rijweg
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Ongevallen gegevens

Uit de gedetailleerde ongevallen gegevens ter
hoogte van de bocht in de Spermaliestraat ten
noorden van het kanaal blijkt dat in de periode
2012-2017 66 ongevallen gebeurden thv deze
bocht. Hierbij waren voornamelijk
motorvoertuigen betrokken. Slechts bij 1 ongeval
was een fietser betrokken. 12 van deze ongevallen
betroffen ongevallen met gewonden, waarvan 5
zeer zwaar gewonden. Er vielen geen dodelijke
slachtoffers bij deze ongevallen. Het hogere
aantal ongevallen ter hoogte van de bocht kan
mede te wijten zijn aan de te kleine bochtstraal ifv
de toegelaten 70 km/h (bochtstraal 77m voldoet
nog niet aan de normen van AWV voor 50km/h).

De gemeente Middelkerke heeft gegevens
aangeleverd van de geregistreerde ongevallen op
de Spermaliestraat tussen Slijpe en de aansluiting
met de N318 voor de periode 2012-2017 (maart
2017). Er werden 303 ongevallen geregistreerd in
deze periode, waarbij 5 fietsers, en 7 brom- of
motorfietsen en 2 voetgangers waren betrokken.
38 van de ongevallen (ca. 12%), waren ongevallen
met lichamelijke schade, waarvan 33 ernstig
gewonden. Het grootst aantal ongevallen
gebeurden ter hoogte van de woonkorrel Slijpebrug, de scherpe bocht in de Spermaliestraat ten
noorden van het kanaal en ter hoogte van de
aansluiting met de N318. Er vielen geen dodelijke
slachtoffers bij deze ongevallen.

Figuur 33: geregistreerde ongevallen (Bron: gemeente Middelkerke

46

VRACHTVERKEER

Vrachtroutenetwerk

Het vrachtverkeer verloopt hoofdzakelijk tussen
de E40 en de bedrijvenzones ten oosten van de
kern van Middelkerke, in aansluiting bij het
regionaal stedelijk gebied. Het vrachtverkeer
gebruikt hoofdzakelijk het op- en afrittencomplex
van Gistel en vervolgens de N33, waardoor de
kern van Middelkerke maximaal wordt
gevrijwaard door vrachtverkeer.
Routes uitzonderlijk vervoer
De Spermaliestraat (N325) wordt aangeduid als
route voor uitzonderlijk vervoer, categorisering
312 (180 Ton). Op deze route bevinden zich
verschillende bruggen waarvan de Slijpebrug (ID
6047) zich binnen het studiegebied bevindt.

Figuur 35: basisafbakening regio's vrachtverkeer (bron: eindrapport
methodiek voor netwerk vrachtverkeer op mesoschaal, Tritel, 2010)

Ter hoogte van de kern van Middelkerk sluit de
Spermaliestraat (N325) aan op de Westendelaan
(N318). In oostelijke richting is deze aangeduid
als route voor uitzonderlijk vervoer, categorie 423
(120 Ton). In westelijke richting is deze net zoals
de Spermaliestraat aangeduid als categorie 312
(180 Ton).

Figuur 34: reisroutes uitzonderlijk vervoer
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WATERWEG

De beweegbare bruggen langs het Kanaal
Plassendale-Nieuwpoort worden het ganse jaar
door van maandag tot zondag bediend. Voor de
pleziervaart wordt blokvaren toegepast. De
mogelijke bedieningstijden van de verschillende
bruggen worden in onderstaande tabel
weergegeven. (bron: Vlaamse Waterweg)

Het kanaal Plassendale - Nieuwpoort doorkruist
het studiegebied eveneens in noordoostzuidwestelijke richting. Het kanaal vormt de
verbinding tussen het Kanaal Brugge- Oostende
en de Ijzer en Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Het kanaal heeft een lengte van ca. 20,98
kilometer en een gemiddelde breedte van ca.
20m.
Het kanaal is geschikt voor het varen met
schepen van het type Spits van 300 à 350 ton,
maar op vandaag voornamelijk in gebruik door
recreatieve- en pleziervaart. In de studie ‘kleine
waterwegen7’stelt dat het kanaal zijn
economische functie opnieuw zou kunnen
vervullen in een aantal marktsegmenten. Uit de
trafiekgegevens uit deze studie blijkt dat de
vervoerde tonnage op het kanaal in de periode
2003-2013 sterk is gedaald van ca. 28.000 ton
vervoerd in 2003 tot slechts 1.272 ton in 2013.

Figuur 36: totaal vervoerde tonnage Kanaal Plassendale – Nieuwpoort uitgedrukt in 1.000 ton

Figuur 37: Bedieningstijden beweegbare bruggen op Kanaal Plassendale-Nieuwpoort

7 Studie naar potenties en engagementen van de kleine waterwegen,
io De Vlaamse Waterweg en NV De Scheepvaart, 2015
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Figuur 38: gewestplan
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Juridische context
3.3.1 Gewestplan

3.3.3 BPA

Het studiegebied is gelegen in verschillende
zones binnen het gewestplan:

Volgende BPA’s kunnen relevant zijn voor het te
leveren onderzoek:

⋅

De campings zijn gelegen in
recreatiegebied.

⋅

Het woonlint langs de Heirweg is deels
gelegen in woonuitbreidingsgebied, deels
in gebied voor wonen met landelijk
karakter.

⋅

De hoeves zijn allen gelegen in agrarisch
gebied, aanduiding zone ‘waardevol
landschappelijk gebied’.

⋅

Ter hoogte van Spermaliestraat bevindt
zich een zone aangeduid als
natuurgebied met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaat, nl. De
Puidebroeken.

⋅

Het gedeelte van het studiegebied
gelegen ten zuiden van het kanaal is
volledig gelegen in ‘landschappelijk
waardevol agrarisch gebied’.

3.3.2 RUP’s
Binnen de zoekzone voor de verschillende tracéalternatieven voor de toeristische
ontsluitingsweg is enkel het Provinciaal RUP
Solitaire vakantiewoningen Brugge-Oostende
van kracht. Er bevinden zich echter geen gekende
vakantiewoningen binnen de zoekzone zelf.
In de nabije omgeving van het studiegebied zijn
volgende RUP’s van kracht:
⋅

Gemeentelijk RUP Sportpark thv
Westendelaan;

⋅

Gemeentelijke RUP KerkstraatMolenstraat;

⋅

Gemeentelijk RUP Horeca.
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⋅

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven
A1: Garage Gino Debruyne ter hoogte
van de Spermaliestraat net ten zuiden
van het kanaal Plassendale - Nieuwpoort;

⋅

BPA 22 Abdisweg (7-11-1990) en
gedeeltelijke herziening: BPA van
toepassing op de woonwijk net tussen de
Spermaliestraat en de Heirweg net ten
noorden van het gebied voor
verblijfsrecreatie;

⋅

BPA 5 Kerkstraat (25-04-2000) en
gedeeltelijke herziening BPA

⋅

BPA 1 Normandlaan (20-10-2009)

⋅

BPA Spermalie West (31-05-1995)

Figuur 39: HAG, RUP's en BPA's
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Beleidscontext
3.4.1 Ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen

3.4.2 Structuurplan Provincie WestVlaanderen

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV) moet de autobereikbaarheid van de
badplaatsen aan de kust verzekerd worden door
een kamstructuur van primaire wegen die
aantakken op de hoofdweg E40. Zo ook aan de
afrit 4 ter hoogte van Middelkerke, waar de
Diksmuidestraat (N369) en vervolgens de
Spermaliestraat (N325) tussen de E40 en de
Fleriskotstraat (N324), de weg naar Wilskerke, als
primaire weg II (ontsluitend op Vlaams niveau)
werden geselecteerd.

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS)
zijn Middelkerke en Westende-Bad geselecteerd
als woonkern en badplaats, waardoor hun rol
structuurondersteunend is voor wonen en
kustgebonden toerisme, aanbod van bovenlokale
en aan het toerisme gelinkte voorzieningen.
De Spermaliestraat (N325) tussen de
Westendelaan (N318) en de Fleriskotstraat (N324)
en de Westendelaan (N318) werden geselecteerd
als secundaire II-wegen.
In de herziening van het PRS (M.B 11/02/2014) is
de secundaire II-selectie van de Spermaliestraat
(N325) verlengd tot ”het kruispunt met aan te
leggen omleiding van Middelkerke’’, aansluitend
op de wijziging van de primaire II-selectie in het
RSV (zie hoger).

Om invulling te geven aan het primaire karakter
van de weg, waarbij doorstroming en vlotte
afhandeling van het verkeer de prioriteit vormen,
werd al door de Vlaamse overheid een
omleidingsweg langs de kern van Slijpe en een
wijziging van de voorrangsregeling op de
kruispunten met de N358, ter hoogte van
Slijpebrug, gerealiseerd.

De Spermaliestraat ligt zowel op het bovenlokale
functionele als op het recreatieve
fietsroutenetwerk (zie beschrijving
verkeerskundige structuur).

Tijdens de jongste herziening van het RSV is de
primaire II-selectie van de Spermaliestraat N325
beperkt tot “het kruispunt met aan te leggen
toeristische ontsluitingsweg van Middelkerke’’.

3.4.3 Structuurplan Middelkerke

Bij de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Oostende is een deel van Middelkerke
opgenomen, maar niet het dorpscentrum of het
gebied waar de nieuwe ontsluitingsweg zou
moeten komen. Middelkerke maakt wel deel uit
van het stedelijk netwerk kust. De rol van dit
gebied ligt vooral in de kustgebonden toeristischrecreatieve ontwikkeling. Daarnaast is de
transportfunctie, in het bijzonder de maritieme
transportfunctie rond de poorten, belangrijk.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(GRS), dat op 23 oktober 2008 werd
goedgekeurd, is opgenomen dat de
verkeersontsluiting van heel Middelkerke wordt
geconcentreerd op afrit 4 van de E40. Door
aanpassingen aan de huidige ontsluitingsweg
(N369 – N325) kan het bestemmingsverkeer voor
praktisch de volledige gemeente Middelkerke
best afrit 4 nemen. Dat betekent een realisatie van
de in hogere plannen vooropgestelde
kamstructuur ter ontsluiting van de kust.
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3.4.5 Studie ‘waarheen met de
Koninklijke baan?’

3.4.4 Mobiliteitsplan Middelkerke
In het mobiliteitsplan dat in 2001 conform werd
verklaard, gaf de gemeente Middelkerke al aan
dat ze als sluitstuk van de kamstructuur, na de
omleiding van Slijpe en de aanpassingen aan
Slijpebrug, ook een westelijke ring (2x1 rijvak)
rond Middelkerke wilde gerealiseerd zien, vanaf
een zone rond de scherpe bocht in de N325
(kilometerpaal 2,5) tot het rondpunt aan de
Westendelaan (N318) (kilometerpaal 9,5).

Ook in ‘Waarheen met de Koninklijke Baan?’
Een toekomstvisie voor de N34, een studie die de
Provincie West-Vlaanderen in 2008 publiceerde,
wordt de realisatie geopperd van een nieuwe
ontsluitingsweg, parallel aan de Spermaliestraat,
ten westen van de badstad.
Via de (reeds bestaande) rotonde zou die weg
aansluiten op de Westendelaan (N318) en
toegang bieden tot de randparking aan de
IJzerlaan. Het voordeel van die nieuwe weg zou
drieërlei zijn:
⋅
Rechtstreekse toegang zonder kernen aan
te doen tot de randparkings in
Middelkerke
(Ijzerlaan) en Westende-Bad (Badenlaan),
belangrijk voor een kustgemeente
waarvan de ontsluiting per openbaar
vervoer eerder beperkt is (geen
treinstation);

Ter ondersteuning van die vraag verwees de
gemeente niet alleen naar de kamstructuur zoals
die door de Vlaamse overheid is uitgetekend,
maar ook naar de inrichting van de
Spermaliestraat. Reeds in de jaren’70, toen de
Spermaliestraat werd heringericht, werd door de
overheid beslist om geen (dure) onteigeningen te
doen om de gevellijn achteruit te brengen, maar
om in een latere fase een omleidingsweg te
realiseren. Gevolg is dat de Spermaliestraat niet
als toeristische as kan worden ingericht: de
voetpaden zijn heel smal, er zijn geen fietspaden
en parkeren gebeurt op straat.
In het mobiliteitsplan van juli 2014 wordt deze
visie overgenomen.

⋅

Ontlasting van de kern van Middelkerke
van vooral dagjesmensen die
parkeerplaats zoeken;

⋅

Mogelijkheid om de Spermaliestraat en
IJzerlaan – Heirweg her in te richten als
langzaam verkeersassen.

De twee eerst genoemde voordelen zijn slechts te
realiseren indien het parkeerbeleid van de
gemeente op die ontsluiting afgestemd is via
ontmoediging van parkeren in het centrum en
verhoging van aantrekkingskracht van de
randparkings (aantrekkelijke looplijnen naar
strand en centrum, informatieverstrekking,
aansluiting op openbaar vervoer, …).
De aantasting van de open ruimte door de
nieuwe weg kan maximaal worden beperkt door
het verbod op verticale elementen
(verlichtingspalen, bomen) en op nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen langs het nieuwe
tracé.
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3.4.6 Neptunusplan de Lijn
Het Neptunusplan geeft een visie op de
toekomstige organisatie van het openbaar
vervoer in West-Vlaanderen. De Lijn stelt voor
om sneltrams in te zetten ter verbetering van het
verbindend regiovervoer aan de kust.
Ter hoogte van Middelkerke is reeds werk
gemaakt van een vlotte doorstroming voor de
tram. Wel blijkt dat voor het grondgebied
Middelkerke slechts 4 haltes (bus en tram) zijn
uitgerust met fietsstallingen, waarvan de helft in
Leffinge-dorp, dus niet ter hoogte van een
tramhalte.

Figuur 40 Toekomstvisie N34, Provincie West-Vlaanderen, 2008
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Overige gerelateerde projecten en lopende/geplande projecten
3.5.1 Herinrichting kruispunt
Loviestraat x Spermaliestraat x
Fleriskotstraat
De herinrichting van het kruispunt Loviestraat x
Spermaliestraat x Fleriskotstraat is gepland op
korte termijn (2020). Deze herinrichting voorziet
een verbetering van de doorstroming op de
Spermaliestraat. De Fleriskotstraat en Loviestraat
worden als T-kruisingen op de Spemaliestraat
aangesloten.

Figuur 41: situering kruispunt Loviestraat x Spermaliestraat x
Fleriskotstraat

Figuur 42: ontwerp herinrichting kruispunt Loviestraat x Spermaliestraat x Fleriskotstraat (bron: AWV)
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3.5.2 Toekomstig gebruik kleine
waterwegen (De Vlaamse
Waterweg / nv de Scheepvaart)

3.5.3 WUG Badenlaan
De gemeente wenst het woonuitbreidingsgebied
Badenlaan van ca. 12ha gefaseerd te ontwikkelen,
waarbij ca. 165 WE op 76 loten, waarvan een deel
in het WUG is gelegen.

In 2015 heeft De Vlaamse Waterweg (toenmalig
W&Z) een studie laten uitvoeren naar de
potenties en engagementen van de kleine
waterwegen. Volgende kleine waterwegen
werden in kaart gebracht: de Moervaart en het
Durmekanaal, het Kanaal PlassendaleNieuwpoort, de Dender en het Kanaal LeuvenDijle voor het werkgebied van De Vlaamse
Waterweg en het Kanaal Dessel- TurnhoutSchoten, het Kanaal van Bocholt naar- Herentals,
de Zuid-Willemvaart en het Kanaal naar Beverlo
-voor het werkgebied van nv de Scheepvaart.

3.5.4 Parkeertoren Badenlaan
De gemeente plant de bouw van een
parkeertoren in de Badenlaan in aansluiting bij
de sociale woningen met ruimte voor ca. 443
wagens. (cfr. bouwvergunning).

Het geïdentificeerde potentieel in deze studie
wordt voor het kanaal Plassendale-Nieuwpoort
geschat op 1.000.000 ton dat in plaats van via de
weg, via de kleine waterwegen vervoerd kan
worden. Dit komt neer op ca. 50.000
vrachtwagenritten die vermeden kunnen
worden. Deze eventuele trafiekverhoging bestaat
uit een combinatie van het verhogen van
bestaande stromen, bestaande bedrijven
overtuigen tot een modal shift en het stimuleren
van nieuwe bedrijven om zich te vestigen op de
oevers van de kleine waterwegen en via het
water te transporteren. De studie concludeert dat
dit potentieel slechts gerealiseerd kan worden
indien de bevaarbaarheid van de betreffende
kleine waterwegen kan gewaarborgd worden.

56

Situering

Informatiebronnen
Voor de opmaak van het plan-MER/PRUP
worden volgende relevante informatiebronnen
gehanteerd:
⋅

Verkeerstellingen (zomer 2017);

⋅

Mobiliteitsplannen,
milieubeleidsplannen, ruimtelijke
structuurplannen, bekken- en
deelbekkenbeheerplannen; Geoloketten:
VMM, geo.onroerenderfgoed, dovvlaanderen, geopunt, OVAM,
hydronet.be;

⋅

Orthofoto’s en historische kaarten;

⋅

Verschillende thematische kaarten:
Quartair- en Tertiairkaart, bodemkaart,
bodemgeschiktheidskaart,
bodemgebruikskaart, watertoetskaart,
landbouwwaarderingskaart,
watertoetskaart, biologische
waarderingskaart, bestemmingskaarten,
…
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⋅

Verschillende inventarissen: oriënterende
en beschrijvende bodemonderzoeken
(OVAM), bouwkundig erfgoed,
landschapsatlasrelicten, meetdatabanken,
centraal archeologische inventaris,
Natura-2000, VEN-gebieden, inventaris
met archeologische zones, beschermd
onroerend erfgoed, …

⋅

Inspraakreacties en adviezen in kader
van de eerste publieke raadpleging op de
eerste startnota. en opmerkingen die
geformuleerd worden tijdens het
participatiemoment dat gehouden wordt
in kader van de eerste publieke
raadpleging;

⋅

Terreinbezoek.

4 Planbeschrijving
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Inleiding
Het hoofdstuk ‘planbeschrijving’ tracht op een
duidelijke en heldere wijze de doelstellingen,
ontwerpeisen, oplossingsrichtingen en de
verschillende alternatieven weer te geven. Dit
hoofdstuk is gestoeld enerzijds op het technisch
ruimtelijk vooronderzoek dat in de eerste
startnota beschreven staat, en anderzijds de
gewijzigde inzichten na de advies- en
inspraakreacties op deze eerste startnota. Voor
het technisch ruimtelijk vooronderzoek wordt
verwezen naar de eerste startnota (2018).

De scopewijziging heeft tot gevolg dat de
verschillende tracéalternatieven die uitgewerkt
waren in het technisch ruimtelijk vooronderzoek
worden uitgebreid. In deze startnota 2.0 worden
voor de duidelijkheid enkel de nieuw
gedefinieerde tracéalternatieven weergegeven
om een duidelijk overzicht te bekomen. Voor de
beschrijving van de tracéalternatieven uit
technisch ruimtelijk vooronderzoek die niet
verder worden weerhouden (omdat ze niet meer
passen binnen het nieuwe onderzoeksvenster) na
het openbaar onderzoek, wordt verwezen naar
de eerste startnota (2018).

Het technisch ruimtelijk vooronderzoek vormde
voorafgaand de eerste startnota (2018) de eerste
stap in de studiefase voor het PRUP. Het
technisch ruimtelijk vooronderzoek focuste zich
op het onderzoeksvenster ten noorden van het
kanaal. Naar aanleiding van de adviesronde en
inspraakreacties volgend op de startnota, werd
een scopewijziging doorgevoerd die geleid heeft
tot de opmaak van voorliggende startnota 2.0,
waarbij het onderzoeksvenster wordt uitgebreid
tot aan Slijpe ten zuiden van het kanaal. Deze
scopewijziging houdt in dat niet enkel voor het
knelpunt van de Spermaliestraat een oplossing
gezocht wordt, maar dat ook voor het knelpunt
Slijpebrug. Om dit te kunnen realiseren worden
er bijkomende doelstellingen vooropgesteld die
een aanvulling op het technisch ruimtelijk
vooronderzoek en de eerste startnota vormen.

Voorliggend hoofdstuk “planbeschrijving” wordt
als volgt opgebouwd:
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⋅

Doelstellingen en ontwerpeisen

⋅

Criteria vanuit de doelstellingen

⋅

Definiëren van mogelijke
oplossingsrichtingen

⋅

Weerhouden tracéalternatieven

⋅

Onderzoeksvragen

⋅

Niet-weerhouden alternatieven

⋅

Plancontour

⋅

Detailleringsgraad
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Doelstellingen en ontwerpeisen
4.2.1 Hoofddoelstelling toeristische
ontsluiting Middelkerke

Daarnaast wordt voor de toeristische
ontsluitingsweg uitgegaan van adequate
fietsvoorzieningen zodat het tracé voor fietsers
een kwalitatieve verbinding kan vormen tussen
de fietssnelwegen langs het Kanaal PlassendaleNieuwpoort (Vaartdijk-Noord) en de N34
Koninginnelaan.

Voorgenomen plan beoogt twee
hoofddoelstellingen.
De eerste hoofddoelstelling betreft in hoofdzaak
een verbetering van de verkeersleefbaarheid,
verkeersveiligheid in de kern van Middelkerke
en de occasionele filevorming in de
Spermaliestraat (met name tijdens de
zomermaanden is de filevorming vrij frequent).

De tweede hoofddoelstelling betreft een
verbetering van de doorstroming op de
Spermaliestraat en verkeersleefbaarheid ter
hoogte van de woonkorrel Slijpebrug.

Doelstelling hierbij is om het doorgaand (toeristisch)
verkeer maximaal te weren uit de kern van
Middelkerke.

Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door
het voorzien van een nieuwe kruising van het
kanaal. Dit heeft tot gevolg dat het statuut van de
huidige Spermaliestraat ter hoogte van Slijpebrug
wijzigt naar een lokale weg waardoor enkel
lokaal verkeer wordt verwacht op de
Spermaliestraat en over huidige Slijpebrug. Het
doorgaand verkeer wordt afgeleid naar de
nieuwe ontsluitingsweg.

Deze doelstelling kan worden bereikt door de
realisatie van een toeristische ontsluitingsweg
tussen de rotonde op de Westendelaan (N318) en
de Spermaliestraat (N325) ten noorden van het
kanaal. Deze nieuwe ontsluitingsweg kan dienen
ter vervollediging van de zogeheten
kamstructuur die de Vlaamse badsteden met de
E40 verbindt. De ligging van de reeds
gerealiseerde rotonde op de Westendelaan
(N318), alsook de inplanting van de bestaande
randparking ten westen van de kern van
Middelkerke, maken de keuze voor een nieuwe
toeristische ontsluiting ten westen van het
bebouwde weefsel logisch. Immers, een oostelijke
ontsluitingsweg zou tot gevolg hebben dat
toeristisch verkeer doorheen de kern naar de
randparking zou moeten worden geleid.
Daarmee zou niet langer tegemoet gekomen
worden aan de hoofddoelstelling inzake de
leefbaarheid van Middelkerke (zie verder
bepalen van het onderzoeksvenster 3.3.1).
Gezien het primaire karakter van de
Spermaliestraat N325 ten zuiden van het
studiegebied, waarbij doorstroming en een vlotte
afhandeling van het verkeer de prioriteit vormen,
mag de realisatie van een toeristische
ontsluitingsweg de oplossing voor het knelpunt
ter hoogte van de woonkorrel Slijpebrug niet
hypothekeren.
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4.2.2 Nevendoelstellingen

4.2.3 Technische ontwerpeisen

Naast de hierboven beschreven
hoofddoelstellingen kunnen nevendoelstellingen
worden geformuleerd vanuit de context van het
studiegebied. Hiermee wordt het versterken van
de ruimtelijke- en landschappelijke structuur en
het functioneren van de aanwezige activiteiten
beoogd. Dit betekent dat er aandacht gaat naar
het versterken van de ruimtelijke samenhang en –
ontwikkeling van activiteiten, het structurerend
vermogen van de infrastructuur en dat rekening
wordt gehouden met de randvoorwaarden uit de
omgeving.

TECHNISCHE ONTWERPEISEN WEG
Voor het ontwerp van de ontsluitingsweg wordt
uitgegaan van de technische ontwerpeisen,
conform het handboek secundaire wegen (2003)
en het handboek vergevingsgezinde wegen
(2014). In functie van het plan-MER en het
uitgevoerde ruimtelijk technisch vooronderzoek
wordt dit als aanname gehanteerd. Bij
concretisering van het ontwerp van de weg is
verfijnend ontwerpend onderzoek aangewezen,
waarbij de resultaten uit het plan-MER eveneens
worden geïntegreerd.

Er wordt dan ook gestreefd naar een optimale
landschappelijke en ruimtelijke inpassing van
de weg in de polderomgeving in aansluiting bij
de bebouwing van Middelkerke. Er gaat hierbij
specifiek aandacht uit naar de belevingswaarde
van omwonenden, recreanten en passanten op de
weg, de mogelijke hinder voor omwonenden
door de exploitatie van de nieuwe
ontsluitingsweg.

Ontwerpsnelheid // Er wordt uitgegaan van een
effectief snelheidsregime van 70 km/u (zoals op
het traject van de Spermaliestraat (N325) rond
Slijpe en de N369 vanaf het op- en
afrittencomplex Middelkerke met de E40).
Bovendien is de maximaal toegelaten snelheid op
gewestwegen vanaf januari 2017 gedaald van
90km/h naar 70 km/h. De ontwerpsnelheid wordt
bijgevolg afgestemd op de effectieve snelheid van
70 km/u. Dit betekent dat de technische
ontwerpeisen van 80km/u kunnen gehanteerd
worden. De inrichting van de weg dient eveneens
de 70 km/u af te dwingen (geen lange rechte
stukken waar 70 km/u niet gerespecteerd zou
worden en die aanzetten tot gevaarlijke
inhaalbewegingen).

Nevendoelstelling is eveneens een minimale
impact op bijzondere beschermde en kwetsbare
gebieden. De ligging van het VEN-gebied
Puidebroeken (zie biotische kenmerken) ten
oosten van Middelkerke, sluit redelijke
alternatieven voor de toeristische ontsluiting ten
oosten van de kern daarom uit.
Naast een optimale aansluiting van de weg in de
polderomgeving en op de bebouwing van
Middelkerke dient er, als gevolg van de
gewijzigde scope, eveneens een optimale
landschappelijke inpassing aan de bebouwing
van de woonkorrel Slijpebrug en Slijpe voorzien
te worden. Ook hier dient specifieke aandacht uit
te gaan naar de belevingswaarde van
omwonenden, recreanten en passanten op de
weg, de mogelijke hinder voor omwonenden
door de exploitatie van de nieuwe
ontsluitingsweg. Het behoud van de
bereikbaarheid van de verschillende functies is
hier een belangrijk element.

Lengteprofiel // Aangezien de ontsluitingsweg in
de eerste plaats bedoeld is om toeristisch verkeer
vlot te ontsluiten, mag het lengteprofiel geen
bruuske overgangen of te steile hellingen
bevatten. Dit om de doorstroming niet in het
gedrang te brengen. De maximale hellingsgraad
wordt gelimiteerd op 4% (overigens ook de limiet
voor fietspaden) en er wordt gekozen voor ruime
topbogen (minimale straal 4 km) en dalbogen
(minimale straal 4 km). Voor ophogingen of
uitgravingen wordt een maximale helling van 8/4
toegepast op de flanken van eventuele taluds en
grachten.
Dwarsprofiel // Voor het dwarsprofiel wordt
uitgegaan van een minimale verhardingsbreedte
van 3m85 per rijrichting, een vrijliggend
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dubbelrichtingsfietspad van 4,00 m breed en
open grachten van 5 m breed elk, wat inclusief
tussenbermen een totale ruimtebehoefte van ca.
30 m impliceert. Bij smallere passages kunnen de
grachten desgevallend ingebuisd worden onder
de fietspaden, en kan het totaal profiel aldus
versmald worden tot ca. 18 m.

KRUISING KANAAL PLASSENDALE - NIEUWPOORT
Gezien de tracéalternatieven allen aftakken vanaf
de rotonde te Sijpe en aansluiten op de rotonde
van de N318 Westendelaan is een kruising met
het kanaal Plassendale – Nieuwpoort
noodzakelijk. Dit kan gerealiseerd worden onder
de vorm van:

Kruising met dwarsstraten // Er worden, als
uitgangspunt van het onderzoek, geen nieuwe
aansluitingspunten tussen het kanaal en de
aansluiting op de rotonde ter hoogte van de
Westendelaan (N318) voorzien. Afhankelijk van
de vormgeving van de kruising over/onder het
kanaal zal een aansluiting met Vaartdijk-Zuid
onderzocht worden. Dit en de eventuele
noodzaak tot overige kruisingen (ondergronds of
gelijkgronds), parallelwegen,… vormen
onderwerp van het milieuonderzoek in het planMER (cfr. onderzoeksvragen).

⋅

Vaste (hoge) brug

⋅

Gelijkgrondse opendraaiende

⋅

brug
Tunnel

Bij een vaste brug dient een vrije hoogte van
5,25m gerespecteerd te worden. De onderkant
van de brug komt hierbij op minstens 9,19 TAW.
Een halfhoge (opendraaiende) brug werd
eveneens onderzocht. Dit vormt echter geen
redelijk alternatief, gezien de noodzakelijke vrije
hoogte in functie van Vaartdijk-Zuid
(vrachtverkeer ed.). Een halfhoge brug wordt
bijgevolg niet verder overwogen.

Fietspaden // De ontsluitingsweg wordt voorzien
van adequate fietsvoorzieningen zodat het tracé
voor fietsers een kwalitatieve verbinding kan
vormen tussen de fietssnelwegen langs het
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort (VaartdijkNoord) en de N34 Koninginnenlaan. Er wordt in
eerste instantie uitgegaan van
dubbelrichtingsfietspaden aan de oostelijke zijde
van de ontsluitingsweg. Dit is in aansluiting bij
bestaande fietsvoorzieningen langsheen de
Spermaliestraat (N325).

4.2.4 Financiële en
uitvoeringstechnische eisen
De specifieke meerwaarde en meerkost van elk
voorstel moet kunnen worden verantwoord, ten
opzichte van het minst ingrijpende, doch
voldoende ontwerpvoorstel.
Een eenvoudige fasering is bij voorkeur mogelijk.

Figuur 43: dwarsprofiel van de weg, met dubbelrichtingsfietspad en open grachten (mogelijk scenario)
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Criteria vanuit de doelstellingen
Bovenstaand beschreven hoofd- en
nevendoelstellingen en de technische
ontwerpeisen kunnen we vertalen in criteria.
Hiermee kunnen we aftoetsen in welke mate een
technisch haalbaar alternatief voldoet aan de
hoofddoelstellingen en een meerwaarde kan
betekenen voor het landschap, de woon- en
leefomgeving en financieel uitvoeringstechnische
aspecten.

mogelijk een meerwaarde te creëren op
landschappelijk vlak. Daarnaast wordt gestreefd
naar een optimale functionele inpassing van de
toeristische ontsluitingsweg. Hierbij gaat
aandacht naar het woon- en leefklimaat van
omwonenden en de continuïteit van de
agrarische bedrijfsvoering.
Volgende criteria kunnen worden geformuleerd
vanuit de nevendoelstellingen:
Landschappelijke criteria

VERKEERSKUNDIGE EN- TECHNISCHE CRITERIA
*(HOOFDDOELSTELLINGEN)
Het ontwerp moet in eerste instantie voldoen aan
de verkeerskundig en verkeerstechnische
randvoorwaarden gekoppeld aan de rol van deze
weg als secundaire weg type II in relatie tot de
lokale verkeersstructuur. Dit betekent dat
verkeerskundig of technisch onhaalbare
voorstellen bij voorbaat worden geweerd van
verder onderzoek.
Volgende criteria kunnen worden geformuleerd
vanuit de hoofddoelstellingen:

⋅

Mate waarin reliëfwijzigingen passend
zijn in het typerende vlakke
polderlandschap;

⋅

Mate waarin de toeristische
ontsluitingsweg landschappelijke relaties
versnipperd of kan versterken/herstellen
(vb. beken, grachten, rietstructuren,
bomenrijen, samenhangende open
ruimte, …);

⋅

Mate waarin een meerwaarde wordt
gecreëerd op landschappelijk vlak;

⋅

Mate waarin de nieuwe infrastructuur
aansluit bij bestaande infrastructuur
(bebouwing Middelkerke, Slijpe en
woonkorrel Slijpebrug).

