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1

Methodologie per milieudiscipline

1.1

Bodem

1.1.1

Studiegebied
Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit het plangebied, met aandacht voor die zones
waar grondwerken kunnen plaatsvinden of waar tijdens de exploitatie nog een invloed op de bodem
te verwachten valt.

1.1.2

Juridische en beleidsmatige context
De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden zijn vooral van belang voor het vervolgtraject, nl. bij
de effectieve realisatie van de planonderdelen, maar worden hier volledigheidshalve vermeld.
Bij uitgravingen zoals bedoeld in het Vlarebo (funderingen, ondergrondse constructies,…) dient er een
technisch verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden als de uitgegraven bodem
afkomstig is van een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte grond meer
dan 250m³ bedraagt. Dit dient om te bewijzen dat de grond voldoet aan de voorwaarden voor het
beoogde gebruik. Het technisch verslag wordt opgesteld door een erkende
bodemsaneringsdeskundige en het bodembeheerrapport wordt afgeleverd door een erkende
bodembeheerorganisatie. Op basis van het technisch verslag en een vergelijking van de
bodemkwaliteit met de verschillende normen van het Vlarebo wordt bepaald of de bodem mag
hergebruikt worden binnen de ’kadastrale werkzone’ en/of naar welke bodembestemmingstypes hij
(buiten de kadastrale werkzone) al dan niet mag afgevoerd worden. Het bodembeheerrapport geeft
de volledige transportketen weer van de bodem (oorsprong, transport, bestemming, vervoerder,…).
Verder moet rekening gehouden worden met de volgende standaard aspecten uit de
bodemregelgeving:
-

Indien er calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem, dienen zo snel
mogelijk de nodige acties ondernomen te worden om de verontreiniging weg te nemen. De
nodige controlestalen dienen genomen te worden. Indien de calamiteit valt onder het
toepassingsgebied van een schadegeval, dienen deze specifieke bepalingen nageleefd te
worden (artikel 74 ev);

-

Indien gronden worden overgedragen, dienen de bepalingen van het Bodemdecreet te
worden gevolgd (art. 101 ev);

-

Indien gronden dienen onteigend te worden, dienen de bepalingen van het Bodemdecreet te
worden gevolgd (art. 119 ev);

-

De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de regels van het grondverzet;

-

De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de voorgenomen bestemming
(wijziging) op reeds vastgestelde bodemverontreiniging:
o

Art. 38 van het Bodemdecreet: indien een beschrijvend bodemonderzoek werd
uitgevoerd op deze grond kan een mogelijk andere bestemming impact hebben op
de ernst van de bodemverontreiniging/saneringsnoodzaak en urgentie;

Art. 64 van het Vlarebo: indien het bestemmingstype van de grond in die zin wijzigt dat een lagere
saneringsnorm van toepassing wordt, dient een nieuw oriënterend bodemonderzoek te worden
uitgevoerd bij overdracht van risicogrond.
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1.1.3

Referentiesituatie

1.1.3.1 Beschrijving van de bestaande situatie
Reliëf
Op Figuur 1-1wordt duidelijk dat het plangebied op te delen is in twee verschillende delen, met de
Duinenstraat die fungeert als overgang tussen het duinenlandschap en het achterliggende
polderlandschap.
Enerzijds is er de zone van de Atlantikwall die rood tot bruin is gekleurd. Dit gebied maakt deel uit van
de duinenreep aan de kust, dat hier van hoogte varieert tussen +7 en +22 m TAW. Hierdoor is deze
zone veruit het hoogst gelegen in de omgeving en beeldbepalend voor het omliggende landschap.
Anderzijds is de rest van het domein, de groen tot gele kleur, relatief vlak. De hoogte varieert tussen
+2 en +5 m TAW. De groene zones (+2 tot +3,5 m TAW.) op de kaart zijn in realiteit ook de meest natte
zones van het hele domein. De donkergroene vlakken op de kaart duiden op de diepere
waterelementen die aanwezig zijn binnen het plangebied. Verspreid binnen het natuurpark zijn er
enkele kleine ophogingen zichtbaar, met een waarde tussen +5 en +7 m TAW. Deze ophogingen zijn
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat ze voornamelijk in de buurt van constructies zoals gebouwen
en bunkers liggen.