⋅

Mate waarin een optimale doorstroming
wordt gerealiseerd waarbij de omrijfactor
en weerstanden worden beperkt;

⋅

Mate waarin de nieuwe toeristische
ontsluitingsweg bijdraagt tot een
verkeersveilige en –leefbare
woonomgeving;

Ruimtelijk – functionele criteria
⋅

Mate waarin de inrichting van de
ontsluitingsweg en kruispunten kan
worden gerealiseerd in functie van een
optimale verkeersleefbaarheid en veiligheid voor alle weggebruikers;

Mate waarin de nieuwe toeristische
ontsluitingsweg leidt tot auditieve of
visuele hinder naar omwonenden;

⋅

Mate van een vlotte bereikbaarheid voor
verschillende vervoersmodi.

Mate waarin de bereikbaarheid van
omwonenden naar oa. voorzieningen in
de kern van Middelkerke en Slijpe blijft
behouden (omrijfactor bewoners)

⋅

Mate waarin de bereikbaarheid van
landbouwzetels en- percelen blijft
behouden (omrijfactor
landbouwvoertuigen);

⋅

Mate waarin bestaande recreatieve
fietsroutes blijven behouden of
verschuiven (continuïteit van recreatieve
routes)

⋅

⋅

RUIMTELIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE CRITERIA
(NEVENDOELSTELLINGEN)
Er wordt uitgegaan van een optimale
landschappelijke inpassing van de toeristische
ontsluitingsweg om de impact op het landschap
tot een minimum te beperken en om waar

65

Planbeschrijving

⋅

Mate waarin de perceelstructuur wordt
versnipperd/doorsneden;

FINANCIËLE EN UITVOERINGSTECHNISCHE CRITERIA
(NEVENDOELSTELLINGEN)

⋅

Mate waarin ruimtelijke en functionele
relaties kunnen worden versterkt. Kan de
toeristische ontsluitingsweg net kansen
bieden voor een kwalitatieve
randafwerking van de bebouwing?

Zoals eerder gesteld, moet de voorgestelde
oplossing een redelijk te verantwoorden totale
investeringskost kennen. Het ontwerp is hierbij
eveneens eenvoudig faseerbaar in de tijd.
Volgende criteria kunnen worden geformuleerd
vanuit de nevendoelstellingen:
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⋅

Mate waarin de specifieke meerwaarde
en meerkost van het voorstel kan worden
verantwoord ten opzichte van de minst
ingrijpende, doch voldoende voorstel;

⋅

Mate waarin een eenvoudige fasering
mogelijk is.

Planbeschrijving

Definiëren van mogelijke oplossingsrichtingen
4.4.1 Inleiding
Om mogelijke oplossingsrichtingen te definiëren
wordt in eerste instantie het onderzoeksvenster
bepaald waarbinnen de tracéalternatieven
worden gezocht. Vervolgens wordt binnen het
onderzoeksvenster de mogelijke ligging van de
tracéalternatieven onderzocht, waarbij
voornamelijk de ligging van het tracé ten
opzichte van de bebouwing bepalend zal zijn.
Onderstaand wordt dieper ingegaan op welke
manier het onderzoeksvenster wordt bepaald en
hoe we komen tot mogelijke oplossingen voor
een toeristische ontsluitingsweg ten westen van
Middelkerke.

Ligging van het tracé ten opzichte van de
bebouwing van de kern van Middelkerke
(Heirweg).

⋅

De combinatie van deze elementen
resulteert in een aantal theoretische
alternatieven voor een toeristische
ontsluitingsweg van Middelkerke.

Voor het noordelijk gedeelte van het tracé wordt
uitgegaan van een tracé ten westen van
Middelkerke (cfr. beleidsbeslissingen). Een tracé
ten oosten van Middelkerke wordt omwille van
verschillende redenen als een niet redelijk
tracéalternatief beschouwd.
Doelstelling van het project is een toeristische
ontsluitingsweg te realiseren ifv de ontsluiting
van het toeristisch verkeer van Middelkerke en
Westende. Daarnaast heeft het project tot doel het
toeristisch verkeer maximaal te weren uit het
centrum van Middelkerke en de Spermaliestraat
in het bijzonder en uit de woonkorrel aan
Slijpebrug. Ten westen van de kern van
Middelkerke is een randparking Ijzerlaan en in
Westende-bad de randparking Badenlaan
gelegen ifv het opvangen van de parkeerbehoefte
voor oa. het toeristisch verkeer. Een
ontsluitingsweg ten oosten van Middelkerke zou
leiden tot bijkomend toeristisch verkeer op de
N318 tussen de aansluiting van de
ontsluitingsweg ten oosten van de kern en de
parking, toeristische functies en de (woon)kern
van Westende ten westen van de kern. Een
oostelijke ontsluitingsweg zal de vooropgestelde
kamstructuur voor Middelkerke én Westende
niet versterken. Bovendien zal de
verkeersleefbaarheid op de Westendelaan (N318)
thv de kern van Middelkerke door de
toegenomen intensiteiten er op achteruitgaan.
Doelstelling van de kamstructuur is om
doorgaand verkeer in de kustzone te
verminderen.

4.4.2 Bepalen van het
onderzoeksvenster
ALGEMEEN
Behalve de criteria vanuit de doelstellingen
worden de doelstellingen ook ruimtelijk vertaald
in een onderzoeksvenster. Het onderzoeksvenster
voor een toeristische ontsluiting van Middelkerke
wordt afgebakend op basis van de
hoofddoelstellingen om de verkeersleefbaarheid
in de Spermaliestraat ter hoogte van de kern van
Middelkerke en de woonkorrel Slijpebrug te
verbeteren én een oplossing te bieden aan de
doorstromingsproblemen ter hoogte van de
woonkorrel Slijpebrug. Er wordt met andere
woorden gezocht naar een toeristische
ontsluitingsweg die de rotonde te Slijpe en de
rotonde op de Westendelaan met elkaar verbindt.
Dit met de bedoeling de zogeheten kamstructuur
die de Vlaamse badsteden met de E40 verbindt te
vervolledigen.
De zoektocht naar redelijke tracéalternatieven
voor een toeristische ontsluiting van Middelkerke
wordt bepaald door volgende belangrijke
elementen:
⋅

⋅

De ligging van het tracé ten opzichte van
de woonkorrel ter hoogte van Slijpebrug.
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Een oostelijke ontsluitingsweg zou eventueel
kunnen dienen voor de ontsluiting van de
bedrijventerreinen ten oosten van de kern van
Middelkerke en bij uitbreiding van de zone rond
de luchthaven van Oostende. Dit betreft
voornamelijk economisch verkeer, wat niet
aansluit bij de doelstelling om een ‘toeristische
ontsluitingsweg’ voor Middelkerke en Westende
te realiseren, Bovendien worden deze functies
geacht te ontsluiten via de N33 (zie eerder).
De open ruimte in de polder wordt bij realisatie
van de ontsluitingsweg maximaal gevrijwaard.
Een oostelijk tracé zou mogelijks kunnen
aftakken vanaf de Fleriskotstraat (N324) en zou
dwars door het polderlandschap lopen om ten
oosten van de kern van Middelkerke aan te
sluiten. Een aansluiting op de N318 zou kunnen
gerealiseerd worden op de Oostendelaan (N318)
thv de camping Duinenvallei. Een meer
westelijke aansluiting is vanuit ruimtelijk
oogpunt niet aangewezen, gezien de ruimte
hiervoor niet beschikbaar is. Meer richting het
kanaal is het VEN-gebied Puidenbroeken
bepalend in de ligging van het tracé. Deze dient
namelijk volledig gevrijwaard te blijven.

Figuur 44: kamstructuur ter hoogte van Middelkerke

De categorisering van het wegennet beheerst de
verkeersstromen en stimuleert het realiseren van
de kamstructuur aan de kust. De (economische)
functies ten westen van het regionaalstedelijk
gebied Oostende (ten oosten van Middelkerke)
ontsluiten vanaf de E40 via de N33 (Primaire
weg). De inrichting van de weg is afgestemd op
de functie die de weg dient op te nemen. De
handels- en bedrijvenzones kunnen via de
Kalkaartweg– Fleriskotstraat of het zwaarder
verkeer via de N341 naar de N33
Torhoutsesteenweg en de E40 ontsluiten. Op die
wijze kan worden ontsloten naar het hogere
wegennet zonder eigenlijke woonkernen te
doorsnijden en worden de wegen parallel aan de
kust (N34 en N318) maximaal ontlast.

We kunnen besluiten dat een toeristische
ontsluitingsweg ten oosten van de kern van
Middelkerke, de vooropgestelde doelstellingen
niet zal kunnen realiseren:

Figuur 45 Ontsluiting vrachtverkeer
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⋅

Functie van de nieuwe ontsluitingsweg is
ontsluiting van toeristisch verkeer (geen
economisch verkeer);

⋅

Economische functies (nabijheid RSG
Oostende) ontsluiten via de N33;

⋅

Max. vrijwaren woonkernen en open
poldergebied en max. ontlasten van de
N318.
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LIGGING VAN HET TRACÉ TEN OPZICHTE VAN DE
BEBOUWING THV MIDDELKERKE

houden. Met name kan ervoor gekozen worden
om het hele tracé verder westelijk op te schuiven
van de woonkern van Middelkerke. Hierdoor
ontstaat er net een grotere tussenruimte tussen
het bebouwde weefsel en de weg. De maximale
afstand tot de bewoning van Middelkerke wordt
voornamelijk bepaald door de ligging van het
aansluitingspunt op de Westendelaan N318.

Ten noorden van het kanaal kan gekozen worden
om de nieuwe ontsluitingsweg zo dicht mogelijk
bij de bestaande bebouwing -meer concreet deze
langs de Heirweg in te passen. In dit geval wordt
de tussenruimte tussen het bebouwde weefsel en
de nieuwe ontsluitingsweg zo klein mogelijk
gehouden. Er wordt een minimale afstand
behouden tot de bewoning, zodoende een
kwalitatieve inrichting van de tussenruimte
mogelijk te maken. De invulling van deze
tussenruimte maakt deel uit van verder
ontwerpend- en milieuonderzoek.

Op die manier kunnen 2 oplossingsrichtingen
worden gedefinieerd ten noorden van het kanaal.
Deze oplossingsrichtingen vormen de uiterste
grenzen waarbinnen oplossingsrichtingen ten
noorden van het kanaal kunnen worden gezocht:

Anderzijds kan het ook een keuze zijn om de
ontsluitingsweg een eind van de bebouwing weg
te houden om de visuele en auditieve impact ten
aanzien van de bewoning zo klein mogelijk te
A

⋅

A: minimale afstand tot bewoning
Middelkerke

⋅

B: maximale afstand tot bebouwing
Middelkerke

B

Figuur 46 Ligging van het tracé ten opzichte van de bebouwing Middelkerke
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LIGGING VAN HET TRACÉ TEN OPZICHTE VAN DE
WOONKORREL SLIJPEBRUG

De onteigeningen zouden niet enkel noodzakelijk
zijn om de weginfrastructuur te kunnen
realiseren, maar ook om een kwalitatieve
landschappelijke inkleding te realiseren en de
zichtbaarheid op de weginfrastructuur te
verzekeren. Er kan echter een technisch
geoptimaliseerde tussenoplossing worden
gedefinieerd, waarbij vanaf de rotonde te Slijpe
maximaal rechtdoor wordt gebleven, maar
waarbij ter hoogte van de woonkorrel de
woningen worden gevrijwaard.

Ter hoogte van de woonkorrel Slijpebrug kan de
ontsluitingsweg ten oosten of ten westen van de
woonkorrel liggen. Het kanaal kan dan ook ten
oosten of ten westen van de woonkorrel worden
gekruist. Ten oosten kan het Slijpeduikergeleed/
Sandersgeleed als duidelijke ruimtelijke grens
worden beschouwd. Ten westen is geen duidelijk
ruimtelijke grens aanwezig, maar kan de “lijn”
vanaf de rotonde op de Westendelaan als grens
worden gehanteerd. Het aansnijden van het
polderlandschap in meer westelijke richting
vormt geen meerwaarde.

Op die manier kunnen 3 oplosrichtingen worden
gedefinieerd ten zuiden van het kanaal:

De bebouwing in de woonkorrel aan Slijpebrug
wordt maximaal gespaard door de nieuwe
ontsluitingsweg volledig ten westen of ten oosten
te voorzien van de woonkorrel. De
tussenoplossing waarbij de nieuwe
ontsluitingsweg vanaf de rotonde in Slijpe
rechtdoor loopt richting kanaal en doorheen de
woonkorrel loopt wordt als niet redelijk
beschouwd aangezien hierbij verschillende
woningen dienen onteigend te worden.
C

D

⋅

C: ten westen van de woonkorrel
Slijpebrug

⋅

D: technisch geoptimaliseerd rechtdoor

⋅

C: ten oosten van de woonkorrel.

E

Figuur 47 Ligging van het tracé ten opzichte woonkorrel Slijpebrug
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OVERZICHT VAN DE THEORETISCHE MOGELIJKHEDEN

⋅

Door combinatie van de hierboven beschreven
elementen die het onderzoeksvenster bepalen,
komen we tot een set van theoretische
mogelijkheden:

AE: minimale afstand tot bewoning
Middelkerke en ten oosten van
Slijpebrug

⋅

BC: maximale afstand tot bewoning
Middelkerke en ten westen van
Slijpebrug

⋅

BD: maximale afstand tot bewoning
Middelkerke en geoptimaliseerd
rechtdoor thv Slijpebrug

⋅

BE: maximale afstand tot bewoning
Middelkerke en ten oosten van
Slijpebrug

⋅

AC: minimale afstand tot bewoning
Middelkerke en ten westen van
Slijpebrug

⋅

AD: minimale afstand tot bewoning
Middelkerke en geoptimaliseerd
rechtdoor thv Slijpebrug

Figuur 48 Overzicht theoretische mogelijkheden
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Dit is echter ongeacht de ligging van het tracé en
geldt voor de verschillende theoretische
mogelijkheden.

4.4.3 Selectie van zinvolle alternatieven
Onderstaand wordt nagegaan op welke wijze de
verschillende theoretische tracéalternatieven
tegemoet komen aan de hoofd- en
nevendoelstellingen. Oplossingen die niet
voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen,
kunnen niet verder weerhouden worden. De
toetsing resulteert in de selectie van een aantal
zinvolle alternatieven

Ruimtelijke en functionele inpassing
Hoe verder het tracé van de bebouwing wordt
ingepland, hoe groter de impact op de
landbouwbedrijfsvoering kan zijn. De weg zal
vermoedelijk samenhangende landbouwpercelen
doorsnijden. Anderzijds zal de impact op de
bewoning en bewoners (auditief en visueel)
kleiner zijn bij een grotere afstand tussen
bebouwing en de weg. Het omgekeerde geldt bij
een tracé die dichter tot de bewoning is gelegen.
Daarnaast vormen beide (en tussenliggende)
tracéalternatieven mogelijkheden tot invulling
van de ‘restruimte’ tussen de weg en de
bebouwing. De functionele invulling zal echter
niet dezelfde zijn bij een weg dicht tegen de
bebouwing, dan wel een weg ver van de
bebouwing gelegen. Een kwalitatieve afwerking
tot de bebouwing blijft voor de verschillende
alternatieven mogelijk.

TOETSING AAN DE HOOFDDOELSTELLINGEN
De verschillende theoretische alternatieven
vormen een oplossing voor de knelpunten op
vlak van verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid
en occasionele filevorming in de Spermaliestraat
ter hoogte van de kern van Middelkerke én ter
hoogte van de woonkorrel Slijpebrug.
TOETSING AAN DE NEVENDOELSTELLINGEN

Landschappelijke inpassing
Hoe dichter de ontsluitingsweg tot de bebouwing
wordt ingepland, hoe kleiner het effect zal zijn op
de versnippering van het polderlandschap. Hoe
verder de ontsluitingsweg wordt ingepland tot
de bebouwing, hoe groter de potentiële
barrièrewerking van de weg in het
polderlandschap.
De tracés BC, BD en BE zullen het
polderlandschap ten noorden van het kanaal
maximaal versnipperen ten opzichte van de
tracés AC, AD en AE.
Ongeacht de ligging van het tracé zal een nieuw
kunstwerk (hoge brug of tunnel) over het kanaal
een reliëfwijziging inhouden, wat een effect heeft
op de perceptieve kenmerken en de
belevingswaarde van het polderlandschap.
Anderzijds kan een tunnel een effect hebben op
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed
in de ondergrond. Een gelijkgrondse kruising zal,
gezien de vlakke ligging ten opzichte van het
omliggende polderlandschap een beperkt effect
hebben ten aanzien van de perceptieve
kenmerken en belevingswaarde van het
omliggende landschap.
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wordt dit tracéalternatief alsnog
meegenomen als werkhypothese voor
het tussenalternatief. Op die manier
wordt een tussenoplossing van de beide
uitersten ten noorden van het kanaal ook
mee onderzocht. Het betreft het technisch
geoptimaliseerd rechtdoor tracé, waarbij
woningen worden ontzien en de weg ten
oosten van de woonkorrel Slijpebrug
afbuigt ten zuiden van het kanaal. Ten
noorden van het kanaal betreft het tracé
een tussenoplossing tussen de minimale
en maximale afstand tot de bebouwing
van Middelkerke. Op deze manier kan
worden gezocht naar een optimale
ligging van het tracé ten noorden van het
kanaal.

4.4.4 Weerhouden tracéalternatieven
Bovenstaande analyse resulteert in de definitie
van zinvolle tracéalternatieven binnen het
beschouwde onderzoeksvenster. Dit gebeurde op
een conceptmatig niveau, waarbij de theoretische
alternatieven allen als zinvol worden beschouwd.
De randvoorwaarden vanuit de omgeving en
vanuit de technische ontwerpeisen zijn niet van
die aard dat een bepaalde ligging van een tracé
binnen het onderzoeksvenster kan worden
uitgesloten.
Gezien voor de concrete ligging van deze
alternatieven er tal van mogelijke oplossingen
binnen het onderzoeksvenster mogelijk zijn, zal
in het verdere onderzoek worden uitgegaan van
een werkhypothese. Deze werkhypothese vormt
de basis voor de technische uitwerking van de
tracéalternatieven en de milieubeoordeling in het
plan-MER.
Voorgestelde werkhypothese vormt een
tussenstap in het planproces. In een latere fase
kan door de wisselwerking tussen het plan-MER,
het LER8, ontwerpend onderzoek, technische
uitwerking van de tracés en de opmaak van het
RUP de meest optimale ligging van het tracé
worden nagestreefd.
De werkhypothese gaat uit van volgende tracés
en zijn gebaseerd op de in voorgaande
paragrafen beschreven theoretische
mogelijkheden:
⋅

Tracéalternatief 1a: ten westen van
woonkorrel Slijpebrug. Er wordt een
maximale afstand tussen het tracé en de
bebouwing van Middelkerke voorzien;

⋅

Tracéalternatief 1b: ten westen van
woonkorrel Slijpebrug. Er wordt een
minimale afstand tussen tracé en de
bebouwing van Middelkerke voorzien;

⋅

Tracéalternatief 2: Hoewel dit alternatief
geen onmiddellijke combinatie is van de
oplossingsrichtingen ten noorden en ten
zuiden van het kanaal (A-B -C-D-E)

⋅

Tracéalternatief 3a: ten oosten van de
woonkorrel Slijpebrug met als ruimtelijke
grens het Slijpeduikergeleed/
Sandersgeleed in het oosten. Hierbij
wordt vervolgens zo snel mogelijk
afgebogen naar de huidige
Spermaliestraat. Hierdoor wordt het
kanaal schuin gekruist. Ten noorden van
het kanaal volgt het tracé het verloop van
tracé 1b.

⋅

Tracéalternatief 3b: ten oosten van de
woonkorrel Slijpebrug. met als
ruimtelijke grens het Slijpeduikergeleed/
Sandersgeleed in het oosten. Het kanaal
wordt vervolgens loodrecht gekruist. Ten
noorden van het kanaal volgt het tracé
het verloop van tracéalternatief 1b en 3a
met een minimale afstand tot de
bebouwing van Middelkerke. Dit
alternatief wijkt af van tracéalternatief 3a
bij het kruisen van het kanaal (recht vs
schuin).

Op basis van de effectenbeoordeling in het
MER, het LER, het ontwerpend onderzoek en
de technische uitwerking kan een

8 Een LER is een landbouweffectenrapportage. Het LER brengt de
effecten van voorliggend plan in kaart op de landbouw.
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geoptimaliseerd tracé(s) worden gedefinieerd.
De 5 beschouwde tracés zijn technisch haalbaar
op basis van de ontwerpeisen en voldoen aan de
in voorgaande paragrafen beschreven
doelstellingen. De voorgestelde tracés betreffen
echter een werkhypothese en vormen de basis
voor het verdere milieuonderzoek

Figuur 49 Overzicht tracés als werkhypothese voor verder onderzoek
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Figuur 50: tracéalternatief 1a
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Beschrijving alternatieven binnen de werkhypothese
Leefbaarheid, verkeersveiligheid en filevorming
Spermaliestraat ter hoogte van Middelkerke en
Slijpebrug //

4.5.1 Inleiding
In deze paragraaf van de planbeschrijving
worden de verschillende weerhouden
alternatieven binnen de werkhypothese meer in
detail beschreven en worden ze getoetst aan de
vooropgestelde criteria. Op die manier wordt al
een eerste inzicht bekomen in welke alternatieven
mogelijks het beste voldoen aan de reeds
besproken doelstellingen. De verschillende
tracéalternatieven werden technisch uitgewerkt.
De resultaten van de eerste toetsing worden in
onderstaande paragrafen beschreven.

⋅

Nevendoelstellingen (ruimtelijk-functionele
doelstellingen)
Landschap en natuur//

4.5.2 Tracéalternatief 1a

⋅

Barrièrewerking: De ontsluitingsweg
wordt maximaal in het bestaande, vlakke
landschap ingepast. Studie van de
bestaande situatie leert dat het landschap
aansluitend bij de bebouwing op
vandaag reeds relatief versnipperd is.
Hoe verder weg van de bebouwing, hoe
gaver het polderlandschap. Door de weg
rond de bestaande hoeves, dieper in het
polderlandschap in te passen, zal de
landschappelijk impact enigszins groter
zijn in vergelijking met de overige
tracéalternatieven.

⋅

Landschappelijke relaties: De
ontsluitingsweg doorsnijdt het
Kerckhovegeleed en ten minste één
afwateringsgracht langs haar route,
alsook de (beperkte) bomenrij langs de
Loviestraat en de Brouwerijhofstraat. Een
kwalitatieve landschappelijke inpassing
van het tracé kan dit milderen. Het tracé
doorkruist cfr. de biologische
waarderingskaart als waardevol tot zeer
waardevol aangeduide percelen.

⋅

Reliëfwijzigingen: dit alternatief behoeft
een nieuw kunstwerk voor het kruisen
van het kanaal. Dit kan in principe zowel
onder de vorm van een hoge vaste brug,
een gelijkgrondse opengaande brug of
een tunnelvariant uitgewerkt worden.
Voor het overige gedeelte van de tracé
wordt er uitgegaan van een weg op
maaiveldniveau.

BESCHRIJVING VAN HET TRACÉALTERNATIEF
Dit tracéalternatief ligt ten westen van de
woonkorrel aan Slijpebrug. Het tracé takt af van
de rotonde ten noorden van Slijpe. Het kanaal
wordt door middel van een nieuw kunstwerk ten
westen van de woonkorrel Slijpebrug gekruist.
Na kruising van het kanaal takt het tracé in een
zo recht mogelijke lijn aan op de rotonde op de
Westendelaan. Dit wil zeggen dat voor dit
alternatief de ontsluitingsweg op een maximale
afstand tot de kern van Middelkerke voorzien
wordt, waarbij een maximale tussenruimte
ontstaat.
AFTOETSEN DOELSTELLINGEN
Hoofddoelstellingen (verkeerskundige en –
technische doelstellingen)
Ontwerpeisen //
⋅

De weg kan zo ontworpen worden dat
aan alle ontwerpeisen van 80 km/u kan
voldaan worden.

⋅

Het inpassen van een
dubbelrichtingsfietspad is mogelijk.
Daarbij kan een hellingspercentage van
max. 4% over het ganse tracé gevolgd
worden. Uitzondering daarop is het
nieuwe kunstwerk over/onder het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort, waar een
maximale helling van 5% wordt
voorzien.

Dit tracéalternatief kan de rol als
toeristische ontsluitingsweg opnemen en
op die manier de huidige
Spermaliestraat, zowel in Middelkerke
zelf als aan Slijpebrug -mits ingrepen ter
plaatse- leefbaarder en verkeersveiliger
maken.
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⋅
Mens //
⋅

⋅

Geluidshinder en visuele impact: Dit
tracéalternatief ligt op ca. 200 m van de
woonomgeving in Middelkerke op ca.
150 m van de woonomgeving aan
Slijpebrug. Ter hoogte van de Heirweg
loopt de weg parallel met woonkavels.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen
of geluidswerende maatregelen hier, of
aan de woonkorrel te Slijpebrug,
noodzakelijk zijn en dan wel onder welke
vorm (milieuonderzoek).

Nevendoelstellingen (Technisch-financiële
doelstellingen)

Ruimtelijke en functionele impact:

⋅

⋅

Omwonenden: de woonomgeving
van Middelkerke en Slijpebrug blijft
bereikbaar via de Spermaliestraat.

⋅

Landbouwbedrijfsvoering: naar
functioneren van de landbouwzetels
doorsnijdt dit tracéalternatief
grootschalige landbouwpercelen,
wat een impact heeft op de
versnippering van de
perceelsstructuur. De impact
hiervan (en op de hoeves) is
onderwerp van het LER dat wordt
opgemaakt. De toeristische
ontsluiting doorsnijdt de lokale weg
Loviestraat, Abdisweg en
Brouwerijhofstraat. Deze hebben
vooral een betekenis voor
landbouwverkeer. Daardoor
ontstaat er mogelijks een impact op
de bereikbaarheid van sommige
hoeves. Dit is eveneens onderwerp
voor het LER en het MER.

Versterken ruimtelijke en functionele
relaties: de tussenruimte die ontstaat
tussen de bestaande bebouwing en de
toeristische ontsluitingsweg krijgt een
functionele invulling. Indien maatregelen
inzake geluid (of water)noodzakelijk zijn,
kunnen deze eventueel worden
geïntegreerd in een landschappelijk
ontwerp voor de tussenruimte. De
precieze invulling hiervan maakt deel uit
van het ontwerpend onderzoek en het
milieuonderzoek.

Recreanten: de Loviestraat is
belangrijk voor recreanten als
recreatieve fietsroute die de
fietsknooppunten 2 en 44 met elkaar
verbindt. Dit betekent dat een
veilige oversteek of omleiding ter
hoogte van de toeristische
ontsluitingsweg zal moeten
gegarandeerd worden.
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⋅

Lengte tracé: 3,55 km

⋅

Nieuw kunstwerk ifv kruisen kanaal
nodig
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Figuur 51: Tracéalternatief 1b
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Nevendoelstellingen (ruimtelijk-functionele
doelstellingen)

4.5.3 Tracéalternatief 1b

Landschap en natuur//

BESCHRIJVING VAN HET TRACÉALTERNATIEF
Dit tracéalternatief ten westen van de woonkorrel
aan Slijpebrug. Het tracé takt aan op de rotonde
ten noorden van Slijpe. Het kanaal wordt door
middel van een nieuw kunstwerk ten westen van
Slijpebrug gekruist. Na de kruising van het
kanaal volgt het tracé een traject dat gelegen is op
minimale afstand van de bestaande bebouwing,
maar met nog voldoende afstand om een
kwalitatieve tussenruimte te realiseren. Op deze
manier wordt de impact op het omliggende
polderlandschap zo klein mogelijk gehouden met
voldoende aandacht voor buffering naar de
bestaande bebouwing toe.

⋅

Barrièrewerking: De ontsluitingsweg
wordt maximaal in het bestaande, vlakke
landschap ingepast. Studie van de
bestaande situatie leert dat het landschap
en natuur aansluitend bij de bebouwing
op vandaag reeds relatief versnipperd is.
Hoe groter de afstand tot de bebouwing,
hoe gaver het polderlandschap nog is en
hoe groter de percelen zijn. Door de weg
zo dicht mogelijk tegen de bestaande
bebouwing in te passen, wordt de
landschappelijke impact (versnippering)
zo klein mogelijk gehouden.

⋅

Landschappelijke relaties: De
ontsluitingsweg doorsnijdt het
Kerckhovegeleed en ten minste één
afwateringsgracht langs haar route,
alsook de (beperkte) bomenrij langs de
Loviestraat en de Brouwerijhofstraat Een
kwalitatieve landschappelijke inpassing
van het tracé kan dit milderen. Het tracé
doorkruist drie op de biologische
waarderingskaart als waardevol
aangeduide aan elkaar grenzende
percelen.

⋅

Reliëfwijzigingen: dit alternatief behoeft
een nieuw kunstwerk over of onder het
kanaal. Dit kan in principe zowel onder
de vorm van een hoge vaste brug, een
gelijkgrondse opengaande brug of een
tunnelvariant uitgewerkt worden. Voor
het overige gedeelte van de tracé wordt
uitgegaan van een weg op
maaiveldniveau.

AFTOETSEN DOELSTELLINGEN
Hoofddoelstellingen (verkeerskundige en –
technische doelstellingen)
Ontwerpeisen //
⋅

De weg kan zo ontworpen worden dat
aan alle ontwerpeisen van 80 km/u kan
voldaan worden.

⋅

Het inpassen van een
dubbelrichtingsfietspad is mogelijk.
Daarbij kan een hellingspercentage van
max. 4% over het ganse tracé gevolgd
worden. Uitzondering daarop is het
nieuwe kunstwerk over/onder het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort, waar een
maximale helling van 5% wordt
voorzien.

Leefbaarheid, verkeersveiligheid en filevorming
Spermaliestraat ter hoogte van Middelkerke en
Slijpebrug //
⋅

Mens //
⋅

Dit tracéalternatief kan de rol als
toeristische ontsluitingsweg opnemen en
op die manier de huidige
Spermaliestraat, zowel in Middelkerke
zelf als aan Slijpebrug -mits ingrepen ter
plaatse- leefbaarder en verkeersveiliger
maken.
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Geluidshinder en visuele impact: Dit
tracé-alternatief ligt op ca. 150 m van de
woonomgeving. Ter hoogte van de
Heirweg loopt de weg parallel met
woonkavels. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen of geluidswerende
maatregelen hier noodzakelijk zijn en
dan wel onder welke vorm
(milieuonderzoek).

⋅

Ruimtelijke en functionele impact:
⋅

Omwonenden: de woonomgeving
van Middelkerke en Slijpebrug
blijven bereikbaar via de
Spermaliestraat.

⋅

Landbouwbedrijfsvoering: Naar
functioneren van de landbouwzetels
wordt vermoedelijk een impact
verwacht op de bedrijfsvoering van
enkele bedrijven, waarbij mogelijks
enkele gebouwen (geen woningen)
worden ingenomen. Het LER zal dit
verder in detail moeten
onderzoeken.
De toeristische ontsluiting
doorsnijdt de lokale weg
Loviestraat, Brouwerijhofstraat en
de Abdisweg. Deze hebben vooral
een betekenis voor
landbouwverkeer. Daardoor
ontstaat er mogelijks een impact op
de bereikbaarheid van sommige
hoeves en percelen.

⋅

⋅

Versterken ruimtelijke en functionele
relaties: de tussenruimte die ontstaat
tussen de bestaande bebouwing en de
toeristische ontsluitingsweg krijgt een
functionele invulling. Indien maatregelen
inzake geluid (of water) noodzakelijk
zijn, kunnen deze worden geïntegreerd
in een landschappelijk ontwerp voor de
tussenruimte. De precieze invulling
hiervan maakt deel uit van het
ontwerpend onderzoek.

Nevendoelstellingen (Technisch-financiële
doelstellingen)

Recreanten: De Loviestraat is
belangrijk voor recreanten als
recreatieve fietsroute die de
fietsknooppunten 2 en 44 met elkaar
verbindt. Dit betekent dat een
veilige oversteek (of omleiding) ter
hoogte van de toeristische
ontsluitingsweg mogelijks
noodzakelijk is.
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⋅

Lengte tracé: 3,80 km

⋅

Nieuw kunstwerk ifv kruisen kanaal
nodig.

⋅

.
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Figuur 52: Tracéalternatief 2
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4.5.4 Tracéalternatief 2

Slijpebrug -mits ingrepen ter plaatseleefbaarder en verkeersveiliger maken.

BESCHRIJVING VAN HET TRACÉALTERNATIEF
Nevendoelstellingen (ruimtelijk-functionele
doelstellingen)

Dit alternatief takt aan op de het ronde punt net
ten noorden van Slijpe. Het tracé ligt ten oosten
van de woonkorrel van Slijpebrug waarbij een
minimale afstand tegenover de woonkorrel
wordt aangehouden. Dit tracé sluit maximaal aan
bij een rechtdoortracé vanaf de rotonde in Slijpe
tot de rotonde op de N318 Westendelaan. Echter,
hierbij worden geen woningen ingenomen ter
hoogte van de woonkorrel Slijpebrug.

Landschap en natuur//

Om het kanaal te kruisen is een nieuw kunstwerk
(brug of tunnel) noodzakelijk. Na kruising van
het kanaal volgt het tracé een traject dat gelegen
is tussen de minimale en maximale afstand
tegenover de bestaande bebouwing. Dit
alternatief tracht de landbouwzetels het dichtst
aansluitend bij de bebouwing maximaal bij dit
weefsel te betrekken. Het tracé wordt aan de
westzijde omheen de hoeves geleid. Er wordt
getracht de visuele- en geluidsimpact op de
bestaande bebouwing te minimaliseren door
voldoende afstand tot het woonweefsel te
behouden. Het tracé bevindt zich centraal binnen
het onderzoeksvenster.

⋅

Barrièrewerking landschap: De
ontsluitingsweg wordt maximaal in het
bestaande, vlakke landschap ingepast.
Studie van de bestaande situatie leert dat
het landschap aansluitend bij de
bebouwing op vandaag reeds relatief
versnipperd is. Hoe verder weg van de
bebouwing, hoe gaver het
polderlandschap. Door de weg rond de
bestaande hoeves, dieper in het
polderlandschap in te passen, zal de
landschappelijk impact enigszins groter
zijn in vergelijking met het minimale
tracéalternatief. De impact zal o.a.
afhankelijk zijn van de inrichting van de
weg.

⋅

Landschappelijke relaties: De
ontsluitingsweg doorsnijdt het
Kerckhovegeleed en ten minste één
afwateringsgracht langs haar route,
alsook de (beperkte) bomenrij langs de
Loviestraat en de Brouwerijhofstraat. Een
kwalitatieve landschappelijke inpassing
van het tracé kan dit milderen. Het tracé
doorkruist twee op de biologische
waarderingskaart als waardevol
aangeduide percelen.

⋅

Reliëfwijzigingen: Dit alternatief behoeft
de realisatie van een nieuw kunstwerk
over/onder het kanaal. Dit kan in
principe zowel onder de vorm van een
hoge vaste brug, een gelijkgrondse
opengaande brug of een tunnelvariant
uitgewerkt worden. Voor het overige
gedeelte van de tracé wordt
uitgegaanvan een weg op
maaiveldniveau.

AFTOETSEN DOELSTELLINGEN
Hoofddoelstellingen (verkeerskundige en –
technische doelstellingen)
Ontwerpeisen //
⋅

⋅

De weg kan zo ontworpen worden dat
aan alle ontwerpeisen van 80 km/u kan
voldaan worden.
Het inpassen van een
dubbelrichtingsfietspad is mogelijk.
Daarbij kan een hellingspercentage van
max. 4% over het ganse tracé gevolgd
worden. Uitzondering daarop is het
nieuwe kunstwerk over/onder het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort, waar een
maximale helling van 5% wordt
voorzien.

Mens //

Leefbaarheid, verkeersveiligheid en filevorming
Spermaliestraat //
⋅

⋅

Dit tracéalternatief kan de rol als
toeristische ontsluitingsweg opnemen en
op die manier de huidige Spermaliestraat
thv Middelkerke en de woonkorrel aan
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Geluidshinder en visuele impact: Dit
tracéalternatief ligt op ca. 50 m van de
woonomgeving aan Slijpebrug en op ca
200m van de woonomgeving in
Middelkerke. Ter hoogte van de Heirweg
loopt de weg parallel met woonkavels.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen
of geluidswerende maatregelen hier
noodzakelijk zijn en dan wel onder welke
vorm.
⋅

⋅

Ruimtelijke en functionele impact:
⋅

Omwonenden: de woonomgeving
van Middelkerke en aan Slijpebrug
blijft bereikbaar via de
Spermaliestraat.

⋅

Landbouwbedrijfsvoering:
Mogelijks is er een impact op de
bedrijfsvoering (bereikbaarheid,
versnippering percelen) van de
hoeve in de Loviestraat. De impact
moet blijken uit het LER. De
toeristische ontsluiting doorsnijdt de
lokale wegen Brouwerijhofstraat,
Loviestraat en Abdisweg. Deze
hebben vooral een betekenis voor
landbouwverkeer. Daardoor
ontstaat er mogelijks een impact op
de bereikbaarheid van sommige
hoeves meer westelijk tov het
studiegebied gelegen. Dit zal
onderzocht worden in het MER.

⋅

Versterken ruimtelijke en functionele
relaties: de tussenruimte die ontstaat
tussen de bestaande bebouwing en de
toeristische ontsluitingsweg krijgt een
functionele invulling. Indien maatregelen
inzake geluid (of water) noodzakelijk
zijn, kunnen deze worden geïntegreerd
in een landschappelijk ontwerp voor de
tussenruimte. De precieze invulling
hiervan maakt deel uit van het
ontwerpend onderzoek.

Nevendoelstellingen (Technisch-financiële
doelstellingen)

Recreanten: de Loviestraat is
belangrijk voor recreanten als
recreatieve fietsroute die de
fietsknooppunten 2 en 44 met elkaar
verbindt. Dit betekent dat een
veilige oversteek of omleiding ter
hoogte van de toeristische
ontsluitingsweg mogelijks
noodzakelijk zal zijn.
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⋅

Lengte tracé: 3,48 km;

⋅

Nieuw kunstwerk ifv kruisen kanaal
nodig.
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Figuur 53: Tracéalternatief 3a
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4.5.5 Tracéalternatief 3a
Nevendoelstellingen (ruimtelijk-functionele
doelstellingen)

BESCHRIJVING VAN HET TRACÉALTERNATIEF
Dit tracéalternatief ligt ten oosten van de
woonkorrel aan Slijpebrug. De omleiding wordt
maximaal voorzien om de woonomgeving
maximaal te ontlasten. Het tracé takt aan op de
rotonde ten noorden van Slijpe. Het kanaal wordt
ten oosten van Slijpebrug gekruist. Na kruising
van het kanaal volgt het tracé een traject dat
gelegen is op minimale afstand van de bestaande
bebouwing, maar met nog voldoende afstand om
een kwalitatieve tussenruimte te realiseren (dit is
hetzelfde traject dat gevolgd wordt door
tracéalternatief 1b). Op deze manier wordt de
impact op het omliggende polderlandschap zo
klein mogelijk gehouden met voldoende
aandacht voor buffering naar de bestaande
bebouwing toe.

Landschap en natuur//
⋅

Barrièrewerking: De ontsluitingsweg
wordt maximaal in het bestaande, vlakke
landschap ingepast. Studie van de
bestaande situatie leert dat het landschap
aansluitend bij de bebouwing op
vandaag reeds relatief versnipperd is.
Hoe verder weg van de bebouwing, hoe
gaver het polderlandschap. Door de weg
rond de bestaande hoeves, dieper in het
polderlandschap in te passen, zal de
landschappelijk impact ten zuiden van
het kanaal enigszins groter zijn in
vergelijking met de overige
tracéalternatieven. Door de weg ten
noorden van het kanaal zo dicht mogelijk
tegen de bestaande bebouwing in te
passen, wordt de landschappelijke
impact (versnippering) zo klein mogelijk
gehouden.

⋅

Landschappelijke relaties: De
ontsluitingsweg doorsnijdt het
Kerckhovegeleed en ten minste één
afwateringsgracht langs haar route,
alsook de (beperkte) bomenrij langs de
Loviestraat. Een kwalitatieve
landschappelijke inpassing van het tracé
kan dit milderen. Het tracé doorkruist
drie op de biologische waarderingskaart
als waardevol aangeduide percelen.

⋅

Reliëfwijzigingen: Dit alternatief maakt
een kunstwerk noodzakelijk ter hoogte
van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.
Dit kan in principe zowel onder de vorm
van een hoge vaste brug, een
gelijkgrondse opengaande brug of een
tunnelvariant uitgewerkt worden. Voor
het overige gedeelte van de tracé wordt
uitgegaan van een weg op
maaiveldniveau.

AFTOETSEN DOELSTELLINGEN
Hoofddoelstellingen (verkeerskundige en –
technische doelstellingen)
Ontwerpeisen //
⋅

De weg kan zo ontworpen worden dat
aan alle ontwerpeisen van 80 km/u kan
voldaan worden.

⋅

Het inpassen van een
dubbelrichtingsfietspad is mogelijk.
Daarbij kan een hellingspercentage van
max. 4% over het ganse tracé gevolgd
worden. Uitzondering daarop is het
nieuwe kunstwerk over het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort. Afhankelijk
van de gekozen oplossing hier (nieuwe
vlakke of hoge brug of tunnel) zullen
fietsers over het water worden geleid met
een maximale helling van 5%.

Leefbaarheid, verkeersveiligheid en filevorming
Spermaliestraat //
⋅

Dit tracéalternatief kan de rol als
toeristische ontsluitingsweg opnemen en
op die manier de huidige
Spermaliestraat, zowel in Middelkerke
als ter hoogte van de woonkorrel te
Slijpebrug -mits ingrepen ter plaatseleefbaarder en verkeersveiliger maken.

Mens //
⋅
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Geluidshinder en visuele impact: Dit
tracé-alternatief ligt op ca. 150 m van de
woonomgeving van Middelkerke en op
ca. 100m van de bebouwing te Slijpebrug.
Ter hoogte van de Heirweg loopt de weg
parallel met woonkavels. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of

geluidswerende maatregelen in
Middelkerke of aan Slijpebrug
noodzakelijk zijn en dan wel onder welke
vorm (milieuonderzoek).
⋅

⋅

Ruimtelijke en functionele impact:
⋅

Omwonenden: de woonomgeving
van Middelkerke en aan Slijpebrug
blijft bereikbaar via de
Spermaliestraat.

⋅

Landbouwbedrijfsvoering: naar
functioneren van de landbouwzetels
doorsnijdt dit tracéalternatief
grootschalige landbouwpercelen,
wat een impact heeft op de
versnippering van de
perceelsstructuur. De impact
hiervan (en op de hoeves) is
onderwerp van het LER dat wordt
opgemaakt. De toeristische
ontsluiting doorsnijdt de lokale weg
Loviestraat en Abdisweg. Deze
hebben vooral een betekenis voor
landbouwverkeer. Daardoor
ontstaat er mogelijks een impact op
de bereikbaarheid van sommige
hoeves. Dit is eveneens onderwerp
voor het LER en het MER.

⋅

Versterken ruimtelijke en functionele
relaties: de tussenruimte die ontstaat
tussen de bestaande bebouwing en de
toeristische ontsluitingsweg krijgt een
functionele invulling. Indien maatregelen
inzake geluid (of water) noodzakelijk
zijn, kunnen deze worden geïntegreerd
in een landschappelijk ontwerp voor de
tussenruimte. De precieze invulling
hiervan maakt deel uit van het
ontwerpend onderzoek.

Nevendoelstellingen (Technisch-financiële
doelstellingen)

Recreanten: de Loviestraat is
belangrijk voor recreanten als
recreatieve fietsroute die de
fietsknooppunten 2 en 44 met elkaar
verbindt. Dit betekent dat een
veilige oversteek of omleiding ter
hoogte van de toeristische
ontsluitingsweg zal moeten
gegarandeerd worden.
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⋅

Lengte tracé: 3,54 km

⋅

Nieuw kunstwerk ifv kruisen kanaal
nodig.
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Figuur 54: Tracéalternatief 3b
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4.5.6 Tracéalternatief 3b

Nevendoelstellingen (ruimtelijk-functionele
doelstellingen)

BESCHRIJVING VAN HET TRACÉALTERNATIEF

Landschap en natuur//

Dit tracéalternatief is ten oosten gelegen van de
woonkorrel aan Slijpebrug. De omleiding wordt
voorzien om de woonomgeving maximaal te
ontlasten. Het tracé takt aan op de rotonde ten
noorden van Slijpe. Het kanaal wordt gekruist
ten oosten van Slijpebrug. Na kruising van het
kanaal gaat het tracé eerst in rechte lijn alvorens
af te buigen richting de N325. Ten noorden van
het kanaal volgt het tracé een traject dat gelegen
is op minimale afstand van de bestaande
bebouwing, maar met nog voldoende afstand om
een kwalitatieve tussenruimte te realiseren (dit is
hetzelfde traject dat gevolgd wordt door
tracéalternatief 1b). Op deze manier wordt de
impact op het omliggende polderlandschap zo
klein mogelijk gehouden met voldoende
aandacht voor buffering naar de bestaande
bebouwing toe.

⋅

Barrièrewerking: De ontsluitingsweg
wordt maximaal in het bestaande, vlakke
landschap ingepast. Studie van de
bestaande situatie leert dat het landschap
aansluitend bij de bebouwing op
vandaag reeds relatief versnipperd is.
Hoe verder weg van de bebouwing, hoe
gaver het polderlandschap. Door de weg
rond de bestaande hoeves, dieper in het
polderlandschap in te passen, zal de
landschappelijk impact ten zuiden van
het kanaal enigszins groter zijn in
vergelijking met de overige
tracéalternatieven. Door de weg ten
noorden van het kanaal zo dicht mogelijk
tegen de bestaande bebouwing in te
passen, wordt de landschappelijke
impact (versnippering) zo klein mogelijk
gehouden.

AFTOETSEN DOELSTELLINGEN

⋅

Landschappelijke relaties: De
ontsluitingsweg doorsnijdt het
Kerckhovegeleed en ten minste één
afwateringsgracht langs haar route,
alsook de (beperkte) bomenrij langs de
Loviestraat. Een kwalitatieve
landschappelijke inpassing van het tracé
kan dit milderen. Het tracé doorkruist
drie op de biologische waarderingskaart
als waardevol aangeduide percelen.

⋅

Reliëfwijzigingen: Dit alternatief maakt
een kunstwerk noodzakelijk ter hoogte
van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.
Dit kan in principe zowel onder de vorm
van een hoge vaste brug, een
gelijkgrondse opengaande brug of een
tunnelvariant uitgewerkt worden. Voor
het overige gedeelte van de tracé wordt
uitgegaan van een weg op
maaiveldniveau.

Hoofddoelstellingen (verkeerskundige en –
technische doelstellingen)
Ontwerpeisen //
⋅

De weg kan zo ontworpen worden dat
aan alle ontwerpeisen van 80 km/u kan
voldaan worden.

⋅

Het inpassen van een
dubbelrichtingsfietspad is mogelijk.
Daarbij kan een hellingspercentage van
max. 4% over het ganse tracé gevolgd
worden. Uitzondering daarop is het
nieuwe kunstwerk over het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort. Afhankelijk
van de gekozen oplossing hier (nieuwe
vlakke of hoge brug of tunnel) zullen
fietsers over het water worden geleid met
een maximale helling van 5%.

Leefbaarheid, verkeersveiligheid en filevorming
Spermaliestraat //
⋅

Mens //

Dit tracéalternatief kan de rol als
toeristische ontsluitingsweg opnemen en
op die manier de huidige
Spermaliestraat, zowel in Middelkerke
als ter hoogte van de woonkorrel te
Slijpebrug -mits ingrepen ter plaatseleefbaarder en verkeersveiliger maken.

⋅
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Geluidshinder en visuele impact: Dit
tracé-alternatief ligt op ca. 150 m van de
woonomgeving van Middelkerke en op
ca. 100m van de bebouwing te Slijpebrug.
Ter hoogte van de Heirweg loopt de weg
parallel met woonkavels. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of
geluidswerende maatregelen in

Middelkerke of aan Slijpebrug
noodzakelijk zijn en dan wel onder welke
vorm (milieuonderzoek).
⋅

⋅

Ruimtelijke en functionele impact:
⋅

Omwonenden: de woonomgeving
van Middelkerke en aan Slijpebrug
blijft bereikbaar via de
Spermaliestraat.

⋅

Landbouwbedrijfsvoering: naar
functioneren van de landbouwzetels
doorsnijdt dit tracéalternatief
grootschalige landbouwpercelen,
wat een impact heeft op de
versnippering van de
perceelsstructuur. De impact
hiervan (en op de hoeves) is
onderwerp van het LER dat wordt
opgemaakt. De toeristische
ontsluiting doorsnijdt de lokale weg
Loviestraat en Abdisweg. Deze
hebben vooral een betekenis voor
landbouwverkeer. Daardoor
ontstaat er mogelijks een impact op
de bereikbaarheid van sommige
hoeves. Dit is eveneens onderwerp
voor het LER en het MER.

⋅

Versterken ruimtelijke en functionele
relaties: de tussenruimte die ontstaat
tussen de bestaande bebouwing en de
toeristische ontsluitingsweg krijgt een
functionele invulling. Indien maatregelen
inzake geluid (of water) noodzakelijk
zijn, kunnen deze worden geïntegreerd
in een landschappelijk ontwerp voor de
tussenruimte. De precieze invulling
hiervan maakt deel uit van het
ontwerpend onderzoek.

Nevendoelstellingen (Technisch-financiële
doelstellingen)

Recreanten: de Loviestraat is
belangrijk voor recreanten als
recreatieve fietsroute die de
fietsknooppunten 2 en 44 met elkaar
verbindt. Dit betekent dat een
veilige oversteek of omleiding ter
hoogte van de toeristische
ontsluitingsweg zal moeten
gegarandeerd worden.
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⋅

Lengte tracé: 3,53 km

⋅

Nieuw kunstwerk ifv kruisen kanaal
nodig.

Onderzoeksvragen
tracéalternatief en de inrichting van de
kruispunten. Volgende vragen worden voor elk
tracéalternatief onderzocht in het plan-MER:

4.6.1 Inleiding
Naast de selectie van de zinvolle alternatieven in
functie van de ligging van de tracés binnen het
onderzoeksvenster kunnen bijkomende
onderzoeksvragen worden gedefinieerd. De
onderzoeksvragen zijn elementen die op dit
moment van het onderzoek niet duidelijk zijn en
verder onderzoek vragen. Mede op basis van het
milieuonderzoek in het plan-MER en het LER zal
een antwoord worden gezocht op deze
onderzoeksvragen.

−

het lokaal verkeer (niet toeristisch
autoverkeer) naar het dorp van Middelkerke
worden gegarandeerd?
−

Garanderen van de bereikbaarheid lokaal
verkeer Spermaliestraat

⋅

Op welke wijze kan het kanaal worden
gekruist: door middel van een brug,
gelijkgronds of een tunnel

⋅

Invulling van de tussenruimte tussen de
weg en de bestaande bebouwing

⋅

Garanderen van de bereikbaarheid van
de omliggende functies

⋅

Quick-wins voor de Spermaliestraat

Op welke wijze kan de toegang tot de
woonkorrel Slijpebrug en de bereikbaarheid
van Vaartdijk-Zuid worden gegarandeerd?

4.6.3 Kruisen kanaal

Volgende onderzoeksvragen worden
gedefinieerd:
⋅

Op welke wijze kan de bereikbaarheid van

Het uitbreiden van het onderzoeksvenster ten
zuiden van het kanaal Plassendale – Nieuwpoort
resulteert in de noodzaak om het kanaal te
kruisen.
Initieel werden de alternatieven hoge vaste brug
en gelijkgrondse opengaande brug als redelijke
alternatieven beschouwd. Gezien voldoende vrije
hoogte moet voorzien worden aan de Vaartdijk
Noord en Vaartdijk Zuid parallel aan het kanaal,
wordt een halfhoge brug als een niet realistisch
alternatief beschouwd.
Om de visuele en landschappelijke effecten bij
een brug te kunnen beperken wordt een tunnel
als een redelijk alternatief voor een brug
beschouwd. De wijze waarop het tracé het kanaal
kan kruisen (brug of tunnel) vormt bijgevolg een
onderzoeksvraag binnen de milieubeoordeling.

4.6.2 Bereikbaarheid lokaal verkeer
Spermaliestraat
Het verhogen van de verkeersleefbaarheid in de
Spermaliestraat (N325) ter hoogte van de kern
van Middelkerke is een automatisch gevolg van
het aanleggen van de toeristische
ontsluitingsweg. De Spermaliestraat (N325) zal
minder doorgaande verkeer te verwerken krijgen
bij gebruik van de nieuwe ontsluitingsweg. De
toegang tot de woonkern voor lokaal verkeer
vanaf de ontsluitingsweg zal mede bepalend zijn
voor het gebruik van de Spermaliestraat (N325),
voornamelijk bij het dorp Middelkerke.
Daarnaast dient eveneens de bereikbaarheid van
de woonkorrel Slijpebrug te worden
gegarandeerd.
Het functioneren van het lokaal verkeer zal in
eerste instantie afhankelijk zijn van het
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4.6.4 Invulling van de tussenruimte
tussen weg en bebouwing

van mogelijke invulling tussenruimte). Tussen de
aftakking van de N325 en de aansluiting op de
N318 worden geen
kruispunten/ontsluitingswegen toegelaten, met
uitzondering van eventuele bestaande
verbindingen, waarvan de continuïteit bewaard
dient te blijven (cfr. onderzoeksvraag 03).
Nieuwe functies (en bestaande indien ze worden
behouden) in de tussenruimte dienen te
ontsluiten via omliggende wegen zoals
bijvoorbeeld de Heirweg.

Bij realisatie van een toeristische ontsluitingsweg
zullen restruimten ontstaan tussen de weg en de
bestaande bebouwing. Afhankelijk van het tracé
kan dit een omvangrijke oppervlakte zijn. In het
MER wordt een mogelijke invulling van deze
restruimte(n) onderzocht onder de vorm van een
onderzoeksvraag. Onderstaand worden enkele
mogelijkheden aangereikt, maar het
milieuonderzoek in het plan-MER zal hier verder
dieper op ingaan.

4.6.5 Bereikbaarheid van de
omliggende functies

Het GRS van Middelkerke geeft de voorkeur aan
een groene invulling voor de tussenruimte die
ontstaat tussen de nieuwe weg en de bestaande
bebouwing. De precieze dimensies voor deze
ruimte zijn afhankelijk van het gekozen
tracéalternatief. De functie wonen wordt niet
weerhouden als mogelijke invulling voor de
tussenruimte. Wonen wordt binnen het juridische
aanbod van Middelkerke opgevangen.

De nieuwe toeristische ontsluitingsweg zal
afhankelijk van het gekozen tracé een impact
hebben op de bereikbaarheid en de
landbouwrelaties van een aantal landbouwzetels
in het studiegebied.
Naargelang het uiteindelijk gekozen
tracéalternatief, worden één of meerdere
landbouwzetels door de nieuwe weg
‘gescheiden’ van het bebouwde weefsel doordat
de omleidingsweg de Abdisweg,
Kerckhovegeleed, Loviestraat en/of
Brouwerijhofstraat snijdt.

Uit het GRS blijkt geen bijkomende behoefte aan
bijkomende ruimte voor wonen. Bedrijvigheid
wordt opgevangen in het naburige
regionaalstedelijk gebied Oostende. Op basis van
bovenstaande geldt als doelstelling dat naar een
zachte invulling voor de tussenruimte wordt
gezocht, eventueel met
uitbreidingsmogelijkheden voor de randparking.

Daarnaast kan het landbouwbedrijf worden
afgesneden van de percelen die hij bewerkt. De
oost-west relatie tav de ontsluitingsweg is een
belangrijk aspect voor de landbouwfunctie.

Ook de huidige invulling van landbouwgebied,
is een mogelijke invulling voor de restruimte.
Voorwaarde hiervoor is wel dat de restruimte
voldoende groot moet zijn om dergelijke
activiteiten mogelijk en rendabel te maken en dat
de ruimte kan ontsloten worden los van de
nieuwe omleidingsweg (via bestaande wegenis,
ventweg, …). In de zone zijn harde functies zoals
wonen of (klein) handel en bedrijvigheid dus
uitgesloten.

Daarnaast heeft de Loviestraat ook een
belangrijke functie als recreatieve fietsroute.
Hiervoor moet ook na de aanleg van de
ontsluitingsweg, een veilige oplossing worden
aangeboden om de continuïteit van deze
verbinding te behouden.
Om de bereikbaarheid van de verschillende
functies te garanderen, kunnen bijkomende
ventwegen noodzakelijk zijn. Dit zal verder in
detail onderzocht worden in het
landbouweffectenrapport (LER) en wordt verder
in het milieuonderzoek, waar relevant,
geïntegreerd.

Belangrijke randvoorwaarde bij de invulling van
de tussenruimte is dat geen nieuwe aansluitingen
op de nieuwe ontsluitingsweg mogen gecreëerd
worden. Het is geenszins de bedoeling dat
nieuwe individuele ontsluitingen worden
voorzien op de ontsluitingsweg (bv. ontsluiting
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4.6.6 Quick-wins voor de
Spermaliestraat
Het verhogen van de verkeersveiligheid en
leefbaarheid in de Spermaliestraat thv de kern
van Middelkerke is een doelstelling van deze
studie. Naast het aanleggen van de toeristische
ontsluiting kunnen op korte termijn ook
maatregelen genomen worden in de
Spermaliestraat die resulteren in een verbeterde
verkeersleefbaarheid en –veiligheid. De
herinrichting van de weg kan door een aangepast
materiaalgebruik, nieuwe bestrating, fietspaden
en voetpaden, verlichting, straatmeubilair,
parkeerhavens, … met kleine ingrepen reeds een
verbetering betekenen tav verkeersveiligheid- en
leefbaarheid.
De herinrichting van de Spermaliestraat
zodoende de verkeersleefbaarheid en –veiligheid
van de weg wordt verbeterd én de weg de functie
kan opnemen van de toeristische ontsluitingsweg
wordt niet realistisch geacht. De herinrichting
van de Spermaliestraat ipv een nieuwe
toeristische ontsluitingsweg houdt in dat
eenzelfde ruimtebeslag en overige
randvoorwaarden van de tracés moet ingepast
worden thv de huidige Spermaliestraat. Gezien
de zeer beperkte ruimte langsheen de
Spermaliestraat wordt dit alternatief niet
redelijk/haalbaar beschouwd.
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Niet weerhouden alternatieven
4.7.1 Nulalternatief

4.7.2 Locatiealternatieven

Het nulalternatief wil zeggen het behouden van
de huidige toestand, maar rekening houdende
met een autonome ontwikkeling. Dit betekent dat
de huidige N325 Spermaliestraat behouden blijft
en dat er geen toeristische ontsluitingsweg ten
westen van Middelkerke of rond de woonkorrel
aan Slijpebrug wordt voorzien.

De redelijke locatiealternatieven vormen
onderwerp van voorliggend planproces (zie §5.1
weerhouden alternatieven). Daarnaast wordt
verwezen naar §4.4.2 “bepalen van het
onderzoeksvenster” mbt het niet weerhouden
locatiealternatief ten oosten van Middelkerke.

Het nulalternatief is geen redelijk alternatief (zie
eerder “§2.1.2 waarom een toeristische
ontsluiting”), gezien het niet voldoet aan de
doelstelling van het plan, zijnde het verbeteren
van de verkeersleefbaarheid in de kern van
Middelkerke en aan de woonkorrel van
Slijpebrug. De doelstelling stelt dat het
doorgaand (toeristisch)verkeer dient te worden
geweerd uit de dorpskern van Middelkerke en
uit de woonkorrel aan Slijpebrug. Dit door de
realisatie van een toeristische ontsluitingsweg ten
westen van Middelkerke.
Dit is een gevolg van het feit dat er vaak
gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van het
drukke verkeer enerzijds (primaire weg type II),
en het langzame (recreatieve) verkeer en de
woonomgevingen anderzijds. De combinatie van
beide op eenzelfde weg is niet mogelijk gezien de
zeer beperkte beschikbare ruimte. Verder voldoet
het nulalternatief niet aan de doelstelling van het
voorzien van een performante wegstructuur die
beantwoord aan de doelstellingen van de
kamstructuur ter ontsluiting van de kust.

4.7.3 Inrichtings- en
programmavarianten

Het nulalternatief – dit wel zeggen het behouden
van de huidige toestand, maar rekening
houdende met de autonome ontwikkeling – is
hier dus geen wenselijk alternatief.

Lokale oplossingen binnen de bebouwde kom
zouden mogelijks de verschillende vervoersmodi
beter op elkaar kunnen afstemmen, zoals
bijvoorbeeld alternatieve fietsverbindingen,
aangepast parkeerbeleid, gebruik andere
toegangswegen, beperkte inname van een strook
langs de huidige campingdomeinen, aanpassen
van de rijsnelheden, ‘knippen’ van wegen,
herinrichting van de openbare weg, ….

Vanuit het MER zullen mogelijke milderende
maatregelen en randvoorwaarden worden
geformuleerd die kunnen worden vertaald in het
RUP. Er zullen in het MER geen verschillende
inrichtingsalternatieven worden beoordeeld,
maar door de wisselwerking tussen het planMER en de opmaak van het RUP wordt een
meest optimale inrichting van de
weginfrastructuur, inclusief inpassing in de
omgeving nagestreefd.
Er komen bijgevolg geen specifieke
inrichtingsalternatieven in het plan-MER aan
bod.

4.7.4 Lokale oplossingen binnen de
bebouwde kom en ontsluiting via
de Heirweg

Het nulalternatief zal echter wel bij de
beoordeling van het ontwikkelingsscenario onder
(§3.5) “beoordeling van het nul-alternatief vs de
realisatie van een toeristische ontsluitingsweg”)
impliciet aan bod komen.

De voorgestelde alternatieve mogelijkheden om
de doelstelling van verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid te bereiken, houden in dat
deze wegen als secundaire weg worden ingericht
en zelfs mogelijk een primaire weg.
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Dit betekent dat deze wegen moeten worden
aangepast aan de technische ontwerpnormen van
AWV (bv. bochtstralen). Bij de realisatie van een
secundaire of primaire weg door gebruik te
maken van bestaande woonstraten vervalt
immers de doelstelling op zich. Door de
aanwezigheid van tal van woningen is er de
fysieke onmogelijkheid om de bestaande
woonstraten technisch aan te passen aan de
functie van de ontsluitingsweg zonder tal van
onteigeningen. Dit heeft indertijd geleid tot het
idee van een nieuwe ontsluitingsweg. Door de
heraanleg of herinrichting van de Spermaliestraat
zullen de verkeersintensiteiten op de
Spermaliestraat ook niet dalen (wat kan leiden tot
een verbeterde verkeersleefbaarheid). Daarnaast
voldoet een nieuw circulatieplan niet aan de
doelstelling van het plan.

4.7.6 Overige
VOLLEDIGE ONDERTUNNELING VAN DE WEG
De volledige ondertunneling van de
ontsluitingsweg wordt vanuit milieuoogpunt
geen redelijk alternatief beschouwd, gezien de
potentiële aanzienlijke effecten op archeologie,
grondwater- en oppervlaktewatersysteem, …
Een volledige ondertunneling vereist diepe
vergravingen over een lange afstand. Gezien de
weg wordt gerealiseerd in de polder nabij de
kust, waar verzilt grondwater voorkomt op
variabele diepte, heeft dit een potentieel
aanzienlijk negatief effect op het zoetzoutwaterevenwicht, niet enkel tijdens de
aanlegfase (waarbij aangepaste technieken vereist
zijn om negatieve effecten van verzilting tegen te
gaan), maar ook in de gebruiksfase doordat de
tunnel gedeeltelijk tot in de verzilte lagen zal
reiken. Daarnaast hebben dergelijke
vergravingen een aanzienlijk negatief effect op de
grondbalans, archeologie, …

4.7.5 Ontsluiting via Vaartdijk-Zuid en
Rattevallebrug

Een lokale ondertunneling om het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort te kruisen wordt als
onderzoeksvraag mee onderzocht op
milieueffecten.