Figuur 1-1: Reliëf t.h.v. het plangebied
Bron: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (GDI-Vlaanderen)
Bodem en geologie
Kaart 1a: Bodem
Kaart 1b: Bodemonderzoeken
In het provinciedomein Raversyde komen drie soorten bodems voor, namelijk duingronden (d),
poldergronden (m) en antropogene gronden (O). Deze worden op de bodemkaart (zie bijlage 1, kaart
1) onderverdeeld in verschillende bodemtypes, zoals hieronder weergegeven.
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Bodemtypes:
•

OC Verdwenen bewoningen

•

OT Sterk vergraven gronden

•

OA Afgegraven gronden

Bovenstaande bodemtypes duiden allemaal op antropogene gronden of kunstmatige, door de mens
verstoorde gronden.
•

d.A0

Hoge duinen - al dan niet gefixeerd

•

d.C2

Geëgaliseerde duingronden

•

d.Da

Duinzandgronden die rusten op polderafzettingen

De volledige noordzijde van het domein, het hele gebied van de Atlantikwall, wordt getypeerd als
‘hoge duinen’. Ten zuiden van dit bodemtype, meer landinwaarts, volgen de types ‘geëgaliseerde
duingronden’ en ’duinzandgronden die rusten op polderafzettingen’ elkaar snel op in twee
achtereenvolgende stroken. De ‘geëgaliseerde duingronden’ zijn eerder middelmatig vochtige duinen,
terwijl de ’duinzandgronden die rusten op polderafzettingen’ bestaan uit zand van variërende diepte
dat rust op polderafzettingen.
De hogere duinen met los zand en gefixeerde gedeeltes zijn actueel gekenmerkt als zeereepduin. De
duinen hebben meestal typische kalkrijke gedeeltes.
•

m.D5

Overdekte kreekruggronden (Middellandpolders)

•

m.E1

Dekkleigronden (Middellandpolders)

Achter de duingronden bestaat het domein hoofdzakelijk uit poldergronden. De ‘overdekte
kreekruggronden’ bestaan uit zware klei tot klei, die tussen 60 en 100 cm diepte overgaat tot lichter
materiaal. De ‘dekkleigronden’ bestaan uit zware klei tot klei, die meer dan 100 cm diep reikt. Als
gevolg van het aanbrengen van grond ter realisatie van de recreatieve zone in het oosten van het
domein, geeft de bodemkaart waarschijnlijk een vertekend beeld. Deze zone wordt nu aangeduid als
bodems van het type m.D5 en m.E1, terwijl deze eigenlijk onder de antropogene noemer kan vallen.
Deze zwaardere bodemtypes zijn op bepaalde locaties in het gebied onderhevig geweest aan
voormalig landbouwgebruik.
Door de inrichtingswerken die over nagenoeg het volledige polderdeel zijn gebeurd, zijn alle bodems
als vergraven te beschouwen. In de overgangszone langs de Duinenstraat heeft er ook aanzienlijk
grondverzet plaatsgegrepen en zijn de bodems daar vooral kleiig. De Duinenstraat ter hoogte van het
domein is te beschouwen als de grens tussen Duin- en Polderstreek.
Het Kwartair is ter hoogte van het studiegebied ongeveer 20m diep. Onder de Quartaire lagen
bevinden zich de Tertiaire lagen. Ter hoogte van het plangebied komt het Lid van Kortemark voor
onder het Kwartair.
Er worden geen bodems aangeduid als bodemkundig erfgoed in en in de ruime omgeving van het
plangebied.
Bodemonderzoeken
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn volgens de databank van OVAM reeds
verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd (zie ook kaart 1):
•
•
•
•

Beschrijvend bodemonderzoek binnen het plangebied: 52347;
Oriënterend bodemonderzoeken in de nabije omgeving van het plangebied: 530903, 24298
en 81209;
Bodemsaneringsproject in de nabije omgeving van het plangebied: 18348
Eindverklaring in de nabije omgeving van het plangebied: 1266.
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Erosiegevoeligheid
Het plangebied is gelegen in een zeer weinig erosiegevoelige gemeente. Op de watertoetskaart met
erosiegevoelige gebieden worden de duinen aangeduid als erosiegevoelig. Echter, het betreft de
zandige duinen, waardoor in praktijk weinig erosie te verwachten valt.