Dit alternatief houdt in dat het verkeer richting
Nieuwpoort via de Vaartdijk-Zuid wordt
weggefilterd en over de Rattevallebrug wordt
geleid. Het bestemmingsverkeer voor
Middelkerke zou dan via de Slijpebrug en
Rattevallebrug richting Middelkerke kunnen
worden geleid.

4.7.7 Randparking te Slijpe

De toeristische ontsluitingsweg heeft niet als
doelstelling om het verkeer richting Nieuwpoort,
Rattevalle en Leffinge te ontsluiten. Het verkeer
richting Nieuwpoort ontsluit op vandaag reeds
via de afrit (3) Nieuwpoort op de E40. Het
verkeer richting Leffinge ontsluit op vandaag
reeds via de rotonde te Slijpe en de N369
Slijpesteenweg. De ontsluitingsweg heeft als
doelstelling om het verkeer met als bestemming
Middelkerke en Westende-Bad te ontsluiten. Het
alternatief “ontsluiting via Vaartdijk-Zuid en de
Rattevallebrug” vormt bijgevolg geen redelijk
alternatief voor de ontsluiting van het
bestemmingsverkeer van Middelkerke en
Westende-Bad.

Dit alternatief betreft een randparking te Slijpe in
combinatie met bussen en trams om het
toeristisch verkeer naar het centrum van
Middelkerke te brengen. De realisatie van een
randparking, de aanleg van nieuwe tram- en
businfrastructuur en de exploitatie ervan heeft
een grote kostprijs. Daarnaast wordt dergelijk
alternatief niet als volwaardig alternatief
beschouwd voor de realisatie van een toeristische
ontsluitingsweg.
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Plancontour
Het RUP zal minimum de benodigde ruimte
vastleggen voor de realisatie van de toeristische
ontsluitingsweg ten westen van Middelkerke. De
plancontour omvat bijgevolg minimum de
benodigde ruimte, maar kan worden uitgebreid
in functie van bijvoorbeeld de realisatie van
waterbuffering, inrichting van het tussengebied,
…

Het bepalen van de plancontour van het RUP
vormt onderdeel van voorliggend onderzoek en
zal worden bepaald bij de keuze van het
voorkeursalternatief.

In deze fase van het onderzoek wordt gewerkt
met een onderzoeksvenster (zie eerder)
waarbinnen redelijke alternatieven worden
beschouwd.
Het plangebied voor het RUP zal in het verdere
proces verder worden geconcretiseerd na
afweging van de verschillende alternatieven. Zo
kan de plancontour tijdens het onderzoek, indien
noodzakelijk, worden uitgebreid door
bijvoorbeeld de tussenruimte tussen de
woonkern en de ontsluitingsweg eveneens te
herbestemmen.
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Detailleringsgraad
Met de opmaak het PRUP Toeristische
ontsluiting Middelkerke wenst de provincie
West-Vlaanderen minimaal een reservatiestrook
vast te leggen in functie van de realisatie van
deze weg (en bijhorende randinfrastructuur).
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5 Plan-m.e.r-procedure
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Algemeen
Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een
juridisch-administratieve procedure waarbij,
voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de
milieugevolgen worden bestudeerd, besproken
en geëvalueerd.

Bovendien beoogt de nieuwe procedure een
versterking van het draagvlak voor de ruimtelijke
uitvoeringsplannen, via een vroege consultatie in
het begin van het planningsproces en een
openbaar onderzoek op het einde.

Via het milieuonderzoek wordt getracht om de
voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een
vroeg stadium van de besluitvorming te kennen
zodat ze kunnen worden voorkomen of
gemilderd. Op die wijze kan het voorliggend
project of plan worden bijgestuurd.

Vanaf 1 mei 2017 is deze nieuwe procedure van
kracht gegaan, waardoor in het planproces van
een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) formeel
rekening gehouden moet worden met het
onderzoek van de milieueffecten ten gevolge van
de realisatie van de bestemmingswijziging in het
RUP.

Het milieueffectrapport vormt bijgevolg een
belangrijk instrument bij de besluitvorming. Het
is een hulpmiddel voor de overheid om te
beslissen of een bepaald project of plan zal
toegelaten of vergund worden en onder welke
voorwaarden.

In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP
minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r (milieueffectrapportage)’ dient uitgevoerd te worden of dat
een volwaardig plan-MER dient te worden
opgemaakt (dit was reeds het geval in de oude
procedure). Onderstaande paragrafen gaan
verder in op de m.e.r-procedure binnen het
geïntegreerde planningsproces.

Het provinciaal RUP waarvoor voorliggende
startnota wordt opgemaakt, betreft het
vastleggen van het juridisch-planologisch kader
waarin een toeristische ontsluitingsweg ten
westen van Middelkerke kan worden
gerealiseerd.

5.1.1 Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht

Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie
van het op te maken PRUP moet het duidelijke
uitspraken bevatten omtrent de elementen die in
het PRUP moeten worden opgenomen, met name
een gemotiveerde afweging op vlak van milieu
van de verschillende tracéalternatieven en een
opgave van milderende maatregelen met een
ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele
maatregelen inzake inrichting van de
kruispunten, waterberging, visuele- en auditieve
buffer, enz.).

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder
de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt,
moeten drie vragen stapsgewijs beantwoord
worden, namelijk:
1. Valt het plan onder de definitie van een
plan of programma zoals gedefinieerd in het
Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake
Milieubeleid (DABM)?
Ja // Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan
dat door een overheidsinstantie wordt opgesteld om
middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse
Regering te worden vastgesteld. Dit maakt dat een
ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie valt van
een plan of programma zoals gedefinieerd in het
DABM.

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering
een decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het
planningsproces van een ruimtelijk
uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Door de
wijzigingen in de regelgeving voor ruimtelijke
planningsprocessen worden inhoudelijke en
procedurele inconsistenties die optreden bij de
overgang van de milieueffectrapportage naar het
planproces gesloten.

2. Valt het plan onder het
toepassingsgebied van het DABM?
Ja // Het plan vormt het kader voor de latere
toekenning van een vergunning (waaronder minstens
een omgevingsvergunning) aan een project, zodat het
plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt.
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plicht?

5.1.4 Voorgesteld team MERdeskundigen

3. Valt het plan onder de plan-m.e.r.-

Ja // Het voorgenomen plan vormt een kader voor
projecten zoals die vermeld worden onder Bijlage I, II
of III van het m.e.r.-decreet, meer bepaald rubriek 10e
van bijlage III: infrastructuurprojecten – aanleg van
wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen).
Het RUP wordt opgemaakt in functie van de realisatie
van een weg met 2 of meer rijstroken over een lengte
van minder dan 10km. Het plan is bijgevolg planm.e.r-plichtig van rechtswege.
Gezien het bij de realisatie van een toeristische
ontsluitingsweg niet gaat over een klein gebied van
lokaal niveau en/of het geen kleine wijziging betreft
kan geen screening worden opgemaakt. Bijgevolg dient
een plan-MER te worden opgemaakt in kader van
voorliggend PRUP.

5.1.2 Overzicht m.e.r.-procedure
Voor de beschrijving van de m.e.r.-procedure
binnen de geïntegreerde procedure van het RUP
wordt verwezen naar hoofdstuk 1 en de
procesnota.

Naam

Discipline

Erkenning

Erkenning
vervalt op

Soetkin Verryt

Coördinatie

Stijn Van Pee

Discipline
mobiliteit

AMV/ERK/M
ER/EDA-813

Onbeperkt

Sven Loridan

Discipline
geluid

AMV/ERK/M
ER/EDA-798

Onbeperkt

Jan Verstraeten

Discipline
lucht

MB/MER/EDA
/048-V3

Onbeperkt

Ann Van
Wauwe

Discipline
bodem en
pedologie

AMV/ERK/M
ER/EDA-659

Onbeperkt

Sofie Heirman

Discipline
grondwater

MB/MER/EDA
-656-B

Onbeperkt

Ann Van
Wauwe

Discipline
oppervlaktewater

AMV/ERK/M
ER/EDA-659

Onbeperkt

Paul Durinck

Discipline
biodiversitei
t

MB/MER/EDA
-579/V1

Onbeperkt

Soetkin Verryt

Discipline
landschap,
bouwkundig
erfgoed en
archeologie

AMV/ERK/M
ER/EDA-812

Onbeperkt

Soetkin Verryt

Discipline
mens –
ruimtelijke
aspecten

AMV/ERK/M
ER/EDA-812

Onbeperkt

5.1.3 Verdere procedure en
besluitvorming
Hiervoor wordt verwezen naar de procesnota.
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Methodologie van het plan-MER (algemeen)
5.2.1 Diepgang van de
milieubeoordeling

technisch ruimtelijk onderzoek gaf hiervoor
input. Het ontwerpend onderzoek ging dieper in
op een optimale ruimtelijke- en landschappelijke
inpassing van de tracéalternatieven in de
bestaande context. Het ontwerpend onderzoek
zal als input dienen voor de milieubeoordeling
en het formuleren van milderende maatregelen.

Het voornemen om een toeristische
ontsluitingsweg te realiseren ten westen van
Middelkerke betreft een plan, waarbij in deze
fase van het proces de focus ligt op de ligging en
de inrichting van de weg en mogelijke
tracéalternatieven eerder dan op
uitvoeringstechnische aspecten. Dit betekent dat
niet alle mogelijke milieueffecten in deze fase van
het onderzoek (het plan-MER) relevant zijn. De
wijze waarop elke milieudiscipline wordt
uitgewerkt en de diepgang van de
milieueffectenbespreking wordt daarom verder
bepaald door:
⋅

het onderzoeksniveau (plan versus
project);

⋅

de plankenmerken;

⋅

het onderscheidend karakter van elke
effectgroep.

De effecten tijdens de aanlegfase zijn typerend
voor het onderzoek op projectniveau en minder
op planniveau. Voor zover de informatie
beschikbaar is zullen de effecten tijdens de
aanlegfase summier worden behandeld in
voorliggend plan-MER.
PLANKENMERKEN
Het voorgenomen plan betreft de realisatie van
nieuwe infrastructuur en de impact situeert zich
globaal op drie vlakken:

Het betreft hier een eerste scoping van de
milieueffecten. De wijze waarop deze scoping
wordt uitgevoerd wordt hierna verder
beschreven. In een volgende paragraaf, waar
dieper wordt ingegaan op de relevante
effectgroepen en de aanpak per milieudiscipline,
wordt deze scoping toegepast en uitgewerkt.
Indien tijdens de opmaak van het plan-MER
blijkt dat bepaalde effecten, die momenteel niet
worden vermeld, eveneens kunnen optreden,
wordt dit uiteraard mee onderzocht in het planMER.

_

Direct ruimtebeslag
De realisatie van een nieuwe
wegverbinding impliceert direct
ruimtebeslag en bijgevolg een verlies van
de huidige aanwezige functies.

_

Ruimtelijke samenhang
De aanwezigheid van de nieuwe
infrastructuur (en mogelijk ook het
gebruik ervan) heeft een invloed op de
ruimtelijke samenhang van een gebied
op diverse vlakken (landbouwkundig,
ecologisch, landschappelijk,
verkeerskundig, …). Hierbij kan
enerzijds een barrière ontstaan ten
aanzien van aanwezige structuren,
anderzijds kan de realisatie een
versterking betekenen van bestaande
structuren of een nieuwe verbinding
realiseren.

_

Verstoring
Het gebruik van nieuwe infrastructuur
brengt verstoring van de omgeving met
zich mee. Deze verstoring is onder meer
gerelateerd met emissies (geluid, lucht,
…) van voertuigen en is daardoor in
belangrijke mate afhankelijk van de
intensiteit waarmee de infrastructuur
wordt gebruikt.

ONDERZOEKSNIVEAU
Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden
hebben enerzijds vaak een tijdelijk karakter en
zijn sterk afhankelijk van de
uitvoeringstechnische aspecten, inrichting
werfzone, gebruikt materieel, ….. Het
voorafgaande technisch ruimtelijk
vooronderzoek heeft anderzijds een meer
gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de
ruimtelijke inpassing en de technische
haalbaarheid van het tracéalternatief. Het
ontwerpend onderzoek, dat parallel liep aan het
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In de planbeschrijving worden verder een aantal
randvoorwaarden geformuleerd die de relevantie
van één of meerdere effectgroepen beïnvloedt.

5.2.2 Opbouw van het milieuonderzoek
Op basis van de planbeschrijving en de
werkhypothese worden de milieueffecten voor
de relevante milieudisciplines in kaart gebracht.
De milieubeoordeling wordt bij elke discipline als
volgt opgebouwd:

ONDERSCHEIDEND KARAKTER VAN EEN
EFFECTENGROEP

De milieueffectenbeoordeling op planniveau
heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds is het
de bedoeling om mogelijke milieueffecten op
planniveau in kaart te brengen en om vanuit deze
milieubeoordeling aanbevelingen te formuleren
voor de verdere concretisering van het plan.
Daarnaast is het de bedoeling om
tracéalternatieven onderling te beoordelen en
onderling te vergelijken zodat in kader van het
RUP – mede op basis van milieueffecten – een
gemotiveerde afweging kan gebeuren en de
meest optimale ligging kan gevonden worden.
Voorliggend plan-MER zal duidelijk de
onderscheidende effecten tussen de
tracéalternatieven in kaart brengen.

_ Algemene effectenbeoordeling:
Wat zijn de milieueffecten bij de realisatie van
een nieuwe weg, ongeacht de ligging van de
weg?
_ Onderscheidende effectenbeoordeling tussen
de tracéalternatieven:
Wat zijn de onderscheidende effecten tussen de
verschillende tracéalternatieven? Indien blijkt
uit de algemene effectenbeoordeling dat voor
een bepaalde effectengroep er geen
onderscheidende effecten te verwachten zijn,
worden deze effectengroepen niet herhaald
binnen dit onderzoek.
_ Effectenbeoordeling onderzoeksvragen:
Zoals uit de planbeschrijving worden enkele
onderzoeksvragen geformuleerd. Volgende
onderzoeksvragen worden onderzocht. De
onderzoeksvragen worden enkel onderzocht
binnen de discipline indien de onderzoeksvraag
relevant wordt geacht voor de discipline.
Belangrijk hierbij is dat de focus ligt op de
relatieve effecten tussen de drie kunstwerken,
eerder dan de absolute effecten. Er worden in
functie van de onderzoeksvragen geen
bijkomende modelleringen en/of metingen
uitgevoerd, maar de beschikbare gegevens uit
het milieuonderzoek worden gehanteerd.

Binnen de milieueffectenbeoordeling kan dan
ook een onderscheid gemaakt worden tussen
algemene effectgroepen en onderscheidende
effectgroepen:
_

_

Algemene effectgroepen zijn
effectgroepen die op planniveau niet
onderscheidend zijn tussen de
alternatieven en waarvan de bespreking
zich zal beperken tot een algemene
kwalitatieve (of indien nodig blijkt een
semi-kwalitatieve of kwantitatieve
bespreking. De bespreking van deze
effectgroepen zal zich dan ook
voornamelijk toespitsen op het
formuleren van aanbevelingen en
maatregelen voor de verdere uitwerking
van het plan
Specifieke effectgroepen zijn
effectgroepen die onderscheidend zijn op
planniveau. De beoordeling van deze
effectgroepen zal dan ook bijdragen tot
een gemotiveerde afweging van de
verschillende tracéalternatieven op de
toeristische ontsluitingsweg.
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⋅

Bereikbaarheid lokaal verkeer
Spermaliestraat

⋅

Kruisen van het kanaal

⋅

Invulling van de tussenruimte tussen de
weg en de bebouwing

⋅

Bereikbaarheid van de omliggende
functies

⋅

Quick Wins voor de Spermaliestraat
(Middelkerke en Slijpebrug)

5.2.3 Ingreep-effectenanalyse
Rekening houdend met de omgevingskenmerken
enerzijds en de plankenmerken anderzijds
onderzoeken we via een ingreep-effectentabel de
voornaamste mogelijke effecten en bijhorende
disciplines die t.g.v. het plan redelijkerwijze
kunnen verwacht worden:
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Hoofdingrepen

Directe effecten

Indirecte effecten

Mobiliteit: impact op bereikbaarheid alle modi en verkeersveiligheid

Landschap en mens: impact op belevingswaarde

Grondwater: wijziging infiltratie (grondwaterhuishouding en stroming) door toename verharding, wijziging grondwaterstroming
door ondergrondse constructies (bv. tunnels), potentiële aantasting
zoet-zoutwater evenwicht tgv aanwezigheid tunnel

Mens en biodiversiteit Verstoring beïnvloeding
levensgemeenschappen, barrièrewerking en verstoring

EXPLOITATIEFASE
Aanwezigheid weginfrastructuur,
kunstwerken

Impact op leefbaarheid populaties en habitatverlies

Oppervlaktewater: wijziging afstromingsregime (kwantiteit),
wijziging kwaliteit
Biodiversiteit: ecotoopinname
Landschap: permanente impact op landschap (structuur, perceptie,
erfgoed)
Mens: impact op gebruikswaarde en ruimtelijke samenhang (nieuwe
relaties mogelijk, verstoring huidige relaties); verlies huidige
functies (ruimtebeslag); impact lichtpollutie
Exploitatie en onderhoud weginfrastructuur

Mobiliteit: verkeersgeneratie en –afwikkeling, verkeersleefbaarheid

Landschap: beïnvloeding belevingswaarde

Geluid: lokaal verhoogd geluidsimmissieniveau

Biodiversiteit: (rust)verstoring

Lucht: toename atmosferische emissies

Mens en biodiversiteit: impact op verkeersveiligheid
(aanrijdingen)

Mens: Ruimtelijke samenhang (nieuwe relaties mogelijk, verstoring
huidige relaties); impact op het klimaat
Bodem en grondwater: impact kwaliteit
Oppervlaktewater: impact kwaliteit (olie, strooizouten,…)

Mens en biodiversiteit: hinder, rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en luchtemissies en
calamiteiten)

AANLEGFASE9
Werfactiviteiten. Dit omvat oa.:
•

Vrijmaken werk en werfzone

Mobiliteit: impact op bereikbaarheid alle modi, verkeersleefbaarheid
en -veiligheid; verkeersgeneratie en -afwikkeling

•

Af/uitgraven grond in functie van het
project

Lucht: toename atmosferische emissies, stof

Geluid: verhoogde emissies; toename geluids- en trillingsniveau

9 De aanlegfase wordt enkel in die mate besproken in welke deze relevant is voor het plan-MER ikv. het RUP.
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Mens en biodiversiteit: hinder, rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en luchtemissies en
calamiteiten)
biodiversiteit: beïnvloeding levensgemeenschappen,
ecotoopwijziging

•

Bemaling

•

Werfverkeer

•

Tijdelijk ruimtebeslag:

•

werforganisatie

•

tijdelijke opslag gronden, materialen

•

…

Bodem: structuurwijziging, beïnvloeding bodemprofiel;
bodemcompactie, verspreiding verontreinigingen, verontreiniging
bij calamiteiten
Grondwater: potentiële daling grondwatertafel door eventuele
bemaling, verspreiding verontreinigingen bij bemaling, verstoring
zoet-zoutwater evenwicht bij bemaling tgv diepe vergravingen
tunnel, verzilting, verontreiniging bij calamiteiten …

Lokale verdroging, standplaatswijziging, ecotoopwijziging
Oppervlaktewater: impact op afwatering,
waterhuishouding
Landschap: impact archeologisch erfgoed
Landschap en mens: impact op belevingswaarde

Oppervlaktewater: beïnvloeding drainage, afvoer run-off, verzilting
bij afvoer bemalingswater, verontreiniging bij calamiteiten …
Biodiversiteit: direct ecotoopverlies door ruimtebeslag
barrièrewerking fauna en versnippering ecotopen, auditieve en
visuele verstoring fauna
Landschap: beïnvloeding erfgoed en archeologie, beïnvloeding
structuur, perceptie en erfgoed
Mens: verkeershinder en –veiligheid
Aanleg wegenis, kruispunten en kunstwerken
(inbreng van vreemde materialen)

Geluid: verhoogde emissies

Landschap en mens: impact op belevingswaarde

Lucht: toename atmosferische emissies, stof

Mens en biodiversiteit: Rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en luchtemissies en
calamiteiten)

Bodem: structuurwijziging, beïnvloeding bodemprofiel,
bodemcompactie
Grondwater: wijziging infiltratie (grondwaterhuishouding en stroming) door toename verharding
Oppervlaktewater: wijziging afstromingsregime (kwantiteit),
wijziging kwaliteit
Landschap: beïnvloeding landschapsstructuur, perceptie
Biodiversiteit: barrièrewerking, verstoring, ecotoopverlies
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5.2.4 Relevante milieudisciplines

5.2.5 Indeling per discipline

Uit deze ingreep-effecten analyse blijkt dat
volgende disciplines voldoende belangrijk zijn
om te behandelen in voorliggend plan-MER:

De bespreking per milieudiscipline verloopt
volgens een vaste indeling per discipline, met
name:

⋅

mobiliteit

⋅

Afbakening studiegebied

⋅

geluid en trillingen

⋅

Beschrijving referentiesituatie

⋅

lucht
bodem

⋅

⋅

Beschrijving en beoordeling
milieueffecten

⋅

grondwater

⋅

⋅

oppervlaktewater

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

⋅

biodiversiteit

⋅

Synthese

⋅

landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie

⋅

Leemten in de kennis

⋅

mens (ruimtelijke aspecten en
gezondheid)

⋅

Voorstellen voor postmonitoring en
postevaluatie

Afbakening studiegebied

De coördinator zal erover waken dat ook de
aspecten licht en klimaat in voldoende mate aan
bod komen. Het aspect licht wordt behandeld
binnen de disciplines biodiversiteit en mens. Het
aspect klimaat wordt geïntegreerd binnen de
verschillende relevante disciplines (lucht, water,
mens). De discipline gezondheid wordt
geïntegreerd binnen de discipline mens. Het
aspect veiligheid komt waar relevant aan bod
binnen de discipline mobiliteit en mens.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het
plangebied en het studiegebied.
⋅

Het plangebied is het gebied waarbinnen
de weginfrastructuur wordt voorzien en
waar werken plaatsvinden ter realisatie
van de infrastructuur.

⋅

Het studiegebied is ruimer en omvat het
volledige gebied tot waar de
milieueffecten van de vooropgestelde
ingrepen zich (kunnen) voordoen. Het
studiegebied is afhankelijk van de
beschouwde discipline en wordt voor
elke discipline afzonderlijk bepaald.

Beschrijving referentiesituatie
Voor een beschrijving van de referentiesituatie
worden de elementen samengebracht uit het
voorbereidend onderzoek, aangevuld met
informatie uit andere studies en informatie
verzameld tijdens een terreinbezoek. De
beschrijving spitst zich toe op de elementen die
relevant zijn voor de effectbeoordeling op
planniveau en waar informatie beschikbaar is op
projectniveau. De referentiesituatie kan worden
beschreven aan de hand van de huidige situatie
(2017-2018) enerzijds en de huidige situatie
inclusief de geplande ontwikkelingen tot en met
2025 anderzijds, gezien de ontsluitingsweg
vermoedelijk wordt gerealiseerd na deze periode.
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⋅

⋅

De huidige situatie: referentiejaar 201710
wordt als referentiesituatie gehanteerd
voor de disciplines mobiliteit
(infrastructureel) en referentiejaar 2018
(huidige situatie) voor biodiversiteit,
bodem en water, landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie

Volgende terminologie en codering wordt
gebruikt in de significantiebepaling:

Referentiesituatie 2025 wordt eveneens
als referentiesituatie gehanteerd voor de
disciplines mobiliteit, geluid, lucht, mens
ruimtelijke aspecten inzake
verkeersbelasting en de overige
disciplines zoals biodiversiteit, bodem,
water, landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie, gezien de toeristische
ontsluitingsweg pas na 2025 zal
gerealiseerd zijn. In de referentiesituatie
worden de relevante geplande
ontwikkelingen opgenomen (cfr.
hoofdstuk 3.5). Daarnaast wordt bepaald
welke geplande ontwikkelingen mee in
de referentiesituatie 2025 worden
opgenomen. Hiervoor wordt een eerste
aanzet gegeven in hoofdstuk 3.5.

⋅

aanzienlijk negatief (---);

⋅

negatief (--);

⋅

beperkt negatief (-);

⋅

verwaarloosbaar of geen effect (0);

⋅

beperkt positief (+);

⋅

positief (++);

⋅

aanzienlijk positief (+++);

Per discipline worden de beoordelingscriteria
aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk
de significantie gemotiveerd. Naast de
beoordeling van de geplande toestand in de
exploitatiefase, worden eveneens de effecten van
de aanlegfase (incl. effecten van de werfzones) en
de resteffecten na het implementeren van
milderende maatregelen beoordeeld. Voor de
disciplines/ effectgroepen wordt reeds in deze
startnota een voorstel van significantiekader
gegeven.
De effectvoorspelling gebeurt tov beide
referentiesituaties:

Effectvoorspelling en –beoordeling
De methodologie wordt verderop voor elke
milieudiscipline onder de respectievelijke
hoofdstukken verder toegelicht. Belangrijk is dat
de onderbouwing van de resultaten transparant
is. Dit betekent dat de toetsingscriteria duidelijk
gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de
effecten gebaseerd is op een duidelijk
omschreven waardering.

⋅

Tov de huidige situatie (2017-2018)

⋅

Tov de toekomstige situatie 2025

De focus ligt hierbij op de cumulatieve effecten
van de geplande ontwikkelingen met de effecten
van het te beoordelen plan.

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt
systematisch (aan elk effect wordt een
significantie-oordeel toegekend), onderbouwd
(aan de hand van meer specifieke criteria per
discipline/effectgroep) en op een uniforme wijze.

10 Tellingen werden uitgevoerd in 2017
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5.2.6 Milderende maatregelen en
aanbevelingen

minimaliseren van matig negatieve effecten. In
de verschillende disciplines zal worden
aangeduid of een maatregel een milderende
maatregel betreft (M) of een aanbeveling (A).

Dit luik omvat een opgave van alle relevante
maatregelen ter voorkoming of ter vermindering
van aanzienlijk negatieve effecten. Deze
milderende maatregelen zijn aanbevelingen om
de milieu-impact te minimaliseren door een
aangepaste concretisering van het plan. Een
aantal milderende maatregelen zullen verder
vertaald worden in het RUP, andere zullen
worden door-vertaald in het ontwerp. Het MER
geeft in de mate van het mogelijke aan welke
elementen dienen vertaald te worden in de
verdere uitwerking van het plan/RUP, welke in
het ontwerp en welke milderende maatregelen
op een andere manier dienen te worden
geconcretiseerd (vb. flankerende maatregelen).
Binnen voorliggend proces kunnen milderende
maatregelen verder worden geconcretiseerd door
het ontwerpend onderzoek.

Voor de formulering van milderende
maatregelen zal onder meer gesteund worden op
de methodiek zoals weergegeven in de
‘Handleiding milderende maatregelen binnen het
MER, met het oog op een verduidelijking en
betere doorwerking ervan’ (2012). Daarnaast zal
ontwerpend onderzoek dat parallel aan de
opmaak van het plan-MER verloopt mee input
geven aan de mogelijke concretisering van de
voorgestelde milderende maatregelen.
De milderende maatregelen (en conclusies uit het
milieuonderzoek) zullen op geregeld tijdstip
worden besproken met de opmakers van het
RUP. Het ontwerpend onderzoek kan de
milderende maatregelen verder concretiseren. Op
deze manier ontstaat een continue wisselwerking
tussen het MER en het RUP (en ontwerp).

Naast milderende maatregelen worden waar
relevant ook aanbevelingen geformuleerd ter
bevordering van positieve effecten en het

Figuur 55: onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau11)
(Bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan (2012),
Antea iov LNE, afd. MNE, dienst MER.)

11 Sinds 1 januari is in alle gemeenten, provincies en het gewest de
omgevingsvergunning in werking getreden. Dit betekent dat de

verkavelings-, stedenbouwkundige en milieuvergunning sindsdien
wordt aangevraagd door middel van 1 omgevingsvergunning.
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5.2.8 Synthese
In de eindsynthese per discipline worden als
besluit van de milieueffectbeoordeling de
effecten per effectgroep in tabelvorm samengevat
evenals de significantie van de effecten en de
mogelijke impact van milderende maatregelen.

5.2.9 Leemten in de kennis
Per discipline wordt aangegeven welke de
leemten in de kennis zijn waarmee de
deskundigen worden geconfronteerd. Deze
leemten worden ingedeeld volgens:
⋅

Leemten met betrekking tot het plan
(bijvoorbeeld onduidelijke of
onvoldoende gegevens inzake de
plankenmerken).

⋅

Leemten met betrekking tot de inventaris
(bijvoorbeeld ontbrekende informatie
inzake omgevingskenmerken).

⋅

Leemten met betrekking tot de methode
en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende
kennis in dosis-effectrelaties).

5.2.10 Voorstellen voor postmonitoring
en postevaluatie
Per discipline wordt nagegaan of er verdere
opvolging van een milieueffect wenselijk is onder
de vorm van monitoring of postevaluatie.
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Methodologie per milieudiscipline
De verkeersbelasting voor de referentiesituatie
2025 wordt geëxtrapoleerd op basis van de
verkeersgroei op jaarbasis. Volgens het rapport
Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2016,
bedraagt de verkeersgroei op jaarbasis tussen 0,7
en 1,4% (al naargelang het dagtype). Daarnaast
wordt bijkomend de verkeersgeneratie van de
geplande ontwikkelingen (cfr. 3.5) mee in
rekening gebracht .

5.3.1 Discipline mobiliteit
AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED
Het studiegebied wordt afgebakend door de
Spermaliestraat vanaf het ronde punt ten
noorden van Slijpe (inclusief het ronde punt) tot
en met de N318 in het noorden inclusief
kruispunten en door de N318 Westendelaan tot
en met de rotonde, met inbegrip van die lokale
wegen waar ten gevolge de realisatie van de
toeristische ontsluitingsweg significante effecten
op het vlak van verkeer verwacht worden.

METHODOLOGIE VAN DE MILIEUBEOORDELING
De effecten tijdens de exploitatiefase worden
beschreven met aandacht voor de diverse
vervoerswijzen (langzaam verkeer, openbaar
vervoer en auto’s en vrachtwagens) en de
verschillende verkeersrelaties (regionaal en lokaal
verkeer).
Bij de beoordeling van discipline mobiliteit wordt
een onderscheid gemaakt tussen volgende
effectgroepen:
⋅

Functioneren van het verkeerssysteem
per vervoerswijze

⋅

Functioneren van het verkeerssysteem
vrachtverkeer en binnenvaart

⋅

Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid

De effectgroepen en indicatoren worden
geselecteerd op basis van de tabel op p81 uit het
Richtlijnenboek MER Mens-mobiliteit (Tabel 1).
De effecten tijdens de exploitatiefase focussen
onder andere op de wijzigingen in
verkeersintensiteit (door een herverdeling van de
verkeersgegevens uit de uitgevoerde teldata en
rerouting) en de afgeleide impact op de
verkeersleefbaarheid op de lokale wegen. Alsook
wordt, indien blijkt dat lokale aansluitingen op
de ontsluitingsweg noodzakelijk worden geacht,
onderzoek verricht naar de meest geschikte
configuratie van deze lokale aansluitingen met de
toeristische ontsluitingsweg. In eerste instantie
wordt uitgegaan van geen aansluitingspunten
tussen het onderliggende wegennet en de
ontsluitingsweg. Daarnaast komt de afwikkeling
van het verkeer en de bereikbaarheid van
omliggende functies met de verschillende
vervoerswijzen aan bod. Met betrekking tot het

Figuur 56: studiegebied mobiliteit

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE
De referentiesituatie wordt beschreven aan de
hand van de volgende elementen:
⋅

De verkeersinfrastructuur per
vervoerswijze en categorisering/
uitrusting

⋅

De verkeerssystemen per vervoerswijze

⋅

De verkeersbelasting en doorstroming in
de Spermaliestraat, Westendelaan en de
aansluitende lokale wegen

⋅

Verkeersveiligheid en oversteekbaarheid
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langzaam verkeer wordt de impact op fietsers
nader onderzocht. Hierbij wordt geanalyseerd
welke fietsrelaties worden gewijzigd en wordt
geëvalueerd in hoeverre de planingrepen een
wijziging van de fietsstructuur inhouden.

Het onderzoek naar de effecten dient te
resulteren in een onderbouwde beoordeling
vanuit mobiliteit voor de vijf verschillende tracés
en bijhorende 5 onderzoeksvragen.
Onderstaande tabel heeft de effectgroepen en
indicatoren weer die van toepassing zijn in
voorliggende beoordeling.

Voor goederenvervoer wordt de impact op de
binnenvaart en het vrachtverkeer (uitzonderlijk
vervoer) onderzocht en impliciet de impact op
verkeersleefbaarheid en verkeerveiligheid.
Effectengroep

Functioneren van het

Aspect

Indicators

Voetgangers

Kwaliteit

Structuur/ opbouw voetgangers- en fietsnetwerk

Fietsers

Bereikbaarheid

Omloop-/omrijfactor

Verkeersveiligheid

Aantal en soort conflictpunten

Kwaliteit

Structuur/Opbouw fietsnetwerk

Kwaliteit

Structuur/ opbouw wegennetwerk

Bereikbaarheid

Ontsluiting aanwezige functies

Doorstroming

I/C verhouding

Openbaar vervoer

verkeersysteem –
personenvervoer

Autoverkeer

Functioneren
kruispunten

Functioneren van het
verkeersysteem –
goederenvervoer

Doorstromingscapaciteit

Multimodaal

Verkeersveiligheid

verkeerssysteem

Bereikbaarheid

Conflictpunten, ontsluiting aanwezige functies

Binnenvaart

Functioneren (beweegbare) bruggen
Doorstroming

Vrachtvervoer

I/C verhouding

…

(uitzonderlijk vervoer)
Impact op de leefomgeving

Mobiliteitsaspecten
Verkeersleefbaarheid

Aanwezigheid zwaar verkeer
Verkeersleefbaarheid

Verkeersveiligheid

Potentiële conflictpunten in verkeersafwikkeling
Kwaliteit van fiets- en voetpaden en
oversteekplaatsen

Tabel 1: Effectgroepen

Functioneren van het verkeerssysteem –
voetgangers- en fietsnetwerk

en de daarmee gepaarde gaande kwaliteit voor
de voetganger en fietser ten opzichte van de
referentiesituatie.

Kwaliteit
Wat betreft de voetgangers- en fietsinfrastructuur
wordt de bespreking gebaseerd op de kwaliteit
van de infrastructuur. Deze effectgroep wordt
gekoppeld aan wijzigingen in de infrastructuur
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Bereikbaarheid

Functioneren van het verkeerssysteem –
gemotoriseerd verkeer

Deze effectgroep wordt gekoppeld aan
wijzigingen in de bereikbaarheid van functies of
ruimtelijk samenhangende gehelen te voet of per
fiets. De mate waarin een omrijfactor optreedt
voor langzaam verkeer speelt hierbij een
belangrijke rol. Hierbij gaat bijzondere aandacht
uit naar de wijziging van lokale verkeersrelaties
(woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, …),
landbouwverkeer, … Voor voetgangers wordt
een omloopfactor van 1,2 aanvaard, voor
fietsverkeer (functioneel) wordt een maximale
omrijfactor van 1,3 aanvaard.

Kwaliteit
Wat betreft het wegennet wordt de bespreking
gebaseerd op de kwalitatieve beschrijving van de
structuur van het wegennet.
Bereikbaarheid
Deze effectgroep wordt gekoppeld aan
wijzigingen in de bereikbaarheid van functies of
ruimtelijk samenhangende gehelen via
gemotoriseerd verkeer (auto, vracht en
landbouwvoertuigen). Hierbij gaat bijzondere
aandacht uit naar de wijziging van lokale
verkeersrelaties (woon-werkverkeer, woonschoolverkeer, …), landbouwverkeer, …

Verkeersveiligheid
De veiligheid van voetgangers en fietsers in het
verkeer wordt hier beoordeeld. Het betreft een
kwalitatieve beoordeling per conflictpunt op
basis van de verkeersintensiteiten, het aandeel
vrachtverkeer, de snelheid van het gemotoriseerd
verkeer,…

Doorstroming
De bespreking van de verkeersintensiteiten zal
voornamelijk als basis dienen om een globaal
inzicht te krijgen in de verkeersstromen in het
studiegebied. De wijzigingen van de
verkeersintensiteiten ten opzichte van de
referentiesituatie worden per tracé via eigen
toedeling in kaart gebracht op basis van de
beschikbare verkeerstellingen (8 locaties met
telslangen en 5 kruispunttellingen).

Deze effectgroep wordt gekoppeld aan
wijzigingen in het aantal conflictpunten in
combinatie met het soort conflictpunt ten
opzichte van de referentiesituatie.
Functioneren van het verkeerssysteem –
openbaar vervoer

De bespreking van de gewijzigde
verkeersdoorstroming wordt uitgewerkt op basis
van de intensiteit-capaciteitsverhouding rekening
houdend met het type en de functie van de weg.
Hierbij wordt uitgegaan van volgende praktische
wegvakcapaciteit.

Kwaliteit
Wat betreft openbaar vervoer wordt de
bespreking gebaseerd op de kwaliteit en van het
openbaar vervoer in termen van het aanbod aan
openbaar vervoer, de frequentie, de halte,
doorstroming….

Bij een I/C-verhouding kleiner dan 80%, wordt
een vlotte doorstroming gegarandeerd. Daarbij is
het niet relevant voor de doorstroming of een
weg 75% verzadigd is of slechts 50%
bijvoorbeeld. Verder wordt een I/C-verhouding
boven 90% als problematisch beschouwd met
structurele files tot gevolg. Een
verzadigingsgraad tussen 80-90% wordt als
kritisch beschouwd met lichte filevorming en een
verzadigingsgraad >100% wijst op
oververzadiging.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid openbaar vervoer wordt
besproken aan de hand van de netplannen De
Lijn en de bereikbaarheid en de bediening van de
haltes.
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Verzadigingsgraad
Tracé ontsluitingsweg

> 100%
90-100%
80-90%
< 80%

Evolutie t.o.v. referentiesituatie (in procentpunt)
Toename verzadigingsgraad
Verschil <
Afname verzadigingsgraad
5%-punt
> 50
20 à
10 à
5 à 10
> 50 %20 à 50
10 à 20
5 à 10
%50 %20 %%punt
%%-punt %-punt
punt
punt
punt
punt
punt
-------0
0
0
+
+
-----0
0
+
++
++
--0
+
++
+++
+++
0
0
0
+
+++
+++
+++
Tabel 2: Significantiekader verzadigingsgraad

Voor nieuwe wegvakken of kruispunten kan
bovenstaand significantiekader niet toegepast
worden aangezien er geen intensiteit in de
referentiesituatie is. In dat geval wordt het
onderstaande gehanteerd.
Verzadigingsgraad
Geplande situatie
> 100%
90-100%
80-90%
< 80%

wegennet wordt voorzien, kan een praktische
capaciteit van 1.200 pae worden beschouwd.
Verkeersveiligheid
Het betreft een kwalitatieve beoordeling op basis
van de verkeersintensiteiten, ongevalgegevens,
het aandeel vrachtverkeer, aandeel fietsverkeer,
de snelheid van het gemotoriseerd verkeer,…

Beoordeling

---0

Multimodale bereikbaarheid
Deze effectgroep wordt gekoppeld aan
wijzigingen in de bereikbaarheid van functies of
ruimtelijk samenhangende gehelen via de
verschillende vervoerswijzen: langzaam verkeer,
openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer
(auto- en vrachtverkeer). De bereikbaarheid via
de verschillende vervoerswijzen wordt
geëvalueerd ten opzichte van de
referentiesituatie.

Functioneren van de kruispunten
Voor de analyse van de capaciteit van
kruispunten (aansluitingspunten ontsluitingsweg
op N325 Spermaliestraat in het zuiden en de
N318 Westendelaan in het noorden) wordt
gebruik gemaakt van de ‘methode van Bovy’
voor rotondes en de ‘methode van Webster’ voor
lichtengeregelde kruispunten. De beoordeling op
kruispuntniveau wordt enkel toegepast op de
kruispunten waar de doorstroming mogelijks
beïnvloed wordt.

Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de
wijziging van lokale verkeersrelaties (woonwerkverkeer, woon-schoolverkeer, …),
landbouwverkeer, …

De ontsluitingsweg wordt op wegvakniveau
beoordeeld, aangezien het gaat om een
secundaire weg type II. Voor een secundaire weg
met weinig tot geen kruispunten en scheiding
van verkeersdeelnemers wordt aangenomen dat
de theoretische capaciteit per richting 1800 pae/u
bedraagt. In de praktijk lijkt 1.000 pae het
maximum te zijn voor wegvakken van het
onderliggende wegennet. Echter gezien het
uitgangspunt van de nieuwe ontsluitingsweg
geen aansluitingspunten met het onderliggende

Tabel 3 geeft het significantiekader
bereikbaarheid weer.
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Effectbeschrijving
Aanzienlijk positief
Positief
Beperkt positief
Verwaarloosbaar
Beperkt negatief
Negatief
Aanzienlijk negatief

Significantie

Effect

+++

Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer

++

Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en beperkte
verbetering van de bereikbaarheid langzaam verkeer

+

Beperkte verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en/of beperkte
verbetering van de bereikbaarheid langzaam verkeer

0

Geen verbetering / vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en
langzaam verkeer

-

Beperkte vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en/of beperkte
vermindering van de bereikbaarheid langzaam verkeer

--

Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en beperkte
vermindering van de bereikbaarheid langzaam verkeer

---

Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer
Tabel 3: Significantiekader bereikbaarheid

Functioneren van het verkeerssysteem –
binnenvaart

vrachtverkeer, verkeersdichtheid in
functie van leefbaarheid, wijzigingen in
oversteekbaarheid,…

Bedieningstijden beweegbare bruggen

⋅

Het betreft bespreking van wijzigingen in de
tijdstippen waarbinnen de beweegbare bruggen
bediend worden en de impact op de
doorstroming van de binnenvaart, maar ook het
wegverkeer.

AANDACHTSPUNTEN
⋅

Impact van de gewijzigde
verkeerssituatie op de leefbaarheid van
de omgeving;

⋅

De versnippering van aanwezige
verbindingen (functionele en recreatieve
fietsroutes, ontsluiting van functies, ….);

⋅

Bereikbaarheid Spermaliestraat voor
lokaal verkeer;

⋅

Afweging van milderende maatregelen
voorgesteld in andere disciplines ten
opzichte van het garanderen van de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid
De effectgroep verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt gekoppeld aan wijzigingen in
conflicten tussen de verschillende verkeerstypes
of verkeersdeelnemers. Bij de evaluatie wordt
rekening gehouden met wijzigingen op het vlak
van conflicten ten opzichte van de
referentietoestand. Hierbij wordt rekening
gehouden met verschillende kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten: aantal conflictpunten, type
conflicten, aard verkeersdeelnemers,
snelheidsregime, …
⋅

Bij de beschrijving van de
verkeersveiligheid gaat de aandacht uit
naar de subjectieve verkeersonveiligheid
(groter aandeel zwaar verkeer,…)

De verkeersleefbaarheid gaat dieper in
op de mate dat het verkeer de omgeving
en haar activiteiten hindert of verstoort.
De oorzaken van deze hinder zijn
bijvoorbeeld sluipverkeer, aandeel
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JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT

5.3.2 Discipline geluid

Het wettelijke toetsingskader voor hinderlijke
inrichtingen is titel II van het Vlarem (BS
31/7/1995, aangepast en voor het deel geluid
vervangen door BS31/3/1999).

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED
Voor de evaluatie van de geluidsimpact
gedurende de exploitatiefase worden het
omgevingsgeluid en de specifieke
geluidsbelasting t.g.v. het plan bepaald en
beoordeeld in relevante punten binnen het
studiegebied. Belangrijk is dat het huidige
omgevingsgeluid in en rondom het plangebied
wordt gekwantificeerd. Het studiegebied zal zich
uitstrekken van een bepaalde afstand tot het tracé
waarbinnen een effect verwacht kan worden.

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage
2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in
open lucht” gelden volgende normen voor het
LA95,1h van het oorspronkelijk
omgevingsgeluid, afhankelijk van de
gewestplanbestemming of daarmee equivalente
BPA- of RUP-bestemming of de ligging t.o.v. een
andere bestemming.

De woningen en kwetsbare gebieden waar er na
de realisatie van het plan een toe- of afname van
de geluidsniveaus plaatsvindt, worden in kaart
gebracht.

Weginfrastructuur valt niet onder de definitie
van een hinderlijke inrichting volgens Vlarem,
maar de hieronder vermelde
milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
zullen wel gebruikt worden als toetsingskader
voor de actuele en te verwachten geluidskwaliteit
in de exploitatiefase.

De effecten van het verkeer zullen conform het
richtlijnenboek berekend worden tot de 45 dB(A)
geluidscontour (zowel Lden als Lnight). Het
studiegebied voor de discipline geluid wordt
vooral bepaald door het studiegebied voor de
discipline mens-mobiliteit. De wegen N34, N318,
N324, N325, N358,… zitten minstens in het
netwerk voor de geluidsmodellering.

De belangrijkste geluidsbron in het studiegebied
en omgeving is het verkeersgeluid, veroorzaakt
door het wegverkeer. Tot op heden bestaan er
geen bindende Vlaamse richtwaarden voor
verkeersgeluid, maar er zijn wel de
gedifferentieerde referentiewaarden voor
wegverkeer, deze werden voorgesteld in het
kader van het rapport ‘Onderzoek naar
maatregelen omgevingslawaai’ (2010, i.o.v.
Departement LNE) en in een discussienota
opgenomen als bijlage in het richtlijnenboek
Geluid en trillingen.
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Tabel 4 Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), L A95)

Tabel 5 Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (Lden en Lnight, dB(A))
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De wegen in het studiegebied zijn allen
secundaire wegen. Voor de nieuwe weg dient
volgens het richtlijnenboek voldaan te worden
aan Lden = 55 dB(A) en Lnight = 45 dB(A).

geluidsbelasting geschiedt aan de hand van
geluidsmetingen volgens de procedures voorzien
in de Vlaamse wetgeving ter voorkoming en
bestrijding van geluidshinder (Vlarem II).
De locatie van de meetpunten kan momenteel
nog niet exact worden opgegeven, maar de
meetpunten zullen op het terrein gekozen
worden en dit ifv de kwetsbare gebieden
(woongebieden, natuurgebieden,
stiltebehoevende zones, …) en de gegevens van
de discipline mobiliteit.

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE
De actuele geluidskwaliteit wordt enerzijds in
beeld gebracht op basis van de
geluidsbelastingskaarten12 De
geluidsbelastingskaarten zijn terug te vinden op
volgende website:
http://www.lne.be/themas/hinder-enrisicos/geluidshinder/geluidskaarten

Volgende gegevens worden verzameld:
- de waarden van LAeq,T (energetisch gemiddelde
van het geluidsdruk-niveau),
- de waarden LAN,T (statistische analyse van het
geluidsdrukniveau met minimaal N = 10, 50 en 95
(achtergrondniveau volgens Vlarem II indien
T=1h).

Onderstaande figuur geeft de
geluidsbelastingskaart weer van het Lden-niveau
t.g.v. wegverkeer in de omgeving van het
plangebied (gegevens 2016).

De metingen 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 4m boven het maaiveld. Per
continu meetpunt zal er 3 dagen gemeten worden
en per ambulant meetpunt wordt er 10 à 15
minuten gemeten tot men een stabiel equivalent
niveau bekomt. Hierna geven we de mogelijke
situering van de meetpunten weer op basis van
de ligging van de tracés ten opzichte van de
bewoonde vertrekken. Een exacte ligging is
momenteel nog niet mogelijk.
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, uitgedrukt
in LA95,1h, hieraan conform is of hoe groot de
overschrijdingen eventueel zijn.

De gegevens van de geluidsbelastingskaarten
worden aangevuld met geluidsmetingen op een
aantal kritische locaties ten opzichte van de
verwachtte gewijzigde geluidsbelasting tijdens de
exploitatie (2 continue + 10 ambulante
meetpunten). Het bepalen van de bestaande

Op basis van verkeersgegevens, aan te leveren
vanuit discipline mens-mobiliteit, kan het
aandeel ingeschat worden van het verkeersgeluid

12 opgesteld in opdracht van LNE, in uitvoering van de Europese
richtlijn 2002/49/EG. Deze kaarten geven voor heel het Vlaams
grondgebied de geluidsimpact weer van resp. de belangrijkste wegen

(alle wegen met >3 miljoen voertuigbewegingen per jaar), de
belangrijkste spoorwegen en de luchthavens.
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in het huidig geluidsniveau op de verschillende
meetpunten.
In het kader van deze studie worden geen
trillingsmetingen uitgevoerd. Er kan vanuit
gegaan worden dat bij nieuwe en heraangelegde
wegen het wegdek in goede staat is, en er geen
klachten inzake trillingen zullen zijn.

Figuur 57 voorstel situering meetpunten
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Geluidsmodellering referentiesituatie 2025

METHODOLOGIE MILIEUBEOORDELING

De geplande situatie wordt beoordeeld op basis
van een vergelijking met de referentiesituatie
(toe- of afname van het Lden- en Lnight-niveau).
Hierbij worden de 5 tracés uit de werkhypothese
gemodelleerd uitgaande van de gelijkgrondse
opengaande brug voor het kruisen van het
kanaal. Op deze wijze worden de
onderscheidende effecten tussen de tracés
kwantitatief in kaart gebracht. De benodigde
verkeersgegevens per wegvak (aantal personenen vrachtwagens per dagdeel, toegelaten
snelheid) worden aangeleverd door de
deskundige mens-mobiliteit. Dit scenario wordt
doorgerekend in het akoestisch rekenmodel
Geomilieu. Geomilieu maakt gebruik van de
Standaard Rekenmethode II voor wegverkeer. Bij
de berekening van het wegverkeersgeluid t.h.v.
woningen en faunistisch waardevolle gebieden
wordt voor elk wegsegment rekening gehouden
met het geluidsvermogenniveau van een type
motorvoertuig, met onderscheid tussen lichte en
zware motorvoertuigen, en met de maatgevende
verkeersintensiteit en –snelheid per
voertuigcategorie en per richting, tijdens elke
beoordelingsperiode (dag-avond-nacht).

Methodiek
In de studie zullen de te verwachten effecten op
het omgevingsgeluid ten gevolge van het plan
worden onderzocht. Hierbij wordt de algemene
methodiek gevolgd, waarbij in eerste instantie de
onderscheidende effecten tussen de vijf
tracéalternatieven in beeld gebracht worden.
Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkgrondse
opengaande brug. Dit gebeurt op basis van de
geluidsmodellering van de geplande situatie, die
vervolgens vergeleken wordt met de
referentiesituatie (zie hiervoor). De benodigde
verkeersgegevens per wegvak (aantal personenen vrachtwagens per dagdeel, toegelaten
snelheid) worden aangeleverd door de
deskundige mens-mobiliteit.
Vervolgens wordt een antwoord gegeven op de
onderzoeksvraag “kruisen van het kanaal”. Deze
effecten worden op basis van de beschikbare
gegevens uit de modelleringen kwalitatief in
beeld gebracht. De milieubeoordeling van deze
onderzoeksvraag legt de nadruk op de relatieve
onderscheidende effecten tussen de drie
kunstwerken ter hoogte van het kanaal en niet op
de absolute effecten.

Naast geluidsveroorzakende factoren wordt in de
rekenmethode rekening gehouden met
geluidsdempende factoren, waaronder demping
door geometrische uitbreiding (bepaald door de
ligging van de weginfrastructuur),
luchtabsorptie, akoestische eigenschappen van de
bodem, afscherming en reflecties van
gedefinieerde (invloedsrijke) objecten.

Het aspect geluidshinder voor de mens komt
uitgebreid aan bod, mede als input voor de
discipline mens-ruimtelijke aspecten en
gezondheid. Inzake geluidsverstoring voor fauna
worden enkel geluidsberekeningen uitgevoerd
voor de geluidsbelastings-indicator voor
avifauna. De bespreking van de resultaten
hiervan en de analyse van de effecten gebeurt
binnen de discipline biodiversiteit.
De geluidseffecten van de aanlegfase
(uitgravingen, bemaling, bouwwerkzaamheden,
werfverkeer) dienen in het kader van een planMER infrastructuur niet besproken te worden
omdat een tracékeuze niet zal afhangen van de
immissie van de aanlegfase. Deze elementen
komen aan bod in het milieuonderzoek in
projectfase.
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Beoordelingskader

Vermits de uitvoering van het plan de
verkeersintensiteiten (en dus de
geluidsimmissieniveaus) kan wijzigen, wordt dit
(voorlopige) significantiekader toegepast dat men
hanteert voor wegverkeer. Dit omvat enerzijds
een beoordeling van het effect op het
oorspronkelijk verkeersgeluid (huidige of
referentiesituatie) en anderzijds een toetsing aan
de gedifferentieerde referentiewaarden.

De significantie van een plan hangt ten eerste af
van de evolutie van het omgevingsgeluid voor en
na uitvoering van een plan. Deze parameter
wordt als de belangrijkste beschouwd. Het
berekenen van deze parameter geeft een
effectenscore, de zgn. tussenscore.
Het omgevingsgeluid voor dit plan en het daarbij
horende studiegebied wordt zo goed als
uitsluitend bepaald door het wegverkeersgeluid.
Hierna geven we een voorstel van
significantiekader weer vermits er nog geen
uniform kader voorhanden is.

Dit significantiekader is hierna weergegeven:
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Voor wat betreft de lege vakjes kan gesteld
worden dat de mogelijkheid om in dergelijk vakje
terecht te komen zich in uitzonderlijke gevallen
zal voordoen. De deskundige zal hier zelf een
score aangeven die vergezeld gaat van een
degelijke motivatie.
De uiteindelijke negatieve scores worden als
volgt gekoppeld aan 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 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.

AANDACHTSPUNTEN
We verwachten in het buitengebied waar een
totaal nieuw tracé wordt voorzien een (sterk)
negatief effect. Vermits deze weg als een
secundaire weg is gecategoriseerd zijn de
akoestische eisen volgens het huidige
richtlijnenboek streng en zullen dus
hoogstwaarschijnlijk maatregelen nodig zijn.
Milderende maatregelen worden voorgesteld
volgens onderstaande volgorde:
1. Bronmaatregelen (vb. ander type wegdek, …)
2. Overdrachtsmaatregelen (vb. schermen,
bermen, …)
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5.3.3 Discipline lucht
AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED
In principe wordt het studiegebied afgebakend
als de zone waarin de luchtemissies van het
project nog invloed hebben op de luchtkwaliteit
in de omgeving. Voor onderliggend plan zijn
vooral de verkeersemissies belangrijk. Het
studiegebied voor de discipline lucht omvat dan
ook het plangebied zelf en de belangrijkste wegen
in de omgeving. Aangezien het studiegebied
vooral bepaald wordt door de verwachte
wijzigingen in het verkeer valt het studiegebied
vrijwel samen met dit van de discipline
mobiliteit. De invloedssfeer van de
verkeersemissies beperkt zich meestal tot enkele
tientallen meter aan beide zijden van een
wegsegment. De immissieconcentraties aan
verontreinigende stoffen nemen in functie van de
afstand tot de weg vlug af.
De belangrijkste wegen in het studiegebied waar
mogelijk een wijziging van de
verkeersintensiteiten wordt verwacht, zijn:
⋅

Westendelaan (N318);

⋅

Oostendelaan (N318);

⋅

Spermaliestraat (N325);

⋅

Heirweg;

⋅

Nieuwe toeristische ontsluitingsweg.

LUCHTVERONTREINIGENDE STOFFEN
In het MER zullen de differentiërende stoffen
stikstofdioxide (NO2), PM10, PM2,5 en
elementaire koolstof (EC) bestudeerd worden.
Daarnaast worden ook de verkeersemissies van
CO2, CH4 en N2O berekend t.a.v. het klimaat.
BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE
De huidige en toekomstige luchtkwaliteit wordt
getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen
opgenomen in onderstaande tabel.
Voor elementaire koolstof (EC) zijn nog geen
luchtkwaliteitsdoelstellingen, noch richtwaarden
van de WHO beschikbaar.
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Stikstofdioxide (NO2)
Middelingstijd

1 uur (uurgrenswaarde)

grenswaarde

omschrijving

200 µg/m3,
mag niet meer dan 18 keer per
kalenderjaar worden overschreden

Milieukwaliteitsnorm EU en Vlarem
(Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)
Milieukwaliteitsnorm EU en Vlarem

Kalenderjaar (jaargrenswaarde)

Kalenderjaar (jaargrenswaarde)

40 µg NO2/m3

30 µg NOx/m3

(Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)
Gezondheidskundige advieswaarde
WHO
Jaargrenswaarde voor de bescherming
van de vegetatie
(Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)

Fijn stof (PM10)
Middelingstijd
Kalenderjaar (jaargrenswaarde)

24 uur (daggrenswaarde)

Kalenderjaar (jaargrenswaarde)

Grenswaarde/streefwaarde
40 µg/m3
50 µg/m3,
maximum 35 keer per kalenderjaar te
overschrijden

omschrijving
Milieukwaliteitsnorm EU en Vlarem
(Vlarem II, bijlage 2.5.5.3)
Milieukwaliteitsnorm EU en Vlarem
(Vlarem II, bijlage 2.5.5.3)

20 µg/m3

Gezondheidskundige advieswaarde
WHO

Grenswaarde/streefwaarde

omschrijving

Zeer fijn stof (PM2,5)
Middelingstijd
Kalenderjaar (jaargrenswaarde)

25 µg/m3

Kalenderjaar (jaargrenswaarde)

20 µg/m3

Kalenderjaar (jaargrenswaarde)

10 µg/m3

Tabel 6 Luchtverontreinigende stoffen
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Milieukwaliteitsnorm EU
(Europese Richtlijn 2008/50/EG)
Milieukwaliteitsnorm EU
van toepassing vanaf 2020
Gezondheidskundige advieswaarde
WHO

LUCHTKWALITEIT IN DE HUIDIGE SITUATIE

Fijn stof (PM10)

De huidige luchtkwaliteit zal beschreven worden
en getoetst worden aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen.

Voor PM10 tekenen zich in het studiegebied een
drietal zones af, namelijk:
⋅

Smalle zone langs de kust (donkerblauw)
met een uitstekende (0-10 µg/m3):
luchtkwaliteit t.a.v. PM10;

⋅

Zone tussen de N34 en de N324:
(lichtblauw) met een zeer goede
luchtkwaliteit voor PM10 (11-15 µg/m3);

⋅

Zone ten zuiden van N324 (groen) met
een goede luchtkwaliteit t.a.v. PM10 (1620 µg/m3)

Meetposten VMM
In de ruimere omgeving van hetstudiegebied zijn
geen meetposten van de VMM aanwezig. De
huidige luchtkwaliteit ter hoogte van het
studiegebied kan hierdoor niet beoordeeld
worden op basis van effectieve meetwaarden.
VMM-Kaarten
De huidige situatie in het studiegebied wordt
beschreven aan de hand van de jaarkaarten
opgesteld door de VMM
(http://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-jeeigen-omgeving). Deze kaarten geven een goed
beeld van de huidige luchtkwaliteit in een gebied
en zijn beschikbaar voor NO2, PM10 en PM2,5. Het
“street canyon” effect wordt met deze kaarten
recentelijk in beeld gebracht.

Langs de drukke wegen worden geen
beduidende verhogingen voor PM10
weergegeven.
De luchtkwaliteitsdoelstelling van 40 µg/m3
wordt ter hoogte van het studiegebied
gerespecteerd. De gezondheidskundige
advieswaarde van de WHO (20 µg/m3) wordt in
het studiegebied eveneens gerespecteerd. De
concentraties van PM10 blijven beneden de 80%
van de luchtkwaliteitsnorm (40 µg/m3), zodat de
milieugebruiksruimte voor deze
verontreinigende stof nog niet werd opgevuld.

Stikstofdioxide (NO2)
Ter hoogte van het studiegebied werden in 2017
jaargemiddelde achtergrondconcentraties voor
NO2 vastgesteld van 11-15 µg/m3. Een verhoging
van de concentratie is op de kaart zichtbaar langs
de drukke wegen en de omgeving van Oostende.
Langs de E40 lopen de concentraties op tot 21-25
µg/m3.
De luchtkwaliteitsnormen worden in de huidige
situatie voor NO2 gerespecteerd. De
concentraties zijn lager dan 80% van de
luchtkwaliteitsdoelstelling (40 µg/m3) zodat de
milieugebruiksruimte nog niet werd opgevuld.

Figuur 59 Luchtkwaliteit voor PM10 in de ruimere omgeving van
het plangebied (bron VMM - 2017)
Figuur 58 Luchtkwaliteit voor NO2 in de ruimere omgeving van het
plangebied (bron VMM - 2017)
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Zeer fijn stof (PM2,5)

LUCHTKWALITEIT IN DE REFERENTIESITUATIE 2025

In 2016 bedroegen de concentraties in het
studiegebied 8-10 µg/m3. Ter hoogte van de
Oostendelaan en langs de E40 lopen de
concentraties op tot 11-12 µg/m). De
luchtkwaliteit in het studiegebied wordt in de
huidige situatie beoordeeld als goed tot vrij goed.

De wegsegmenten waar een belangrijke
verkeerswijzigingen te verwachten zijn en de
intensiteiten in de referentiesituatie en
toekomstige situatie, worden aangeleverd door
de discipline mobiliteit.
De verkeersemissies worden berekend met
IFDM-Traffic. De immissieconcentraties langs de
wegen worden al naar gelang het al of niet
aanwezig zijn van bebouwing berekend met
CAR-Vlaanderen of IFDM-Traffic. Het zichtjaar
voor de berekeningen is 2025.

De luchtkwaliteitsdoelstelling van 20 µg/m3
(tegen 2020) wordt in het studiegebied
gerespecteerd. Met uitzondering van de E40 en
de grotere omgeving Oostende wordt de strenge
norm van de WHO (10 µg/m3) in het
studiegebied eveneens gerespecteerd.

CAR-Vlaanderen wordt toegepast voor de
wegsegmenten met meerdere gebouwen op een
afstand korter dan 30 m (bijvoorbeeld de
Spermaliestraat). IFDM-Traffic wordt toegepast
voor de wegen waarlangs geen bebouwing
aanwezig is of waar de afstand van de
bebouwing tot de weg groter is dan 30 m.
De berekeningen worden uitgevoerd met behulp
van de meest recente versies van de
modelleringsberekeningen.

De berekende concentraties zijn ter hoogte van
het studiegebied kleiner dan 80% van de
luchtkwaliteitsdoelstelling (20 µg/m3 voor 2020),
zodat de milieugebruiksruimte momenteel nog
niet is opgevuld.

BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE SITUATIE EN
MILIEUEFFECTEN

De geplande situatie wordt analoog als de
referentiesituatie behandeld. Dezelfde
wegsegmenten zullen worden behandeld en
dezelfde modelleringstechniek zal per
wegsegment worden toegepast.
Het verschil in concentratie tussen de geplande
situatie en de referentiesituatie wordt berekend
en uitgedrukt als een percentage van de
luchtkwaliteitsnorm. Dit verschil
vertegenwoordigt de bijdrage van het plan aan de
luchtkwaliteit.

Figuur 60 Luchtkwaliteit voor PM2,5 in de ruimere omgeving van
het plangebied (bron VMM - 2017).
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Criterium

beoordeling

score

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen:
X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten
aantal overschrijdingen

matige bijdrage

-1

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

significante bijdrage

-2

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten
aantal overschrijdingen

zeer significante bijdrage

-3

Milderende maatregelen:

jaargemiddelde:
Þ Score -1 (beperkte bijdrage): onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend,
tenzij de MKN in de referentiesituatie reeds voor 80% is ingenomen
(link met milieugebruiksruimte)
Þ Score -2 (significante bijdrage): milderende maatregelen moeten gezocht worden
in het MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn.
Þ Score -3 (zeer significante bijdrage): milderende maatregelen zijn essentieel.

Tabel 7

Significantiekader lucht

Voor de toekomstige situatie zullen de
verschillende scenario’s worden doorgerekend en
met elkaar worden vergeleken.

AANDACHTSPUNTEN
Milderende maatregelen worden voorgesteld in
functie van de beoordeling van het effect en
conform Tabel 7.

KLIMAAT
In het MER wordt nagegaan of het plan een
invloed heeft op het klimaat door een toename
van de broeikasgasemissies. Hiervoor worden
met IFDM de emissies van CO2, CH4 en N2O
berekend voor de referentiesituatie en de
geplande situatie.
De bijdragen van de activiteit zullen getoetst
worden aan de nationale, provinciale of
gemeentelijke beleidsdoelstellingen of
streefwaarden voor de vermindering van de
broeikasgasemissies. Er wordt m.a.w. nagegaan
of de activiteit het behalen van de
beleidsdoelstellingen niet in het gevaar brengt.
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5.3.4 Discipline bodem en grondwater

METHODOLOGIE VAN DE MILIEUBEOORDELING

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED

Voor voorliggend plan-MER beschouwen we
voor de discipline bodem en grondwater de
volgende potentieel relevante effectengroepen:

Het studiegebied wordt in het horizontale vlak
bepaald door de contouren van het ruimtebeslag
nodig voor de tracéalternatieven (en eventuele
ontwikkeling van tussenruimten, ventwegen, …)
en verder uitgebreid met de eventuele
invloedssfeer van bronbemaling. Binnen deze
invloedssfeer kunnen immers wijzigingen
optreden in bodemkwaliteit, grondwaterkwaliteit
en -kwantiteit en kan het risico tot bodemzetting
wijzigen. In het verticale vlak beschouwen we de
maximale diepte van de werken en de daaronder
liggende bodemlaag. In principe wordt in geen
van de tracéalternatieven een ondertunneling
voorzien. Daar voor alle tracévarianten de optie
van een ondertunneling onder het kanaal mee
onderzocht wordt, zal het studiegebied van de
discipline bodem en grondwater in het verticale
vlak beschouwd worden tot een diepte van
minstens 10 m-mv.

⋅

Grondverzet

⋅

Structuurwijziging

⋅

Profielwijziging

⋅

Bodemzetting

⋅

Wijziging bodem- en
grondwaterkwaliteit

⋅

Wijziging grondwaterkwantiteit
(verdroging/vernatting)

⋅

Wijziging grondwaterstroming

⋅

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid

Hieronder wordt de (mate van) relevantie van
deze effectgroepen toegelicht.
Grondverzet
Voor de verschillende alternatieven zal zo
mogelijk een grondbalans gegeven worden.
Deze effectgroep is louter beschrijvend en wordt
niet beoordeeld.

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE
Een beknopte beschrijving van de
referentiesituatie is reeds gegeven onder § 3.2.1.
Het plan-MER beschrijft de referentiesituatie
m.b.t. de disciplines bodem en grondwater aan de
hand van de aanwezige bodemtypes
(bodemkaart), topografie, erosiegevoeligheid,
bodemkwaliteit, geologische opbouw van de
ondergrond, hydrogeologie binnen het
studiegebied, beschrijving van de relevante
watervoerende lagen, afwatering,
grondwaterkwetsbaarheid, grondwatertafel
(diepte grondwatertafel en
infiltratiegevoeligheid), grondwaterstromingen,
grondwaterkwaliteit en het voorkomen van
verzilte lagen.

Voor kwalitatieve aspecten verwijzen we naar de
beschrijving van de methodiek van de effectgroep
wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit.
Structuurwijziging
Waar profielwijziging optreedt (bv. vergraving,
aanbrengen verharding), is structuurwijziging
ondergeschikt. Structuurwijziging is daarom
vooral relevant ter hoogte van de tijdelijke
werfzone. Gezien dit sterk gerelateerd is met de
wijze van uitvoering van de werken en gezien de
te verwachten impact beperkt is, komt dit enkel
in het latere project-MER (of ontheffing) aan bod.
In het plan-MER zal nagegaan worden of er
kwetsbare locaties zijn in de omgeving, die beter
vermeden worden voor de inrichting van de
werfzone.
Profielwijziging
De effectgroep profielwijziging houdt de impact
van uitgravingen en ophogingen en het
inbrengen/verwijderen van bodemvreemde

132

materialen op het bodemprofiel in. Deze impact
zal zich dan ook voornamelijk tijdens de
aanlegfase (project-niveau) voordoen. Criteria om
de aanzienlijkheid van deze effectgroep in te
schatten zijn: het al dan niet aanwezig zijn van
een profielontwikkeling, oppervlakte
profielwijziging, diepte profielwijziging en de
authenticiteit/verstoringsgraad van het
bodemprofiel. De profielwijziging wordt
algemeen beoordeeld op planniveau.

Profielwijziging

Effectbeschrijving

Significantie

Nauwelijks vergraving (< 1 ha) of vergraving bodems zonder profielontwikkeling
(incl antropogene bodems of bodems die bodemvreemd materiaal bevatten (bvb
ondergrondse constructies, verharding))

Verwaarloosbaar

0

Ingreep in bodem met profielontwikkeling die het resultaat is van een korte
ontwikkelingsperiode of ingreep over een beperkte omvang (<5ha) in bodem met
eerder algemeen voorkomende profielontwikkeling die het resultaat is van een lange
ontwikkelingsperiode

Beperkt negatief

-

Ingreep in bodem met eerder algemeen voorkomende profielontwikkeling die het
resultaat is van een lange ontwikkelingsperiode (> 5ha) of ingreep over een beperkte
omvang (<5ha) in bodem met weinig voorkomende profielontwikkeling en/of
waardevolle bodem

negatief

--

Ingreep in bodem met weinig voorkomende profielontwikkeling en/of waardevolle
bodem (> 5ha)

Aanzienlijk negatief

---

Wijziging grondwaterkwantiteit
(verdroging/vernatting)

de invloedssfeer reikt), de manier waarop
de bronbemaling wordt uitgevoerd (open
of gesloten bouwput) en de duur van de
bronbemaling. De impact van
bronbemaling is dus sterk afhankelijk
van de uitvoeringstechnische aspecten,
dewelke op planniveau nog niet gekend
zijn. Hoewel er momenteel geen concrete
informatie voorhanden is met betrekking
tot de benodigde bronbemaling, wordt
waar relevant - aan de hand van de
empirische formule van Sichardt - de
mogelijke invloedssfeer van deze
bronbemaling begroot. Hierbij zal
worden uitgegaan van een worst-casescenario. De ruwe begroting gebeurt
onder meer in functie van een inschatting
van eventuele irreversibele effecten op
vegetatie in de discipline biodiversiteit.

Een wijziging in grondwaterkwantiteit /
grondwaterstanden kan optreden door
bronbemaling tijdens de werken, door een
gewijzigde infiltratie door het aanbrengen van
verhardingen, door een verhoogde drainage via
langsgrachten en door een beïnvloeding van de
grondwaterstroming (bv. bij het voorzien van
ondergrondse constructies).
⋅
Bemaling kan nodig zijn bij hoge
grondwaterstanden of voor de bouw van
ondergrondse constructies (bv.
brughoofden, tunnelconstructies…). De
impact van bemaling hangt samen met
de mate waarin de grondwatertafel dient
verlaagd te worden, de eigenschappen
van de bodem (hoe zandiger, hoe verder
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Dit aspect is in hoofdzaak aan de orde in
het geval het kanaal gedwarst wordt via
een tunnelconstructie.
⋅

In principe zorgt het plan lokaal (ter
hoogte van de nieuwe verharde
oppervlakte) voor een beperking van de
infiltratiemogelijkheden, wat lokaal tot
verdroging kan leiden, terwijl elders
(daar waar het water afstromend van de
verharde oppervlakte terechtkomt)
vernatting kan optreden. Gezien de
opvang van hemelwater maximaal in
open langsgrachten, wordt dit effect als
een algemeen effect beschouwd als
gevolg van de realisatie van de
ontsluitingsweg en niet onderscheidend
tussen de alternatieven.

⋅

Bij hoge grondwaterstanden (zie § 3.2.1)
bestaat de kans dat de langsgrachten van
de nieuwe weg drainerend gaan werken.
Het MER bekijkt in welke mate de kans

hierop zich voordoet en wat de impact
ervan is.
⋅

Ondergrondse constructies kunnen een
impact hebben op de
grondwaterstroming indien ze dwars op
de stromingsrichting aangebracht
worden. Afhankelijk van de abiotische
omstandigheden (aanwezigheid van
goed- of slecht doorlaatbare lagen), kan
de plaatsing van een ondergrondse
constructie stroomopwaarts voor
vernatting en stroomafwaarts voor een
verdroging zorgen. In tegenstelling tot de
effecten van bemaling zijn deze effecten
mogelijks permanent.
Dit aspect is voornamelijk aan de orde in
het geval het kanaal gedwarst wordt via
een tunnelconstructie.

Het beoordelingskader voor deze effectgroep
is als volgt :

Grondwaterkwantiteit (verdroging/vernatting)

Significantie

Beperkte of tijdelijke wijziging over kleine oppervlakte

0

Beperkte of tijdelijke wijziging over matige oppervlakte

-

Beperkte of tijdelijke wijziging over grote oppervlakte;
gevoelige of langdurige wijziging over matige oppervlakte

--

Gevoelige of langdurige wijziging over grote oppervlakte

---

Bodemzetting

Momenteel is geen gedetailleerde informatie
beschikbaar over de noodzaak van eventuele
bronbemalingen en uitvoeringstechnische
aspecten (duur, diepte, uitvoeringswijze, …). Op
planniveau kan enkel een ruwe inschatting van
het risico op bodemzetting worden gegeven. De
bespreking gebeurt enkel kwalitatief.

Bemaling kan bodemzetting veroorzaken door de
ontwatering van een slappe, samendrukbare laag.
Deze voor bodemzetting gevoelige bodemlagen
omvatten kleiig en/of venig materiaal. Vaak
zullen zettingen ten gevolge van belangrijke
grondwerken en grondwateronttrekking pas na
de werken tot uiting komen.
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Wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit

en dus een risico vormen voor een
verdere verontreiniging van bodem en
grondwater. Dit aspect komt aan bod bij
de bespreking van de tracéalternatieven.

Een wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit
kan optreden als gevolg van grondverzet,
vervuild afstromend wegwater, verspreiding van
gekende verontreinigingen door het uitvoeren
van bronbemaling, door bemalingswerken in
zones met verzilt grondwater en calamiteiten:
⋅

Grondverzet is sterk gerelateerd met
uitvoeringstechnische aspecten, die op
planniveau nog niet gekend zijn, en
waarvoor strikte regelgeving van
toepassing is. Dit wordt in het plan-MER
dan ook niet verder behandeld.

⋅

Vervuild afstromend wegwater kan
indirect de bodem- en
grondwaterkwaliteit negatief
beïnvloeden. Dit aspect wordt algemeen
en kwalitatief besproken op basis van
gegevens uit de literatuur. Aan dit aspect
wordt geen beoordeling gekoppeld.

⋅

Als gevolg van bemaling kan een risico
ontstaan op verspreiding van
verontreinigende elementen, die reeds
aanwezig zijn in de bodem of het
grondwater. Er zal nagegaan worden of
er zich binnen de potentiële invloedssfeer
van bronbemaling bestaande/gekende
verontreinigingen bevinden. Voor deze
verontreinigingen wordt nagegaan in
welke mate ze zich kunnen verspreiden

⋅

De aanwezigheid van verzilt grondwater
in de ondergrond is een aandachtspunt
wanneer bemaling vereist is (bv. bij
ondertunneling van het kanaal of het
plaatsen van brughoofden) en
grondwater dient opgepompt te worden.
Vermenging van eventueel opgepompt
verzilt grondwater met zoet water dient
vermeden te worden. Ook moet
vermeden worden dat verzilt water in de
ondergrond gaat opbollen. In het planMER wordt nagegaan of en waar de
realisatie van het plan op dit vlak risico’s
inhoudt en geeft aan welke maatregelen
nodig zijn om opbolling van verzilt
grondwater en vermenging ervan met
zoet water tegen te gaan

⋅

Calamiteiten: het risico op calamiteiten
wordt algemeen en kwalitatief
besproken.

Onderstaand is het beoordelingskader m.b.t.
het aspect ‘wijziging bodem- en
grondwaterkwaliteit door verspreiding
verontreinigingen via bemaling’ gegeven.

Effect van bemaling op aanwezige verontreinigingen

Effectbeschrijving

Significantie

Geen verontreinigingen met verspreidingsrisico binnen de bemalingscontour

Verwaarloosbaar

0

Verontreinigingen met verspreidingsrisico binnen de bemalingscontour,
maar in concentraties onder de bodemsaneringsnorm

Beperkt negatief

-

Verontreinigingen met verspreidingsrisico binnen de bemalingscontour,
evenwel zonder humaantoxicologische of ecologische risico’s

negatief

--

Verontreinigingen met verspreidingsrisico binnen de bemalingscontour,
met humaantoxicologische of ecologische risico’s

Aanzienlijk negatief

---
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Wijziging grondwaterkwetsbaarheid

AANDACHTSPUNTEN

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 worden voorzien, kunnen een
wijziging in de grondwaterkwetsbaarheid tot
gevolg hebben.

Aandachtspunten vanuit de disciplines bodem en
grondwater zijn:

Gezien dergelijke ingrepen zich slechts over een
beperkte oppervlakte zullen voordoen (in
verhouding tot het grondwatersysteem), zal de
impact ervan op de grondwaterkwetsbaarheid
slechts zeer lokaal optreden en bijgevolg
verwaarloosbaar zijn.
De geplande ingrepen hebben geen tot een
verwaarloosbare invloed op de
grondwaterkwetsbaarheid en worden verder niet
besproken in het plan-MER.
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⋅

De aanwezigheid van verzilt grondwater
in de ondergrond

⋅

De hoge grondwaterstanden

⋅

De kleibodem

waardoor het piekdebiet in de
ontvangende waterlopen kan toenemen.
Waar nieuwe verhardingen worden
voorzien zal dit echter gepaard moeten
gaan met het voorzien van voldoende
waterberging. De toename aan
verharding wordt bepaald per
tracéalternatief. De benodigde
bergingscapaciteit wordt benaderend
berekend – rekening houdend met de
eisen van de waterloopbeheerder – en
voorstellen naar inrichting van het
afwaterings- en bergingssysteem worden
geformuleerd. Voortbouwend op het
voorgaande wordt nagegaan in hoeverre
het plan een invloed heeft op de lokale of
afwaartse overstromingsproblematiek.
Een eventuele stijging/daling van de
piekafvoer kan immers het
overstromingsrisico beïnvloeden.

5.3.5 Discipline oppervlaktewater
AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED
Voor wat betreft de waterkwantiteit (en
onrechtstreeks waterkwaliteit) wordt het
studiegebied bepaald door het stroomgebied van
de waterlopen in de omgeving. Voorliggend
studiegebied wordt bijgevolg bepaald door de
Ieperleed, Kerkhovengeleed, het
Slijpebruggeleed, Slijpeduikergeleed,
Sandersgeleed, de naamloze waterloop WN6.5.4
en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.
De aspecten waterkwantiteit- en kwaliteit
worden besproken voor deze waterlopen
opwaarts en afwaarts het plangebied, terwijl er
wat betreft de structuurkwaliteit wordt
toegespitst op het plangebied zelf.
BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE
Voor de beschrijving van de referentiesituatie
gaat de aandacht van het MER uit naar de
aspecten hydrografie en specifieke afwatering ter
hoogte van het plangebied, waterkwaliteit
(peilen, debieten (indien beschikbaar),
overstromingsrisico), ecologische kwaliteit
(fysisch – chemische waterkwaliteit, biologische
waterkwaliteit, structuurkwaliteit).

⋅

Waar waterlopen worden gekruist, of
waar aan waterlopen wordt geraakt of
deze worden verlegd, kan een wijziging
van de dwarssectie de
afwateringskarakteristieken beïnvloeden.
Criteria die mee de impact bepalen zijn:
bijkomende of bestaande kruising,
wijziging dwarssectie in verhouding tot
de totale dwarssectie. Indien er een
impact mogelijk is, wordt nagegaan of
deze een invloed heeft op de globale
afwatering van de waterlopen en op het
overstromingsrisico.

⋅

Wanneer de realisatie van de weg
samengaat met de inname van effectief
waterbergingsgebied, kan dit leiden tot
een hogere watertoevoer elders. De
inname van effectief
waterbergingsgebied moet steeds
gecompenseerd worden, zodat elders
geen wateroverlastproblemen gecreëerd
worden. In voorliggend geval blijkt uit de
omgevingsanalyse (zie § 3.2.1) dat het
plangebied niet overlapt met effectief
overstromingsgevoelige gebieden,
waardoor dit aspect verder niet
meegenomen zal worden.

METHODOLOGIE VAN DE MILIEUBEOORDELING
Voor voorliggend plan-MER beschouwen we
voor de discipline oppervlaktewater de volgende
relevante effectengroepen:
⋅

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit

⋅

Wijziging fysisch-chemische en
biologische oppervlaktewaterkwaliteit

⋅

Wijziging structuurkwaliteit

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit
Een wijziging in waterkwantiteit kan optreden
door een toename aan verharde oppervlakte, het
kruisen van waterlopen en de inname van
effectief waterbergingsgebied (komberging):
⋅

Bijkomende verharding resulteert in een
versnelde afvoer van hemelwater,
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⋅

Daarnaast kan een tijdelijke impact
optreden op de waterkwantiteit indien
een waterloop invloed ondervindt van
tijdelijke bemaling (verdroging). Hoewel
het om een tijdelijke impact gaat, kunnen
potentieel irreversibele effecten optreden
ten aanzien van omliggende
natuurwaarden (verdroging). Binnen
deze effectgroep wordt daarom – mede
op basis van de gegevens van de
disciplines bodem en grondwater –
nagegaan waar welke waterlopen
mogelijks invloed van bemaling kunnen
ondervinden. In functie van de discipline
biodiversiteit wordt per tracéalternatief
aangegeven welke waterlopen zich
binnen de eventuele invloedssfeer van
bemaling bevinden.

De impact van bovenstaande elementen op de
waterkwantiteit wordt eerst algemeen besproken.
Vervolgens wordt per tracéalternatief nagegaan
of er specifieke kenmerken zijn van de
tracéalternatieven of de omgevingskenmerken
waardoor de algemene effectbespreking
genuanceerd dient te worden op deze specifieke
locaties. Per item wordt aangegeven of er een
positieve, neutrale of negatieve impact is, al dan
niet op basis van het aanwezige risico. De
eindbeoordeling per tracéalternatief gebeurt door
de som te maken van de beoordeling per item.

Oppervlaktewaterkwantiteit

Significantie

Zeer significante afname van het risico op wateroverlast op 1 locatie of significante afname van het
risico op wateroverlast op diverse locaties

+++

Significante afname van het risico op wateroverlast op 1 locatie of beperkte afname van het risico op
wateroverlast op diverse locaties

++

Beperkte afname van het risico op wateroverlast op 1 locatie

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op wateroverlast

0

Beperkte toename van het risico op wateroverlast op 1 locatie

-

Significante toename van het risico op wateroverlast op 1 locatie of beperkte toename van het risico
op wateroverlast op diverse locaties

--

Zeer significante toename van het risico op wateroverlast op 1 locatie of significante toename van het
risico op wateroverlast op diverse locaties

---
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Wijziging fysisch-chemische en biologische
oppervlaktewaterkwaliteit

Dit aspect komt reeds aan bod bij de
discipline bodem en grondwater.
Controle van bemalingswater biedt
tijdens de aanlegfase een bijkomende
garantie op het vermijden van lozen van
verontreinigingen in het
oppervlaktewatersysteem.

Een wijziging in fysisch-chemische en biologische
oppervlaktewaterkwaliteit kan optreden als
gevolg van vervuild afstromend wegwater,
verspreiding van gekende verontreinigingen
door het uitvoeren van bronbemaling, de afvoer
van verzilt grondwater eveneens bij bemaling en
calamiteiten:
⋅

Vervuild afstromend wegwater kan de
oppervlaktewaterkwaliteit negatief
beïnvloeden. Het MER zal dit aspect op
kwalitatieve wijze behandelen op basis
van een literatuurstudie.

⋅

Als gevolg van bronbemaling kan een
risico ontstaan op verspreiding van
verontreinigende elementen bij lozing
van het bemalingswater op het
oppervlaktewatersysteem.

⋅

Bij bemaling in zones met verzilt
grondwater kan het bemalingswater
potentieel een verzilt karakter hebben. Bij
afvoer van het bemalingswater via het
oppervlaktewater kan dit tot verzilting
van het oppervlaktewater leiden. In het
MER wordt nagegaan of dit risico bestaat
en hoe hier mee moet omgegaan worden.
Dit aspect wordt kwalitatief besproken.

⋅

Calamiteiten: het risico op calamiteiten
wordt algemeen en kwalitatief
besproken.

Wijziging waterkwaliteit

Effectbeschrijving

Verbetering van de waterkwaliteit op waterloop met ecologische ambities

Significantie

Aanzienlijk positief

+++

Positief

++

Beperkt positief

+

Geen of amper effect op de waterkwaliteit

Verwaarloosbaar

0

Beperkte verslechtering waterkwaliteit of mogelijke verslechtering op waterloop
zonder ecologisch belang

Beperkt negatief

-

Negatief

--

Aanzienlijk negatief

---

Verbetering van de waterkwaliteit
Beperkte verbetering van de waterkwaliteit

Verslechtering/bedreiging waterkwaliteit
Verslechtering/bedreiging waterkwaliteit op waterloop met ecologisch belang of
ecologische ambities
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Wijziging structuurkwaliteit

Algemene aanbevelingen worden aangehaald
onder de algemene effectbespreking. Voor de
individuele tracés wordt aangegeven waar deze
aanbeveling van toepassing zijn.

De structuurkwaliteit kan lokaal wijzigen daar
waar de weginfrastructuur waterlopen kruist of
sterk benadert. Deze wijzigingen zullen zeer
lokaal optreden en hangen sterk af van
uitvoeringstechnische aspecten. Bijgevolg ligt de
focus in deze effectgroep op het formuleren van
aanbevelingen voor de verdere uitwerking van
het project.

Wijziging structuurkwaliteit

Effectbeschrijving

Significantie

Geen aantasting van de structuurkwaliteit

Verwaarloosbaar

0

Ingreep op de waterloop waar de structuurkwaliteit beperkt is

Beperkt negatief

-

Negatief

--

Aanzienlijk negatief

---

Ingreep op de waterloop waar de structuurkwaliteit matig tot goed is
Ingreep op de waterloop waar de structuurkwaliteit goed is en dit op een waterloop
met een belangrijke ecologische kwaliteit of ambities

AANDACHTSPUNTEN
Aandachtspunten vanuit de discipline
oppervlaktewater zijn:
⋅

Bijzondere aandacht voor de
natuurtechnische inrichting van nieuw
aan te leggen langsgrachten;

⋅

Aandacht voor gewijzigd
stromingsregime of een gewijzigde
(structuur)kwaliteit van geklasseerde
waterlopen in het plangebied (Ieperleed,
Kerkhovengeleed Slijpebruggeleed en het
Slijpeduikergeleed);

⋅

Risico’s uitgaande van verzilt
grondwater bij bemaling;

⋅

Watertoets.
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5.3.6 Discipline biodiversiteit

METHODOLOGIE VAN DE MILIEUBEOORDELING

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED

Binnen de discipline biodiversiteit worden
volgende effectgroepen onderscheiden:

De afbakening van het studiegebied is
afhankelijk van de beschouwde effectengroep.
Het betreft namelijk de gehele zone die
onderhevig is aan een gewijzigd geluidsklimaat,
de zone tot waar zich mogelijks
verdrogingseffecten voordoen ten gevolge van
bemalingen, de zone waar direct ecotoopverlies
optreedt en de zone die beïnvloed wordt door
barrière-effecten en/of ontsnipperende effecten.

⋅

ecotoop/habitatwijziging: verlies en
creatie,

⋅

versnippering en barrièrewerking,

⋅

verstoring,

⋅

verdroging/vernatting,

⋅

verontreiniging,

⋅

eutrofiëring en verzuring

Ecotoop en habitatwijziging: verlies en creatie
BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE

De beoordeling van effecten binnen de
effectengroep ecotoop/habitatwijziging omvat de
impact door direct ruimtebeslag, impact op
leefgebieden van soorten en opportuniteiten tot
ecotoop/habitatcreatie.

Voor een beknopte beschrijving van de
referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk
3.2 omgevingskenmerken. In het plan-MER zal
een meer uitgebreide beschrijving van de
referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal
aandacht uitgaan naar:
-

Het direct ruimtebeslag wordt op hoofdlijnen
weergegeven per tracéalternatief. Van belang is
de bijkomende ruimte-inname, in bijzonder ter
hoogte van ecologisch waardevolle ecotopen
(volgens de meest actuele versie van de BWK) en
ecotopen met een beschermd statuut als SBZgebied, VEN, natuurreservaten en gebieden
binnen patrimoniumbeheer van ANB.

Ecologische waarde met aandacht naar
vegetatie en fauna. Bijzondere aandacht gaat
hierbij uit naar waardevolle natuurtypes of
soorten;

-

Aandachtsgebieden worden afgebakend op
basis van belangrijke biologische waarden,

Aangezien we op planniveau nog niet beschikken
over afbakeningen en oppervlaktes van
benodigde werfzones, kan dit ruimtebeslag niet
begroot worden in deze fase van het proces. Ook
kruisingen met andere infrastructuren kunnen
bijkomende ecotoopinname met zich
meebrengen, maar gezien de exacte
dimensionering van deze kruisingen op
planniveau nog niet gekend zijn, kan deze
ecotoopinname niet in detail bepaald worden.
Wel kunnen er aanbevelingen worden
geformuleerd voor bijvoorbeeld de inrichting van
de kruispunten en de mogelijke locatie van de
werfzone in functie van de potentiële
ecotoopinname.

beschermde gebieden en beheerde
groengebieden;
-

Beschrijving van vegetatie gebeurt niet op
basis van een gedetailleerde inventaris van
alle voorkomende plantensoorten, maar op
basis van aanwezige natuurtypes en met
bijzondere aandacht voor kwetsbare en
bedreigde soorten en doelsoorten of
natuurtypes. Desktoponderzoek wordt
aangevuld met terreinbezoek.

-

Beschrijving van de potenties in het gebied op
basis van de abiotische kenmerken en
ruimtelijke kwaliteiten (vb. aanwezigheid van
een grote aaneengesloten open ruimte en
verbindingsmogelijkheden met andere

De inname van leefgebieden van soorten wordt
afgeleid van beschikbare data, met name
beschikbare waarnemingen (waarnemingen.be en
eigen terreinwaarnemingen). Er komt volgens de
BWK kartering geen faunistisch waardevol
gebied voor.

gebieden), relictpopulaties en juridische en
beleidsmatige randvoorwaarden (vb.
beschermingsgraad).
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Ecotoop/habitatcreatie ontstaat vb. langsheen de
bermen en ter hoogte van eventueel
noodzakelijke waterbufferbekkens. Dit zal deels
op projectniveau verder uitgewerkt worden. In
voorliggend plan-MER kunnen reeds
aanbevelingen worden geformuleerd.

Volgens het Vegetatiebesluit is het onder meer
verboden om vennen, heiden, duinvegetaties,
moerassen en waterrijke gebieden te wijzigen.
Het wijzigen van historisch permanent grasland
en poelen is verboden in onder meer
groengebied, parkgebied en buffergebied. In
onder meer groengebied geldt de
natuurvergunningplicht voor het wijzigen van
kleine landschapselementen zoals waterlopen en
hun bermen, houtkanten en bomenrijen. Bij
inname of wijziging dienen maatregelen
genomen worden. Dit vormt een aandachtspunt
op projectniveau. Mogelijks is het bosdecreet van
toepassing.

De beoordeling van de effecten betreft een
integrale afweging waarbij volgende factoren in
beschouwing genomen worden:
⋅

ingenomen oppervlakte waardevolle tot
zeer waardevolle ecotopen/habitats;

⋅

al dan niet faunistisch belang

⋅

status van de ecotopen; al dan niet
beschermde ecotopen (SBZ, VEN,
natuurreservaat);

⋅

potenties voor natuurontwikkeling

⋅

de ecologische betekenis van de ecotopen
binnen de globale ecologisch-ruimtelijke
infrastructuur (situering binnen
natuurcomplexen, aan de rand ervan of
eerder geïsoleerd).

Ecotoop/habitat inname/creatie

Significantie

Ontstaan van een aanzienlijk (bijkomend) areaal van een waardevol ecotoop of creatie optimale
habitatcondities voor een waardevolle soort

+++

Areaaltoename van een waardevol ecotoop of verbetering van de habitatcondities van een belangrijke soort

++

creatie van ecotopen met enige, maar relatief beperkte natuurwaarde

+

geen of verwaarloosbare ecotoop/habitatverlies of beperkt areaalverlies van een minder waardevol
ecotoop/soort

0

beperkt areaalverlies van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied
of inname van een minder waardevol ecotoop/habitat

-

Niet te verwaarlozen areaalverlies van een waardevol ecotoop of habitat van een waardevolle soort in
verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied

--

significant areaalverlies van een waardevol tot zeer waardevol ecotoop binnen het studiegebied of
significante afname van habitat van een waardevolle soort

---
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Versnippering en barrièrewerking

Uit deze omschrijving blijkt dat versnippering,
barrière-effect en habitatdestructie nauw
verwante effectengroepen zijn. Verlichting en
lawaai versterken de barrièrewerking.

Versnippering omvat effecten van verlies van
leefgebied, kleinere oppervlakte van de
resterende fragmenten, toegenomen isolatie van
de leefgebieden en toegenomen randeffecten.
Hierdoor wijzigt de habitatkwaliteit van de
overgebleven fragmenten.

Ten aanzien van de versnipperende werking van
lijninfrastructuur dient men rekening te houden
met type verharding en frequentie van het
gebruik van de infrastructuur. Zo komt men tot
onderstaande tabel (Defloor et al. 2001)

Daarnaast hangt het versnipperend effect af van
faunapassages en van de inrichtingsmodaliteiten
(vb. kruisingen met waterlopen).
De resulterende impact op vlak van ecologische
connectiviteit (impact op versnippering en
barrièrewerking en impact op vlak van
ontsnippering) wordt beoordeeld.

Om het effect van versnippering en
ontsnippering te evalueren wordt rekening
gehouden met de bestaande ecologische
verbindingen, barrières en
versnipperingstoestand en met het belang van de
betreffende gebieden.

Versnippering en barrièrewerking

Significantie

De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, samenhang wordt
op bovenlokale schaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; grote impact op
belangrijke soorten/ecotopen

---

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrière, samenhang wordt
lokaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; impact op belangrijke soorten/ecotopen

--

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, zachte barrière of
barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of negatieve randeffecten

-

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang

0

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten aanzien van
migratieknelpunten en/of randeffecten.

+

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal significant verbeterd, lokaal
ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd

++

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden opgeheven,
samenhang wordt op bovenlokale schaal significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven

+++

Tabel 8. Verschillende impactklassen met betrekking tot het barrière-effect voor fauna; voor lineaire transportinfrastructuur i.e. wegen, kanalen en
spoorlijnen. (Bron : Defloor et al. 2001)
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Visuele en auditieve verstoring door beweging
of menselijke aanwezigheid

voorspellen. Dit o.m. omdat bij een aantal soorten
en in een aantal situaties tolerantie voor
geluidverstoring bij continue verstoringbronnen
vastgesteld werd. De geluidsverstoring bij
exploitatie van wegenis, betreft in hoofdzaak een
permanente, continue verstoring.

Onder de effectengroep verstoring worden zowel
visuele en auditieve verstoring alsook verstoring
door beweging of menselijke aanwezigheid
beschreven. Door verstoring neemt de
habitatkwaliteit van een gebied af. Verstoring
leidt tot gedrags- en fysiologische reacties van
gevoelige receptorsoorten. Bij een aantal soorten
leidt verstoring tot ontwijkgedrag. Hierdoor
kunnen foerageergebieden of migratieroutes
verloren gaan. Hierdoor kan verstoring de
barrièrewerking van de lijninfrastructuur
versterken.

Verlichting leidt voor nachtactieve fauna tot een
beperking van de actieve periode (o.m. de
Molenaar et al. 2000 , de Molenaar 2003 ). Bij een
aantal soorten leidt verlichting tot
ontwijkingsgedrag. Recente studies tonen aan dat
alle soorten verlichting een negatieve invloed
heeft op fauna (project LichtOpNatuur).
De beoordeling van de effecten betreft een
integrale afweging waarbij het huidig
verstoringsklimaat, de bijdrage van het plan tot
het toekomstige verstoringsklimaat en het
voorkomen van kwetsbare soorten en gebieden
in beschouwing genomen worden. Hierbij gaat
de discipline biodiversiteit onder meer uit van de
metingen uitgevoerd in het kader van discipline
geluid, en van de inventarisatie van aanwezige
broedvogelsoorten.

Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat in
bosrijke gebieden de afname van habitatkwaliteit
door lawaai vermoedelijk de belangrijkste
oorzaak is van lagere broeddensiteiten van
vogels nabij wegen. De kritische geluidswaarden
voor bosvogels variëren tussen ongeveer 40 en 50
dB(A) (Reijnen et al. 1997 ).
Het effect van de verstoring is afhankelijk van de
aard, het tijdstip en de duur van de verstoring,
van de afstand tot de verstoringbron en de
gevoeligheid van de receptoren. Echter, het is
moeilijk een eenduidige dosis-respons relatie te

Verstoring tijdens de aanlegfase wordt
behandeld op project-MER niveau.

Verstoring

Significantie

Permanente of langdurige tijdelijke verstoring (geluid hoger dan 45 dB(A)) van verstoringgevoelige,
waardevolle gebieden of soorten belangrijk effect op populatieniveau

---

Zeer omvangrijke tijdelijke verstoring in een gebied waar zeer verstoringgevoelige receptoren aanwezig
zijn OF Permanente of langdurige tijdelijke verstoring (geluid hoger dan 45 dB(A)) van
verstoringgevoelige, waardevolle gebieden of soorten, lokaal effect

--

Tijdelijke verstoring met beperkte tot matige invloedsfeer; Permanente beperkte verstoring (geluid hoger
dan 45dB(A)) van reeds verstoorde gebieden

-

Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring of matige verstoringsimpact zich in een gebied waar
geen gevoelige receptoren (fauna) aanwezig zijn

0

Verbetering geluidsklimaat in een gebied waar geen of amper gevoelige fauna aanwezig zijn.

+

Verbetering geluidsklimaat in een gebied waar gevoelige fauna aanwezig zijn.

++

Zeer significante verbetering geluidsklimaat in een gebied waar gevoelige fauna aanwezig zijn op diverse
locaties of over een zone op macroniveau

+++
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Verdroging en vernatting

In dit kader heeft discipline biodiversiteit ook
aandacht voor de gevolgen van mogelijke
verzilting van de grondwatertafel door
bemalingswerken of wijzigende infiltratiegraad.
Indien uit disciplines grond- en oppervlaktewater
een groot risico op verzilting blijkt, zal de
informatie uit deze disciplines worden gebruikt
om de effecten op vegetaties aanwezig in de
verzilte zones kwalitatief te beschrijven en te
beoordelen.

Verdroging/vernatting is een verzamelterm voor
de effecten die het gevolg zijn van menselijke
verstoringen van de watercyclus, het
waterlopenstelsel en de waterhuishouding van
de bodem.
Bij uitwerking van deze effectengroep wordt
gesteund op de disciplines grond- en
oppervlaktewater. Zoals ook in die disciplines
aangegeven wordt, wordt de impact in het planMER kwalitatief of semi-kwantitatief beschreven.

Wanneer door de toekomstige werken de
infiltratiecapaciteit van de bodem aangetast
wordt, kan verdroging of vernatting mogelijk
zijn. Het verdrogingseffect zal worden afgeleid
uit de milieubeoordeling binnen discipline
grondwater. De discipline biodiversiteit zal de
effecten van de potentiële verdroging op flora
beoordelen.

Mogelijke verdroging tijdens de aanlegfase kan
ontstaan ten gevolge van bemaling (cfr. discipline
grondwater). Binnen de discipline grondwater
zal een invloedssfeer van bronbemaling waar de
toeristische ontsluitingsweg verdiept komt te
liggen, worden berekend. Binnen de discipline
biodiversiteit zal worden nagegaan of er
waardevolle ecotopen gevoelig voor
waterstandswijziging voorkomen binnen de
invloedssfeer van bemaling.
Verstoring

Significantie

Globaal significant herstel van standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische potentie
van de locatie,

+++

Significant lokaal herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische potentie
van de locatie

++

Beperkt herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische potentie van de
locatie

+

Geen of verwaarloosbare wijziging van de hydrologie of kortdurende, lokale wijziging van de
standplaatscondities van een weinig gevoelig natuurtype of soort

0

Beperkte wijziging van de hydrologie op 1 locatie, nadelig voor de beperkte natuurwaarde van de locatie

-

Tijdelijke wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig
natuurtype of soort of permanente beperkte wijziging van de standplaats van een gevoelig waardevol
natuurtype of soortpotentiële of actuele natuurwaarde

--

Permanente wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig
natuurtype of soort

---
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Verontreiniging

Eutrofiëring en verzuring via lucht

Verontreiniging van grond- en/of
oppervlaktewater veroorzaakt door calamiteiten
of door afstromend wegwater kan gevolgen
hebben voor de kwaliteit van het ontvangende
ecosysteem. Er zal worden nagegaan welke de
mogelijke risico’s (bedreigingen) zijn en welke de
gevoeligheid van de habitats en soorten is.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van informatie
afkomstig uit de disciplines bodem, grondwater
en oppervlaktewater. De huidige kwaliteit en
waarde van het ecotoop of habitat worden mee
beschouwd bij de effectenevaluatie.

De nieuwe weginfrastructuur met bijhorende
verkeersgeneratie kan zorgen voor bijkomende
uitstoot van verzurende en vermestende stoffen
naar de omgeving, en door verplaatsing van de
verkeerstromen ook wijzigingen in de locaties
waar deze depositie optreedt. Deze kunnen
neerslaan ter hoogte van beschermde
natuurgebieden en zo de habitatkwaliteit
aantasten: verontreiniging door atmosferische
depositie. Om dit effect in te schatten wordt de
atmosferische depositie ter hoogte van de
beschermde gebieden, inclusief de verwachte
bijdrage van voorliggend plan, berekend op basis
van de gegevens uit discipline lucht. Hierbij
wordt rekening gehouden met de emissies uit het
plangebied en de dominante windrichting.
Indien nodig worden in overleg met ANB enkele
receptorpunten in het habitatrichtlijn- en VEN
gebied geplaatst om de depositie nader te
kunnen bekijken. Deze depositiewaarden worden
vervolgens getoetst aan de kritische
depositiewaarde voor elk relevant habitattype.

Verontreiniging is sterk afhankelijk van
uitvoeringstechnische aspecten (type
verontreiniging, diepte verontreiniging, …).
Zoals reeds aangehaald in deze disciplines kan
verontreiniging sterk beperkt worden indien de
vigerende wetgeving correct wordt nageleefd. In
deze disciplines wordt enkel eventuele
(verspreiding van) verontreiniging door
bemaling relevant beschouwd op planniveau.
Deze vorm van verontreiniging treedt echter
hoofdzakelijk op in de (diepere) ondergrond
zodat de invloed op biodiversiteit zeer beperkt is.
Deze effectengroep zal dan ook niet in het planMER aan bod komen. Enkel indien bij de opmaak
van het plan-MER blijkt dat verontreiniging door
bemaling een groot risico betreft dat ook fauna en
flora kan beïnvloeden zal dit ook in het planMER aan bod komen.

De kritische depositiewaarden voor vermesting
of eutrofiëring werden bepaald in het rapport
‘Passende beoordeling praktische wegwijzer
effectgroepen voor het habitatspoor. Effectgroep
3 eutrofiering subgroep 3.1 via lucht’ (februari
2015, ANB), volgens van Dobben et al. (2012). De
mediane kritische lasten voor verzuring werden
verkregen uit het richtlijnenboek
‘landbouwdieren’. Er komen geen Natura 2000
habitattypen voor rechtstreeks ter hoogte van het
plangebied. Wel zijn duingebieden noordelijk
aanwezig.
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VOORTOETS TOT PASSENDE BEOORDELING EN

AANDACHTSPUNTEN

VERSCHERPTE NATUURTOETS

Specifiek voor discipline fauna en flora worden
volgende aandachtspunten in deze fase van het
proces gedetecteerd:

Het plangebied is gesitueerd ter hoogte van VEN
gebied ‘de Puidebroeken’. In functie van het
beschermen van de aanwezige VEN-Gebieden
dient een verscherpte natuurtoets te worden
uitgevoerd: hierbij dient te worden onderzocht of
voorliggend plan tot onvermijdbare schade aan
de in het VEN gebied aanwezige habitatten kan
leiden. In dat geval dient te worden bekeken of
deze schade onherstelbaar is. Aandachtspunten
hierbij zijn onder meer verstoring en
barrièrewerking van de nieuwe
weginfrastructuur, en verzurende of
vermestende depositie door emissies van het
wegverkeer.
Ten noorden van het plangebied zijn de gelegen,
onderdeel van habitatrichtlijngebied BE2500001
‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’.
Om na te gaan of het plan geen aanleiding geeft
tot betekenisvolle aantasting van de habitats en
soorten in deze Speciale Beschermingszone,
wordt een voortoets tot Passende Beoordeling
uitgevoerd. Er wordt hierbij getoetst aan de
instandhoudingsdoelstellingen opgemaakt voor
het habitatrichtlijngebied. Hierbij worden
volgende effectengroepen beschouwd:
-

barrièrewerking

-

verstoring

-

eutrofiëring en verzuring

De voortoets tot passende beoordeling en de
verscherpte natuurtoets worden geïntegreerd in
discipline biodiversiteit van het plan-MER.
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⋅

Inname en versnippering van de
ecologische infrastructuur (vb. door
kruisen waterlopen met waardevolle
randvegetatie, ligging ten opzichte van
VEN en Habitatrichtlijngebied);

⋅

Inname en versnippering
akkervogelgebied;

⋅

Verstoring door licht en geluid;

⋅

Potenties ruimte tussen bewoning en
tracé voor landschaps- en
natuurontwikkeling

⋅

Wijzigingen in atmosferische depositie
(verzuring en vermesting) in het
bijzonder ter hoogte van VEN en
Habitatrichtlijngebied;

5.3.7 Discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en
archeologie

De beschrijving van de referentiesituatie op
microniveau houdt een lokalisering en
beschrijving in van de landschapselementen en componenten voor het plangebied, zijnde de
verschillende tracéalternatieven. Dit gebeurt op
basis van kaartenmateriaal, luchtfoto’s, reeds
uitgevoerde studies en terreinbezoek. In deze
beschrijving wordt onder meer aandacht besteed
aan de positieve en negatieve beelddragers
binnen het plangebied.

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het
plangebied en het studiegebied. Het plangebied
is het gebied waarbinnen de eigenlijke ingrepen
worden voorzien, met name de verschillende
tracéalternatieven. Het studiegebied omvat
minimaal het plangebied en wordt gedefinieerd
als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen
en de effecten van die ingrepen zich manifesteren
op het landschap als erfgoed, dynamisch
relatiestelsel en als zintuiglijk waarneembaar
verschijnsel.

Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de
perceptieve kenmerken:

Het studiegebied op macroniveau omvat de zone
rond de planingrepen waar de belangrijkste
landschappelijke structuren die (gedeeltelijk)
binnen de effectenzone vallen, opgenomen zijn.
Dit houdt een beschrijving in van het gebied
volgens de traditionele landschappen voor het
Vlaams gewest (naar Antrop en Van Damme,
2002). De indeling volgens traditionele
landschappen geeft per traditioneel landschap de
karakteristieke landschapstypes op macroniveau
weer. De beleidswenselijkheden voor elk
traditioneel landschap worden, indien relevant,
meegenomen als toetsingskader bij de
effectbespreking.

⋅

relatie met het geheel (aandacht voor
samenhang);

⋅

impact op de visuele kenmerken
(aandacht voor landschappelijke
inpassing);

⋅

impact op belevingswaarde (aandacht
voor herkenbaarheid en leesbaarheid van
de ruimte).

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE
Voor een beknopte beschrijving van de
referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk
3.2 omgevingskenmerken. In het plan-MER zal
een meer uitgebreide beschrijving van de
referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal
aandacht uitgaan naar:

De bespreking van de referentiesituatie van het
studiegebied op mesoniveau houdt een analyse
in van de cultuurhistorische kenmerken,
structuurelementen en van de perceptieve
elementen in de omgeving van de
tracéalternatieven. Deze beschrijving gebeurt aan
de hand van de landschapsatlas, het geoloket
onroerend erfgoed, de
landschapskenmerkenkaart, luchtfoto’s,
historische kaarten en van eigen terreinbezoek.
Dit gebied op mesoniveau kan beschouwd
worden als het studiegebied, begrensd door de
reikwijdte van de visuele invloedsfeer, waarbij
een afstand van 1200 m, beschouwd als de
kritische kijkafstand (Antrop, 2007), als richtlijn
kan dienen. Gezien de zeer vlakke topografie van
de polders binnen voorliggend studiegebied
wordt mogelijks een grotere afstand in
beschouwing genomen.
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⋅

Evolutie van het landschap en de
situering en beschrijving van
landschapstypologie en
cultuurhistorische context;

⋅

Analyse van de cultuurhistorische
kenmerken, structuurelementen en van
de perceptieve kenmerken en
belevingswaarde in de onmiddellijke
omgeving van de tracéalternatieven.
Hierbij gaat eveneens aandacht uit naar
de aanwezige hoge landschapswaarden
((vastgestelde) landschapsatlasrelicten,
…).

⋅

Beschrijving van de
landschapselementen en –componenten
met aandacht naar positieve en negatieve
beelddragers binnen het plangebied.

METHODOLOGIE MILIEUBEOORDELING

De realisatie van een nieuwe wegverbinding op
zich betekent het toevoegen van een nieuw
lijnelement in het bestaande polderlandschap,
waardoor het aanwezige landschap wordt
versneden en versnippering optreedt.

De effecten op het landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie worden beschreven en
beoordeeld volgens volgende effectengroepen:
⋅
Wijzigingen landschappelijke structuren
en relaties;
⋅
Wijziging erfgoedwaarde;
⋅
Wijziging perceptieve kenmerken (en
belevingswaarde);

Indien een ongelijkvloerse kruising onder de
vorm van een (hoge)brug wordt voorzien over
bijvoorbeeld het kanaal, wordt een nieuw
opgaand element in het landschap ingebracht,
wat een effect zal hebben op de verticale
landschappelijke structuur. Hierdoor zal de
ligging van de weg worden geaccentueerd in het
polderlandschap. Indien de weg verhoogd wordt
aangelegd in het vlakke polderlandschap zal dit
eveneens een effect hebben ten aanzien van de
landschappelijke structuur van het
polderlandschap. Bij de aanleg van een tunnel
onder het kanaal vindt er een betere
landschappelijke inpassing plaats van het
wegtracé.

De milieueffecten worden beoordeeld per
effectgroep volgens onderstaande
significantiekaders. Of een effect al dan niet
significant is, wordt nagegaan aan de hand van
diverse criteria. Deze criteria verschillen
naargelang de effectgroep en worden hierna
beschreven. De volgorde van opsomming geeft
geen indicatie van het belang van de criteria.
Voor elke effectgroep wordt steeds rekening
gehouden met volgende algemene criteria:
⋅
grootte van de impact van het effect
(‘werkingsgebied’);
⋅
duur van het effect.

De wijzigingen in landschapsecologische
processen wordt besproken in de discipline
biodiversiteit (ecotoop en habitatwijziging). Door
bodemverdichting, wijzigingen van het reliëf,
uitgraven van bodem, … kunnen de typische
bodemstructuren en geomorfologie worden
gewijzigd. Dit impliceert een verlies aan
geopatrimoniumwaarde. Deze effectengroep
komt aan bod bij de discipline bodem (structuur
en profielwijziging). De significantie van de
effecten wordt o.a. bepaald door:
⋅
graad van verandering;
⋅
mate van samenhang;
⋅
mate van versnippering.

Wijziging landschappelijke structuur en
relaties
Het effect op de landschappelijke structuren en
relaties betreft de impact op de
samenhang/versnippering van waardevolle
structuren en relaties en verstoring van
geomorfologische processen. Hierbij gaat zowel
aandacht uit naar de horizontale relaties als de
verticale relaties.
Door het inbrengen van nieuwe elementen en het
verwijderen van bestaande, wordt de structuur
van het landschap gewijzigd en gaat
landschappelijke samenhang verloren. De
ruimtelijke en functionele samenhang wordt
besproken binnen de discipline mens ruimtelijke
aspecten.

Voor de beoordeling van de effectengroep
landschappelijke structuur en relaties wordt
volgend significantiekader vooropgesteld:

Landschappelijke structuur en relaties

Significantie

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties

+++

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal herstel of
opwaardering minder waardevolle structuren of relaties

++

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties

+

Geen impact op samenhang of verstoring van processen

0

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of beperkte
verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

-

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een sterke,
globale verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

--

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties

---
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Wijziging erfgoedwaarde

⋅

Landschapsatlasrelict

Binnen de effectengroep wijziging
erfgoedwaarde wordt aandacht geschonken aan
de effecten op de beschermde monumenten,
landschappen, dorps- en stadsgezichten, het
archeologisch patrimonium, het (al dan niet
vastgesteld) bouwkundig erfgoed, ( al dan niet
vastgestelde) landschapsatlasrelicten,
wenselijkheden ten aanzien van het traditionele
landschap, cultuur-historisch belangrijke zones,
historisch-geografische elementen en
structuren,… Dit kan zowel aantasting,
vernieling zijn als het wijzigen van
erfgoedwaarde. Om de significantie van de
effecten op het erfgoed te bepalen wordt eerst de
waarde van het erfgoed in de mate van het
mogelijke ingeschat. Belangrijke criteria daarvoor
zijn:

⋅

Bouwkundig erfgoed

⋅

Ouderdom

⋅

Gaafheid/staat (gaaf/gerestaureerd
beperkt te restaureren, grondig te
restaureren, vervallen en af te breken)

⋅

Zeldzaamheid (kenmerkend en uniek in
de streek, sporadisch voorkomend,
algemeen voorkomend in Vlaanderen)

⋅

Ensemblewaarde/context (gave en
waardevolle ensembles/context,
ensembles/context met waardevolle
elementen, volledig geïsoleerd geen
ensemblewaarde/contextwaarde)

⋅

Graad van bescherming

⋅

Beschermd

⋅

Vastgestelde inventaris

Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve
waarde van het erfgoed op zich maar eveneens
naar de mogelijke aantasting van de context of de
ensemblewaarde van het erfgoed. De waardering
van het erfgoed wordt als volgt bepaald.

Waardering van het erfgoed
Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed

Zeer waardevol

Landschapsatlasrelict, erfgoedlandschap
Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement,
bijzonder landschap
Beschermd archeologische zone
Site met hoge archeologische potentie

Waardevol

Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen
landschapselement, bijzonder landschap
Inventaris bouwkundig erfgoed en andere vastgestelde
inventarissen
beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen
landschapselement of landschap

Matig waardevol

site met gemiddelde tot lage archeologische potentie
overige

Weinig waardevol

structureel aangetast
nieuw landschap

Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid,
zeldzaamheid of een combinatie van de
hierboven geformuleerde criteria er toe leiden dat
een element een klasse kan stijgen. Zo kan een
element dat opgenomen is in de inventaris van
het bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief
oud is als zeer waardevol gewaardeerd worden.

Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de
aard van de ingreep bepalend voor het bepalen
van de significantie.
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Hierbij worden volgende categorieën
onderscheiden: vernielen (afbraak), aantasting,
beïnvloeding ensemblewaarde, beïnvloeding
contextwaarde, restauratie/renovatie.

Door de ingrepen te combineren met de waarde
van het erfgoed kan een significatiekader
aangereikt worden die de beoordeling van de
effecten als gevolg van voorliggend plan kan
objectiveren. Het significantiekader is niet
absoluut en vormt louter een leidraad.

Wijziging erfgoedwaarde
matige erfgoedwaarde

Vernielen (afbraak)

-

--

--/---

---

Aantasting

0

-

--

---

Beïnvloeding ensemblewaarde

0

-/--

--/---

---

Beïnvloeding contextwaarde

0

-/--

--/---

---

Restauratie/renovatie

+

+

++

+++

Naast aandacht voor het bovengrondse erfgoed
gaat eveneens aandacht uit naar archeologie.

hoge erfgoedwaarde

Zeer hoge
erfgoedwaarde

weinig erfgoedwaarde

Echter verstoorde bodems kunnen ook een
oudere antropogene en dus archeologisch
belangrijke oorsprong hebben. De effecten zijn
dus afhankelijk van het type verstoring.

Bodemingrepen gerelateerd aan de aanleg van
nieuwe wegenissen, taluds, grachten of de
inrichting van werfzones, realisatie van een
tunnel kunnen een negatieve impact hebben op
het archeologisch erfgoed.

Onder onverstoorde bodems worden niet
opgehoogde bodems in landbouw of natuurlijk
gebruik beschouwd. Bij onverstoorde bodems
worden de grootste effecten tav archeologisch
erfgoed verwacht. De impact is uiteraard ook
afhankelijk van het type (bodemcompactie,
bemaling, vergravingen, …), duur en omvang
van de ingreep en van de bodemkenmerken zelf.
Algemeen gesteld zal de impact groter zijn bij
effectieve vergraving in de bodem, gezien het
potentiële archeologische erfgoed hierbij direct
en fysiek wordt aangetast. Bij bodem-compactie
en bemaling is de impact eerder indirect met
mogelijke degradatie of deformatie tot gevolg.

De effecten ten aanzien van het archeologisch
erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand
van de al dan niet aanwezig zijn van gekend
archeologisch materiaal, de graad van verstoring
van de oppervlakkige bodem en de
bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van
gekend archeologisch materiaal is echter een
dubieuze factor. Het gekende archeologische
erfgoed is immers slechts een fractie van het
gehele archeologische erfgoed. De hoeveelheid
ongekend erfgoed is vele malen groter.

Ten aanzien van archeologisch erfgoed wordt
volgend significatie-kader als leidraad
gehanteerd.

Verharde, bebouwde, opgehoogde, geërodeerde
of vergraven bodems zijn verstoorde en
vergraven bodems.

Archeologie

Significantie

Volledig verstoorde en vergraven bodem / geen impact op de bodem

0

Verstoorde en vergraven bodem / beperkte compactie en bemaling

-

Beperkt verstoorde en/of vergraven bodem / belangrijke compactie of bemaling, beperkte vergraving

--

Onverstoorde bodem / belangrijke vergraving

---
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Wijziging perceptieve kenmerken en
belevingswaarde

Effecten hangen onder meer af van
schaalvergroting of –verkleining, toevoegen en
verwijderen van elementen, inpasbaarheid, de
mate van openheid, zichtbaarheid van de
ingrepen, … De landschappelijke inkleding van
de nieuwe infrastructuur is in dit opzicht van
bijzonder belang (relatie met de context
(samenhang), variatie en contrast herkenbaarheid
(oriëntatie, identiteit), gaafheid, zorg, netheid,
gebruiksmogelijkheden en algemene sfeer).

Verstoring van de perceptieve kwaliteiten en
belevingswaarde van het landschap ontstaan
enerzijds door auditieve en visuele verstoring en
het minder toegankelijk worden van het
landschap. Deze effecten kunnen een
verandering van de aard van het landschapstype
veroorzaken. Anderzijds kunnen nieuwe
beelddragers bijdragen aan een opwaardering
van het landschap, waar op vandaag het
landschap verstoord.
Perceptieve kenmerken en belevingswaarde

Significantie

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle positieve beelddragers

+++

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken

++

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken

+

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk aangetaste kenmerken

0

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken

-

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken

--

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken

---

AANDACHTSPUNTEN
Specifiek voor discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie worden volgende
aandachtspunten in deze fase van het proces
gedetecteerd:
⋅

Perceptieve kenmerken en
belevingswaarde bij inrichting van de
weg en kruising van het kanaal dmv een
vlakke brug, hoge brug of tunnel in het
polderlandschap;

⋅

Toegankelijkheid van het landschap en
inkleding van de geplande
infrastructuur;

⋅

Versnippering en ontsnippering van
landschappelijke relaties (kruisen van
waterlopen);

⋅

Impact archeologisch erfgoed, met
bijzondere aandacht voor risico op
aantasting ervan.
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5.3.8 Discipline mens (ruimte en
gezondheid)

METHODOLOGIE MILIEUBEOORDELING
Bij de beoordeling van het plan en de
tracéalternatieven voor de discipline mens
worden volgende effectgroepen onderscheiden:

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED
Het studiegebied wordt gedefinieerd als het
gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de
effecten van die ingrepen op vlak van ruimtelijke
functies of gezondheid merkbaar zijn. Dit gebied
betreft voornamelijk de nabijgelegen
woonstructuur van Middelkerke (Slijpebrug en
woonstructuur ten westen van de
Spermaliestraat), de bedrijven(terreinen) rondom
de geplande ingrepen, de landbouw en
natuurgebieden in de omgeving, de verkeers- en
recreatieve structuur op lokaal en bovenlokaal
niveau en de kwetsbare locaties in de nabijheid
van de ingrepen.

⋅

Bestaande interacties, zoals ontsluiting
van functies, barrièrewerking, hinder, …

⋅

Gezondheidsaspecten.

⋅

Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit

⋅

Ruimte beleving;

⋅

Gezondheid, veiligheid en
hinderaspecten.

Deze effectgroep gaat na in welke mate het plan
de ruimtelijke structuur van een gebied wijzigt,
in welke mate het plan de ruimtelijke samenhang
beïnvloedt en in welke mate het plan past binnen
de ruimtelijke context. Er wordt ook nagegaan
waar barrièrewerking optreedt. Deze kan
ontstaan als verbindingen (al dan niet tijdelijk)
onderbroken worden. Ook de versnippering van
ruimtelijke gehelen (zoals woonwijken,
structurele dragers en aaneengesloten
landbouwgebieden, woon-werkverkeer, woonschoolverkeer, recreatieve verbindingen, …),
hetzij door het tijdelijk onderbreken van
verbindingen, hetzij door versnippering van
ruimtelijke gehelen wordt onderzocht.

Voor een beknopte beschrijving van de
referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk
3.2 omgevingskenmerken. In het plan-MER zal
een meer uitgebreide beschrijving van de
referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal
aandacht uitgaan naar:
Functioneren van de
gebruiksgroepen/functies: wonen,
bedrijvigheid, landbouw, recreatie, …

Wijziging ruimtelijke structuur en
wisselwerking met de ruimtelijke
context;

Wijziging ruimtelijke structuur en
wisselwerking met de ruimtelijke context

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE

⋅

⋅

Onderstaande tabel geeft het significantiekader
weer dat wordt gehanteerd bij de beoordeling
van deze effectgroep. De effecten tav
bereikbaarheid en het functioneren van het
verkeerssysteem voor de verschillende functies
wordt beoordeeld binnen de discipline mobiliteit
en wordt als input voor de milieubeoordeling
binnen discipline mens gehanteerd.
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Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context

Significantie

Diverse functies/locaties die op heden (quasi) niet bereikbaar waren, worden ontsloten
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd.

+++

functie/locatie die op heden (quasi) niet bereikbaar was, wordt ontsloten
Bereikbaarheid is verbeterd op macroschaal
Ruimtelijke samenhang wordt op lokaal significant verbeterd.

++

Bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verbeterd
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verbeterd.

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of ruimtelijke samenhang.

0

Bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verminderd
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verstoord.

-

Bereikbaarheid van diverse functies/locaties is verminderd
Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord.

--

Bereikbaarheid van diverse functies/locaties is niet langer gegarandeerd
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verstoord.

Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit

---

De ruimte-inname is afhankelijk van het tracéalternatief. Uit voorliggende milieubeoordeling
en ontwerpend onderzoek zal eveneens moeten
blijken of eventuele parallelwegen moeten
voorzien worden om de bereikbaarheid van
verschillende functies te garanderen (cfr.
discipline mobiliteit en ruimtelijke structuur en
samenhang).

Het ruimtebeslag wordt duidelijk beschreven
voor alle functies. Waar nodig worden de
functies ook kwalitatief beschreven (bvb.
woondichtheid, aandeel en kwaliteit van de
lokale voorzieningen, waardering van de
landbouwfunctie, …). De aanleg van de
toeristische ontsluitingsweg resulteert in een
zekere ruimte-inname. Gezien in het
vooronderzoek reeds rekening werd gehouden
om inname van woningen en landbouwbedrijven
tot een uiterst minimum te beperken, wordt
verwacht dat het grootste aandeel negatieve
effecten op de landbouwfunctie te verwachten
zijn.

Indien blijkt dat op locaties parallelwegen
noodzakelijk zijn, resulteert dit eveneens in een
bijkomende ruimte-inname. Deze effecten
worden eveneens behandeld binnen deze
effectengroep. Op planniveau kan reeds een
eerste inschatting worden gemaakt van de
grootteorde aan ruimte-inname. Dit dient echter
eerder als grootteordes te worden gezien dan wel
als exacte cijfers.

Indien er een verlies aan natuur voorkomt, dan
wordt dit effect reeds besproken binnen de
discipline biodiversiteit. Wanneer een verlies aan
open ruimte voor recreatief medegebruik
optreedt, wordt dit mee beoordeeld binnen de
effectgroep ruimtebeleving.
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Landbouwfunctie

Volgende elementen worden mee in
beschouwing genomen bij de beoordeling van het
aspect landbouw:

Afhankelijk van de grootte van het ingenomen
landbouwareaal, de kavelgrootte, de
landbouwgeschiktheid en de landbouwtypering
wordt de significantie bepaald van het verlies aan
landbouwareaal.
De effectenbeoordeling van het verlies aan
ruimte voor landbouw wordt gedifferentieerd op
basis van verschillende criteria. De informatie uit
het LIS, aangeleverd door het departement
landbouw en visserij wordt mee als
informatiebron gehanteerd. Daarnaast wordt
parallel aan het MER een LER opgemaakt door
de VLM. De relevante informatie uit het LER zal
mee geïmplementeerd worden in de
milieubeoordeling.

⋅

Gebouwen: aanwezigheid bedrijfszetel of
bedrijfsgebouwen;

⋅

Totale oppervlakte;

⋅

% van het volledige areaal ingenomen
binnen het studiegebied

⋅

Grootte van de percelen, kavelstructuur;

⋅

Landbouwtypering/waardering;

⋅

Omrijfactor en bereikbaarheid van de
gebruikspercelen.

Deze criteria worden kwalitatief ten opzicht van
elkaar afgewogen. Voor de beoordeling van de
impact op de landbouwfunctie wordt
onderstaand significantiekader vooropgesteld.

Landbouwfunctie

Significantie

geen impact op vlak van landbouwgronden, geen impact op professionele landbouw

0

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkt verlies aan (professionele) landbouwgrond betekenen
(0 - 3 ha), geen inname van huiskavels, het betreft kleine percelen met een lage waardering en beperkte
landbouwgevoeligheid volgens landbouwwaarderingskaart en geen landbouwbedrijfszetels

-

de geplande ontwikkelingen zullen een significant negatief effect hebben op de professionele landbouw
vanwege een aanzienlijk (3- 10 ha) verlies van landbouwgrond, geen inname van huiskavels, percelen
hebben matig tot hoge waardering volgens de landbouwwaarderingskaart of een gemiddelde
landbouwgevoeligheid, voor de aanwezige bedrijven wordt een uitdoofbeleid voorgesteld

--

de geplande ontwikkelingen zullen een zeer significant negatief effect hebben op de professionele
landbouw vanwege de inname van huiskavels, ruime kavels en/of een hoge/zeer hoge waardering
volgens de landbouwwaarderingskaart of zeer hoge landbouwgevoeligheid , en/of landbouwbedrijven
verdwijnen zonder uitdoofbeleid

---

Overige functies
Naast het verlies aan landbouwfunctie kunnen
naar aanleiding van het plan andere functies
verloren gaan. Voor de effectenbeoordeling van
het verlies aan overige functies wordt
onderstaand significantie kader gehanteerd
Verlies aan overige functies

Significantie

Geen of verwaarloosbaar areaalverlies/aandeel van de functie in verhouding tot het totale areaal binnen het
studiegebied

0

Beperkt areaalverlies/aandeel van de functie in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied

-

Significant areaalverlies/aandeel van de functie in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied

--

(quasi) volledig areaal van de functie binnen het studiegebied gaat verloren

---

155

Ruimtebeleving

lichteffecten, visuele beleving, aspecten mbt
privacy en veiligheidsgevoel,…

De ruimtebeleving wordt louter kwalitatief
besproken. De visueel-ruimtelijke aspecten die
beïnvloed worden door het plan worden
beschreven en beoordeeld. Voor het plangebied
worden volgende parameters in beschouwing
genomen: architecturale en landschappelijke
kwaliteit, nabijheid voorzieningen,
omgevingskwaliteit (belevingswaarde),

Ruimtebeleving

Significantie

de geplande ontwikkelingen zullen nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de leefomgeving en zo een
aanzienlijk positief effect betekenen

+++

de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke verhoging van de bestaande kwaliteit van de
leefomgeving betekenen en zo een positief effect betekenen

++

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte verhoging van de bestaande kwaliteit van de
leefomgeving betekenen en zo een beperkt positief effect betekenen

+

geen impact op vlak van ruimtelijke kwaliteit

0

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de
leefomgeving waardoor het negatief effect beperkt is

-

de geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de
leefomgeving waardoor het negatief effect negatief is

--

de geplande ontwikkelingen zullen de leefomgeving onleefbaar maken en een aanzienlijk negatief effect
hebben

---

Gezondheid

De gezondheidskundige advieswaarden (GAW)
voor luchtkwaliteit en geluid van de
Wereldgezondheidsorganisatie zijn opgenomen
in onderstaande tabellen.

Gezondheid is in se een afzonderlijke discipline
zijnde mens- gezondheid. Gezien voorliggende
milieubeoordeling op plan-MER niveau wordt
uitgevoerd en de discipline gezondheid in
hoofdzaak steunt op de significantiebeoordeling
bij de disciplines geluid, lucht en mobiliteit,
wordt dit ondergebracht binnen discipline mens.
Voor het beoordelen van het geluids- en
luchtklimaat ten gevolge van het plan worden de
waarden uit desbetreffende disciplines in
hoofdzaak getoetst aan de gezondheidskundige
advieswaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

T.a.v. de parameter NO2 dient opgemerkt dat in
het richtlijnenboek (RLB) gezondheid een
strengere advieswaarde gehanteerd wordt, i.c.
20 µg/m³ op jaarbasis i.p.v. 40 µg/m³. Voor deze
parameter zal aldus die strengere advieswaarde
in rekening gebracht worden.
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Tabel 9 Overzicht van de richtwaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (Bron: WHO 2006)13

Tabel 10 Overzicht van de richtwaarden met betrekking tot geluid in gemeenschappen in een specifiek milieu van de Wereldgezondheidsorganisatie
(Bron: WHO 1999)

13 Het aspect ozon zal niet worden beoordeeld, gezien deze gegevens niet voorhanden zijn
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Uit een recentere publicatie van WHO (Night
Noise Guidelines, 2009) blijkt dat voor de
nachtperiode, indien de nabijheid van woningen,
beter getoetst wordt aan de richtwaarde van 40
dB(A) (Lnight, outside) als bovengrens. Er wordt
gesteld dat ook onder 40 dB(A) biologische
effecten aangetoond zijn, waarvan echter niet
bewezen is dat ze de gezondheid schaden. Vanaf
40 dB(A) is dit wel het geval. Vanuit discipline
geluid wordt de Lnight geluidscontourenkaart
niet aangeleverd, gezien de kaart met de
benodigde omzichtigheid moet worden
geïnterpreteerd. De strategische
geluidsbelastingskaarten beperken zich tot 50 à
55dB(A), gezien de Lnight van 45 dB(A) al wordt
verkregen op 10m van de weg bij 6 voertuigen
die binnen een uur over de weg rijden aan 70
km/h. Gezien voor relatief drukke verkeerswegen
de 40 d(B)A soms tot op meer dan 1 à 2 km kan
liggen is dit ver buiten de scope van het
berekeningsprogramma SRM II. Cf. in het RLB
gezondheid aangehaald wordt er daarom voor
geopteerd om de interim doelstelling van de
WHO van Lnight, outside = 55 dB(A) te hanteren.

In het MER zal nagegaan worden in welke mate
die contour opschuift. Er zal – in de mate van het
mogelijke op planniveau - een inschatting
worden gemaakt van de grootteorde aan
gehinderden en slaapverstoorden in het
studiegebied.
Het nieuwe richtlijnenboek mens-gezondheid
wordt bij de milieubeoordeling als basis gebruikt
voor de beoordeling van de impact op
gezondheid.
Onderstaand is het significantiekader
weergegeven voor de impact van de wijziging
van de luchtkwaliteit op de gezondheid.
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Tabel 11 Significantiekader impact luchtkwaliteit op de gezondheid (Bron: RLB Gezondheid)

⋅

AANDACHTSPUNTEN
⋅

Impact van de gewijzigde
verkeerssituatie op de leefbaarheid van
de omgeving;

⋅

De ruimtelijke samenhang tussen de
nieuwe wegenis met nabije woonwijken;

⋅

De versnippering van aanwezige
verbindingen (recreatieve routes,
ontsluiting van functies, ….)
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Afweging van milderende maatregelen
voorgesteld in andere disciplines ten
opzichte van het functioneren van het
ruimtelijk systeem.

Gekende onzekerheden
In tegenstelling tot een project-MER waar één
concreet welomschreven project het voorwerp
vormt van de milieueffectbeoordeling is hier - in
het geval van een plan-MER – minder
gedetailleerde informatie beschikbaar.

De beschrijving van de plankenmerken bieden
desalniettemin voldoende informatie opdat de
milieueffectevaluatie op niveau van een planMER voldoende onderbouwd kan gebeuren.
Bovendien zal het MER ten behoeve van de latere
concretisering van het plan in de vorm van een
project de nodige aanbevelingen en
aandachtspunten formuleren. Voorgestelde
milderende maatregelen zullen parallel aan het
plan-MER conceptueel worden geconcretiseerd
door middel van ontwerpend onderzoek.

Voor voorliggend plan-MER werden de redelijke
tracéalternatieven reeds onderzocht op de
technische haalbaarheid, waardoor meer
gedetailleerde plannen van de tracés beschikbaar
zijn.
Gedetailleerde bouwtechnische plannen,
kwantitatieve gegevens over het vereiste
grondverzet en kennis omtrent de toe te passen
technieken aangaande de te realiseren
constructies zijn momenteel niet voorhanden.
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Grensoverschrijdende effecten
Met het begrip grensoverschrijdende effecten
worden de mogelijke milieueffecten bedoeld die
een gewest- of landgrens overschrijden.
Gezien de afstand van Middelkerke tot het
dichtstbijzijnde gewest (>40km in vogelvlucht tot
het Waals gewest) of landgrens (>20 km
Frankrijk) worden geen
(gewest)grensoverschrijdende effecten verwacht.
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Voorstelling tot inhoudsopgave van het plan-MER
Niet-technische samenvatting

III. Grensoverschrijdende effecten

Voorwoord
Leeswijzer

IV. Integratie en eindsynthese

I. Algemene inlichtingen

V. Literatuurlijst

1. Beknopte beschrijving plan
VI. Verklarende woordenlijst

2. Gegevens initiatiefnemer
3. Toetsing m.e.r.-plicht
4. Team van deskundigen
5. Verder besluitvormingsproces
II. Bespreking per discipline

1. Mobiliteit
2. Geluid
3. Lucht
4. Bodem en grondwater
5. Oppervlaktewater
6. Biodiversiteit
7. Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
8. Mens (ruimte en gezondheid)

Per discipline wordt volgende indeling gevolgd:
1. Bespreking juridisch en beleidsmatig kader
2. Afbakening studiegebied
3. Referentiesituatie
4. Beschrijving en beoordeling milieueffecten
5. Milderende maatregelen
6. Synthese
7. Leemten in de kennis
8. Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie
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6 Instrumentarium voor
realisatie
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Om de ontsluitingsweg te kunnen realiseren zijn
naast de opmaak van het PRUP, waarvoor
voorliggende startnota wordt opgemaakt, nog
bijkomende stappen noodzakelijk. Onderstaand
wordt een opsomming gegeven van de stappen
die nog moeten worden genomen alvorens de
weg effectief kan worden gerealiseerd. Dit betreft
geen limitatieve oplijsting en kan gedurende het
proces nog verder worden aangevuld.

STAP 1: grondverwering
Om het project te kunnen realiseren, dienen
gronden verworven te worden.
Hieronder volgt een niet-limitatieve oplijsting
van mogelijke instrumenten om de gronden te
verwerven:
⋅

Gebruikerscompensatie;

⋅

Grondenbank – ruilverkavelingsproject;

⋅

Voorkooprecht;

⋅

Aankoop in der minne;

⋅

Onteigening.

èNaast grondverwerving is ook flankerend
beleid noodzakelijk om het verkeer naar de
toeristische ontsluiting te leiden. Een aangepast
parkeerbeleid (randparkeren, parkeertarieven
Middelkerke) kunnen hiertoe bijdragen

STAP 2: Uitvoering
De aanleg van de toeristische ontsluiting zal
gebeuren in opdracht van de Vlaamse Overheid
(MOW-AWV).

STAP 3: Beheer
Het beheer van de weg zal ook gebeuren door de
Vlaamse Overheid (AWV).
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7 Bijlagen

169

170

Bijlage 1 - Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
In onderstaande tabel worden de juridische en
beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de
bespreking van de relevantie ( een ‘X’ duidt op
geen relevantie). Hierbij wordt aangegeven of het
element juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is.
De bespreking van deze randvoorwaarden komt
bij de uitwerking van het plan-MER verder aan
bod bij de disciplines waar deze op van
toepassing zijn.

Opmerking:
Verwijzing naar een decreet of besluit houdt
impliciet een verwijzing in naar eventuele latere
wijzigingen hieraan.
Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en
voor zover niet reeds vermeld een verwijzing in
naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.

171

Principe

Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

Bespreking relevantie

m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet:
18 december 2002
Uitvoeringsbesluit:
10 december 2004

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van ingrepen
waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgemaakt.

J

Een Strategisch MER is nodig voor de RUP-procedure.
Mogelijk project-m.e.r.-plichtig in functie van de
vergunningsaanvraag.

plan-m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet: 27 april 2007
Uitvoeringsbesluit:
12 oktober 2007

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het m.e.r.-decreet
en is sinds 01 december 2007 in voege getreden. Het regelt het
toepassingsgebied, de inhoud en de procedure voor de opmaak
van een Strategisch MER.

J

Een plan dat wordt opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure (hier: RUP) door de Vlaamse
Regering te worden vastgesteld én dat het kader
vormt voor de toekenning van een vergunning voor
een project valt binnen het toepassingsgebied van het
plan-m.e.r.-decreet.

Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening

Decreet: 8 mei 2009

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie van het
decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen in op drie
belangrijke punten: vergunningen, planologie en handhaving.
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.

J

Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die
bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke
structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen,
stedenbouwkundige verordeningen,
stedenbouwkundige vergunningen, … Een
stedenbouwkundige vergunning is onder andere
vereist voor het aanleggen van verhardingen,
reliëfwijzigingen (ophogingen) en voor het gebruik
van grond om een vaste inrichting op te plaatsen.

Gewestplan

Koninklijk besluit:
28 december 1972

Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden in
Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen worden niet meer
doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd
dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

J

De planelementen zijn volgens het gewestplan 24.
Tienen-Landen (KB 7/11/1978), bestemd als agrarisch
gebied, en deels landschappelijk waardevolle
agrarische gebieden (zoekzone 3.2).

Vlaamse bouwmeester

Besluit Vlaamse
Regering: 1 december
1998

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse overheid in haar
streven naar een goede en kwaliteitsvolle openbare architectuur.
Openbare projecten moeten dan ook rekening houden met
kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse Bouwmeester.

B

Het advies van de Vlaamse Bouwmeester wordt
gevraagd.

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

Decreet:
23 september 1997

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

B

Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op
gewestelijk niveau. Zie §3.2.1

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan WestVlaanderen

2 maart 2002

Het PRS behandelt de structuurbepalende elementen op
provinciaal niveau. De gewenste ruimtelijke structuur is
richtinggevend op Provinciaal niveau. Bindende bepalingen

B

Zie § 3.4.2

ALGEMEEN

Addendum: 11
februari
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Principe

Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

Bespreking relevantie

leveren het kader voor uitvoerende maatregelen op Provinciaal
niveau.
Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan
Middelkerke

23 oktober 2008

Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op
gemeentelijk niveau.

B

Zie § 3.4.3

Afbakening van de gebieden
van de natuurlijke en de
agrarische structuur

31 maart 2006

Afbakening in uitvoering van het RSV. In 2003 werd een tweede
fase opgestart.

B

De tracéalternatieven zijn gelegen in Herbevestigd
agrarisch gebied

Decreet houdende algemene
bepalingen in verband met
milieubeleid (DABM)

Decreet: 5 april 1995

Creëert een algemeen juridisch kader voor het milieubeleid ter
overkoepeling van de bestaande sectorale regelingen en omvat
dus de doelstellingen en de beginselen voor het milieubeleid in
Vlaanderen. Het Strategisch MER decreet (zie hoger) is onderdeel
van het DABM.

J

Deze regelgeving is vertaald op provinciaal en
gemeentelijk niveau en zal meegenomen worden als
algemeen beleidskader bij de effectbeoordeling binnen
de diverse disciplines.

Decreet milieuvergunningen
Vlarem I en II

Decreet:28 juni 1985
Besluit Vlaamse
Regering:
- 01 september 1991
(Vlarem I)
- 01 juni 1995
(Vlarem II)

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning.
Vlarem I behandelt de procedures voor meldingen en
milieuvergunningsaanvragen. De hinderlijke inrichtingen worden
in Vlarem I ingedeeld in een aantal ‘rubrieken’.
In Vlarem II worden de algemene en sectorale voorwaarden
beschreven, gekoppeld aan de vergunning tot exploitatie van een
hinderlijke inrichting. Daarnaast bevat dit besluit
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater,
lucht, geluid en bodem.

J

Maatregelen ter bescherming van het milieu Vlarem I:
Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing bij
de evaluatie van de ingrepen en de
milieuvoorwaarden zijn van belang bij het voorstellen
van milderende maatregelen.
Vlarem II: Van toepassing bij evaluatie en mildering
van de ingrepen (grondverzet). Daarnaast zijn de
algemene milieukwaliteitsnormen voor water, bodem
en geluid van toepassing. Het gebruik van
grondwater valt eveneens onder de regelgeving van
Vlarem.

Ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen

17 oktober 2003

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. 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 dorpen te
garanderen, iedereen gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te
geven, de verkeersveiligheid te vergroten, een leefbare mobiliteit
te realiseren en de milieuvervuiling terug te dringen.

B

Dit wordt meegenomen binnen de discipline
mobiliteit.

Mobiliteitsplan
Middelkerke

Juli 2014

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en
verkeersontwikkelingen in kaart gebracht en worden

B

Zie § 3.4.4

MOBILITEIT

2011 verdieping en
verbreding
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Principe

Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

Bespreking relevantie

samenhangende verkeersmaatregelen en ruimtelijke en
ondersteunende maatregelen voorgesteld, die nadien in concrete
acties worden omgezet.

GELUID
Besluit van de Vlaamse
Regering inzake de evaluatie
en beheersing van
omgevingslawaai

Besluit Vlaamse
Regering: 22 juli 2005

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als
geluidsbelastingindicatoren naar voor geschoven en wordt een
methodiek mbt beheersing van het omgevingsgeluid vastgelegd.

J

Deze regelgeving wordt indien relevant meegenomen
in de discipline mens.

Ontwerptekst verkeersgeluid

Ontwerp: 1998

Ontwerptekst voor wegverkeerslawaai. De bepalingen in de
ontwerptekst zijn enkel van toepassing op het geluid
voortgebracht door het wegverkeer op openbare wegen
(gewestwegen, provinciale wegen) met een jaargemiddelde
verkeersintensiteit (Iv) van minstens 20.000 voertuigen pae (16
uurswaarde: 6 tot 22 h).

B

Dit wordt indien relevant meegenomen binnen de
discipline mens.

Europese richtlijn lucht
(2008/50/EG)

Europese richtlijn:
21 mei 2008

Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen in verband
met de kwaliteit van de omgevingslucht, stroomlijnt de wetgeving
en stelt nieuwe normen voor met betrekking tot fijn stof (PM2,5).
Ten laatste 2 jaar nadien moet de richtlijn naar nationale en/of
regionale wetgeving zijn omgezet. De uiterste termijn voor
naleving van de grenswaarden die in de richtlijn staan, kan
worden uitgesteld op voorwaarde dat de EU-wetgeving volledig
wordt gevolgd en de nodige beleidsmaatregelen zijn genomen om
tegen de nieuwe uiterste datum de grenswaarden wel na te leven.
Voor PM10 bedraagt de termijn van mogelijk uitstel 3 jaar na de
publicatie van de richtlijn.

J

Dit wordt indien relevant meegenomen binnen de
discipline mens

Europese richtlijn 2001/81/EG
het NEC-reductieprogramma

Europese richtlijn:
27 november 2001

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National Emission
Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage 1 van de NEC-richtlijn.
Naast het voldoen aan deze emissieplafonds legt de richtlijn op
dat de lidstaten een programma opstellen voor een geleidelijke
vermindering van de nationale emissies van de betrokken stoffen
(NOx, SO2, VOS en NH3). Op 12 december 2003 keurde de
Vlaamse regering het reductieprogramma goed. Het programma
legt de grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor deze stoffen
tot 2010 vast.

J

Dit wordt indien relevant meegenomen binnen de
discipline mens.

LUCHT

174

Principe

Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

Bespreking relevantie

Kyoto protocol

Verdrag: 1997

Protocol waarbij waarin verschillende industrielanden de
verbintenis aangaan de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en
2012 met gemiddeld 5 % te verminderen ten opzichte van 1990. De
broeikasgassen die in het Protocol van Kyoto beschouwd worden,
zijn koolstofdioxide, methaan, lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6. Het
Protocol van Kyoto is in werking getreden sinds 23/10/04.

B

Dit wordt indien relevant meegenomen binnen de
discipline mens.

Decreet:
27 oktober 2006

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni 2008 en
vervangt het vroegere bodemsaneringsdecreet. In het nieuwe
decreet zijn de fundamentele principes uit het oorspronkelijke
bodemsaneringsdecreet behouden. Een aantal wijzigingen situeren
zich op het gebied van:

J

Voor grondverzet van meer dan 250 m³, ook van nietverdachte gronden, moet een technisch verslag en
bodembeheerrapport worden opgemaakt, zelfs indien
de uitgegraven grond wordt toegepast binnen
dezelfde kadastrale werkzone of op de eigendom van
de eigenaars van de uitgegraven grond. In het nieuwe
decreet zijn de fundamentele principes uit het
oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet behouden.
Een aantal wijzigingen situeren zich op het gebied van

BODEM
Decreet betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming
Vlaams reglement
betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming
(Vlarebo 2008)

Besluit Vlaamse
Regering:
14 december 2007

⋅

saneringsplicht en overdracht van gronden: er wordt
een definitie gegeven van de saneringsplichtige, het
begrip overdracht van gronden werd gewijzigd;

⋅

bodemonderzoek- en sanering: de procedures werden
gewijzigd ifv een efficiënter proces en afstemming met
het (her)ontwikkelen van een grond.

Afvalstoffendecreet en
Vlarea en Vlarema

Decreet: 02/07/1981 en
wijzigingen Vlarea:
17/12/2004
Vlarema: goedkeuring
17/02/2012

Regelgeving met betrekking tot het achterlaten, opslaan,
verwijderen en beheren van afval.
Vlarema: vervangt het Vlarea. Regelgeving voor het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

J

Mestdecreet

Decreet:
22 december 2006

Het mestdecreet of het decreet houdende de bescherming van
water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen heeft tot doel het beschermen van het leefmilieu tegen
verontreinigingen van meststoffen.

J

Decreet: 24 januari
1984 (en wijzigingen),
gewijzigd bij decreten

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

J

⋅

saneringsplicht en overdracht van gronden:
er wordt een duidelijke definitie gegeven
van de saneringsplichtige, het begrip
overdracht van gronden werd gewijzigd

⋅

bodemonderzoek- en sanering: de
procedures werden gewijzigd ifv een
efficiënter proces en afstemming met het
(her)ontwikkelen van een grond.

Indien bij de werkzaamheden grond vrijkomt, dient
deze als afvalstof te worden beschouwd en kan deze
enkel gebruikt worden als secundaire grondstof
(hergebruik als bodem) als aan de voorwaarden van
Vlarema is voldaan. Bij aanvoer moet de aangevoerde
bodem voldoen aan de specifieke voorschriften (attest)
(zie ook Vlarebo).
Dit wordt indien relevant meegenomen binnen de
discipline mens.

WATER
Grondwaterdecreet
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Binnen de discipline grondwater gaat aandacht uit
naar mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit.

Principe

Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

van 12/12/1990 en
20/12/1996

beschermingszones rond drinkwaterwinningen. Wijzigingen met
de decreten van 12 december 1990 en 20 december 1996.

Koninklijk Besluit:
28 december 1967

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie verschillende
categorieën:
⋅

categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)

⋅

categorie 2 (bevoegdheid provincie)

⋅

categorie 3 (bevoegdheid gemeente)

⋅

de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.

Bespreking relevantie

J

Waterlopen die gekruist worden, komen aan bod in
de discipline water.

Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de bepalingen voor
beheer en onderhoud.
Wet op de bevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
05 oktober 1992

Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaarbare
waterlopen worden beschouwd. Ze vallen onder de bevoegdheid
van het Vlaams Gewest.

J

Waterlopen die gekruist worden, komen aan bod in
de discipline water.

Decreet integraal waterbeleid

Decreet:
18 juli 2003 (en
aanvullingen)
gewijzigd bij decreet 19
juli 2013

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor een
duurzaam waterbeleid conform de bindende bepalingen van de
Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een aantal
nieuwe instrumenten ingevoerd die de overheid in staat moeten
stellen een effectief beleid inzake integraal waterbeheer te voeren.
Het waterbeheer wordt beschouwd per deelbekken.

J

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

Wet betreffende Wateringen

Wet: 05 juli 1956

Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel in te staan
voor de permanente afwatering van lagergelegen gronden.
Oorspronkelijk was dit voornamelijk in functie van landbouw,
maar sinds het decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.

J

Het plangebied ligt in de Middenkustpolder

Besluit houdende vaststelling
van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten,
infiltratie- voorzieningen,
buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.

05 juli 2013

Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater. 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 ondermeer van
toepassing op het bouwen of herbouwen van gebouwen vanaf 75
m² dakoppervlakte, uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en
aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².

J

Dit wordt meegenomen binnen de disciplines gronden oppervlaktewater.

Krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid

23 maart 1999

Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen waarin het
Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering van openbare riolen.
Tevens werden een aantal codes van goede praktijk

J

Algemeen van toepassing
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Principe

Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

Bespreking relevantie

(herwaardering van grachtenstelsels en hemelwaterputten en
infiltratievoorzieningen) toegevoegd aan de bestaande codes
Besluit Vlaamse
Regering: 24 mei 1983
(en aanvullingen)

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld volgends de
bestemming: aangeduid die bestemd zijn voor de productie van
drinkwater, zwemwater, schelpdierwater en viswater. Voor deze
oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige
milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 van titel II van
Vlarem.

J

De relevante waterlopen hebben de
basiskwaliteitsdoelstelling.

Regelgeving betreffende
vrije vismigratie

26 april 1996 en
18 juli 2003

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26 april
1996) en in het Decreet Integraal Waterbeleid wordt vooropgesteld
dat in alle waterlopen van de hydrografische stroomgebieden van
de Benelux vrije migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt
wordt tegen begin 2010.

J

Dit komt aan bod bij de discipline biodiversiteit

NATURA 2000:

Europese richtlijnen:

J

Vogelrichtlijn

- april 1979

Habitatrichtlijn

- 21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een samenhangend
Europees netwerk te vormen van gebieden en beschermingszones.
Omvat speciale beschermingszones aangewezen in toepassing van
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Europese
richtlijnen zitten vervat in de verschillende decreten op Vlaams
niveau (natuurdecreet, kaderrichtlijn water, ….)

Ter hoogte van de Koninklijke baan is ten oosten en
ten westen van de kern van Middelkerke het Habitatrichtlijngebied 'Duingebied inclusief Ijzemonding en
Zwin’ (BE2500001) gelegen

Decreet betreffende
het natuurbehoud en
het natuurlijke milieu

Decreet:
21 oktober 1997

Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikkeling en herstel
van het natuurlijk milieu te verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn
het standstill principe en de zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet
het in de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON).
Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter leggen de opmaak van
respectievelijk een natuurtoets, VEN-toets en passende
beoordeling vast. Art. 32 en 33 bieden het kader voor de erkenning
van natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden die van belang
zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of het
natuurlijk milieu.

J

Het VEN-gebied ‘De Puidebroeken’ (GEN109) grenst
aan de N325 ter hoogte van het studiegebied ten
zuiden van de kern van Middelkerke en ten noorden
van het kanaal Plassendale - Nieuwpoort. Het
duingebied vastgesteld als Habitatrichtlijngebied is
teven onderdeel van VEN-gebied ‘Middenkust’
(GEN102)

Bosdecreet

Decreet: 13 juni 1990

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen in
Vlaanderen.

J

De relevantie wordt nagegaan bij de discipline
biodiversiteit.

Bermbesluit

Besluit Vlaamse
Regering: 27 juni 1984

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de
bescherming van biodiversiteit.

J

Dit komt aan bod binnen de bespreking van de
discipline biodiversiteit.

Waterkwaliteitsdoelstellingen

BIODIVERSITEIT
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Principe

Type/Data

Inhoudelijk

Relevantie

Bespreking relevantie

Ramsargebieden

Conventie:
2 februari 1971

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud en het
oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door middel van
plaatselijke, regionale en nationale acties en internationale
samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen van een
duurzame ontwikkeling in de gehele wereld’.

X

Er zijn geen Ramsargebieden gelegen binnen of in de
ruimte omgeving van de planelementen

Besluit van de Vlaamse
Regering met betrekking tot
soortenbescherming en
soortenbeheer

Besluit Vlaamse
Regering: 15 mei 2009

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en planten in
Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer systematische omzetting
van de rechtstreekse soortenbescherming uit de Vogel- en
Habitatrichtlijn in de Vlaamse regelgeving. Er wordt aangegeven
welke soorten bescherming genieten, welke verbodsbepalingen
gelden en welke actieve beschermingsmaatregelen genomen
kunnen worden.

J

Dit komt aan bod binnen de bespreking van de
discipline biodiversiteit.

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

Ondertekening
conventie: 1 oktober
1990 (België ) en 3 mei
2002 (Vlaanderen);
bekrachtigd: (in
werking): 2 juni 2003

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

J

Dit komt aan bod binnen de bespreking van de
discipline biodiversiteit.

J

In de nabijheid van de planelementen zijn enkele
beschermde en vastgestelde erfgoedwaarden
gesitueerd. Deze komen aan bod binnen de discipline
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

LANDSCHAP? BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Decreet onroerend erfgoed

12 juli 2013, gewijzigd
bij het decreet van 4
april 2014 (BS
17/10/2013 en
15/04/2014)

Het onroerend erfgoed decreet betreft één overkoepelende
regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten,
landschappen en archeologie. Het decreet betreffende
bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (03/03/76
en aanvullingen), decreet betreffende landschapszorg (16/04/96 en
aanvullingen), Decreet houdende maatregelen tot behoud van
erfgoedlandschappen (13/02/2004) en het decreet op het
archeologisch patrimonium (30/06/1993 en 28/02/2003) zitten
vervat in één onroerend erfgoeddecreet en –besluit.
Het decreet voorziet de vaststelling van inventarissen die de
Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te
behouden. De vaststelling van een inventaris verbindt een aantal
rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die waardevol, maar niet
beschermd zijn. Het nieuwe decreet voorziet in de vaststelling van
minstens vijf inventarissen:
⋅

Inventaris bouwkundig erfgoed

⋅

Landschapsatlas

⋅

Inventaris van archeologische zones
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Principe

Type/Data

Regionaal landschap

Conventie van Malta

Conventie:
16 januari 1992

Inhoudelijk

Relevantie

⋅

Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde

⋅

Inventaris van historische tuinen en parken

Bespreking relevantie

Een regionaal landschap is een duurzaam samenwerkingsverband
ter bevordering van ondermeer streekeigen karakter, natuur en
beheer van kleine landschapselementen (Art. 54 van het decreet op
natuurbehoud).

X

Het plangebied valt niet binnen het werkingsgebied
van een Regionaal Landschap.

Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat milieueffectrapportages en de
daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle rekening houden met
archeologische vindplaatsen en hun context.Art. 5.4 legt op om
zorg te dragen, wanneer bestanddelen van het archeologische
erfgoed zijn gevonden gedurende bouwwerkzaamheden. In artikel
6.2. wordt bepaald passende maatregelen te treffen om ervoor te
zorgen dat bij grote particuliere of openbare
ontwikkelingsprojecten de totale kosten van eventuele
noodzakelijk daarmee verband houdende archeologische
verrichtingen worden gedekt door gelden afkomstig uit de
overheid- of privésector, al naargelang. Op de begroting voor deze
projecten dient eveneens een post opgenomen te worden voor het
vereiste onderzoek.

B

Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan worden bij
de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie.
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Bijlage 2 - Kaartenbundel
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Tracéalternatief 3b

Plan-MER PRUP omleidingsweg Middelkerke

Situering op topografische kaart
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gemeentegrens
Tracéalternatief 1a
Tracéalternatief 1b
Tracéalternatief 2
Tracéalternatief 3a

0

125

250

500
m

|
Ο

Q:\PublicSector\2137-Provincie West-Vlaa\0014-PlanMER PRUP Middelk\RP\5_Graphics\GIS\screening\XXXXXX_03_ORTHO.mxd
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Situering op luchtfoto (2017)
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Tracéalternatief 3b
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Stratenplan
Kaart 03
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Gwpln - Lijnvormige gewestplanbestemming

150c- bestaande hoofdverkeerswegen

150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen
150g- bestaande afzonderlijke leidingen

Gwpres - Vlakvormig bestemmingsgebied - Overdruk gereserveerde gebieden - reservatiestroken
1506- reservatiegebieden

Gwp - Vlakvormige gewestplanbestemming - Hoofdcode
0100- woongebied

0102- woongebied met landelijk karakter
0105- woonuitbreidingsgebied

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
0401- gebieden voor dagrecreatie

0402- gebieden voor verblijfrecreatie

0410- gebied voor toeristische recreatieparken
0500- parkgebieden
0600- bufferzones

0701- natuurgebied

0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten
0900- agrarische gebieden

0901- landschappelijk waardevolle gebieden
0916- bouwvrij agrarisch gebied
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Gewestplan
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36. Kreekrug
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Bodemkaart
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Waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden
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natuurverwevingsgebied
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wetenschappelijke inventaris landschapsatlas
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Onroerend erfgoed landschapatlas
Kaart 09
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Onroerend erfgoed inventarissen
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beschermde stads-en dorpsgezichten
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Onroerend erfgoed beschermd
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archeologische onderzoeksgebieden
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Archeologie
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Herbevestigde agrarische gebieden
Kaart 13
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