1.1.3.2 Methodiek beschrijving huidige referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie (grotendeels uitgevoerd, zie hierboven) baseert de
deskundige zich op basisinformatie die ter beschikking is of kan worden gesteld. Voor het onderzoek
naar de bodemgesteldheid, bodemkwaliteit en de geologie in het studiegebied wordt in het MER
gebruik gemaakt van o.a.:

1.1.4

-

geologische kaart van België;

-

bodemkaart van Vlaanderen voor de beschrijving van de bodemtypes;

-

website van de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be) en de
bodemverkenner waar informatie omtrent boringen, sonderingen, peilputten, waardevolle
bodems en/of grondwaterwinningen wordt geraadpleegd;

-

eventuele beschikbare boringen, sonderingsverslagen;

-

watertoetskaarten;

-

reliëfkaarten;

-

Bodemonderzoeken indien beschikbaar;

-

Het Harmonisch parkbeheerplan Raversyde.

Effectvoorspelling en –beoordeling
Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt voornamelijk
via de bodemkenmerken en –hoedanigheden.
Aandacht binnen bodem zal uitgaan naar effecten van profielvernietiging en de aanleg van
infrastructuur en bijkomende bebouwing op de ondergrond en de link met het grondwater (op
planniveau, zie volgend hoofdstuk). Daarnaast zal er gekeken worden naar de
verontreinigingstoestand van de bodem in het plangebied.
Het aanleggen van ondergrondse constructies kan een invloed hebben op het (diepere) bodemprofiel.
De wijziging van het bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik wordt in het MER beschreven
en beoordeeld onder de discipline mens. De wijziging in de verharde-onverharde oppervlakte wordt
in het MER beschreven en beoordeeld onder de discipline water.
De beschrijving van het grondverzet (berekening volumes van verschillende te vergraven, af te voeren
en aan te voeren bodems; mate van het sluitend zijn van de grondbalans) is niet relevant op
planniveau. Delen kunnen wellicht in de terreinaanleg worden verwerkt of zijn zeer sterk afhankelijk
van de eventuele verontreiniging. Voor het RUP zullen de aspecten van grondverzet niet bepalend zijn
in de voorschriften of op het grafisch plan. Bovendien zal tijdens de aanleg de geldende regelgeving
worden gevolgd.
Gezien het plangebied kan aangeduid worden als zeer weinig erosiegevoelig, kan aangenomen worden
dat ook de aspecten inzake bodemerosie niet bepalend zullen zijn in de voorschriften of op het grafisch
plan. Bovendien kunnen eventueel op projectniveau passende maatregelen genomen worden. Deze
effectgroep zal dan ook niet verder onderzocht worden in het MER.
Voor wat betreft het inschatten van de effecten wordt ervan uitgegaan dat desktopstudie volstaat: de
effecten worden beoordeeld op plan-MER niveau; er worden rekening houdend met het planniveau
geen veldanalyses, detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van
bodemsoort/kwaliteit, grondwaterstanden, e.d.) uitgevoerd.
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Tabel 1-1 Beoordelingscriteria discipline bodem
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Profielvernietiging en
wijziging
diepere
ondergrond

Oppervlakte
waarover bodem met
goed ontwikkeld
bodemprofiel
vernietigd wordt in
het plangebied
Afsluiten of afsnijden
van diepere profielen

Globale inschatting (eerder een
kwalitatieve
kwetsbaarheidsbenadering)

Profielvernietiging van de bodem is enkel
relevant voor nog niet verstoorde bodems. Het
afsnijden/doorsnijden van lagen is significant
wanneer kwetsbare bodems worden
doorsneden (profielontwikkeling p=niet
relevant; profielontwikkelingen overige=beperkt
kwetsbaar)
Impact op de ondergrond is significant wanneer
grondwaterstromen hinder kunnen
ondervinden (relevant bij afsluitende lagen op
geringe diepte zoals klei).

Structuurwijziging
/
verdichting

Oppervlakte aan
verdichtingsgevoelige bodems die
onderhevig is aan
verdichting (oa. tgv
transport en
stockage)

Kwalitatieve inschatting op basis
van de bodemkaart

Aan de hand van de textuurklasse en de
drainageklasse wordt de gevoeligheid van de
bodem voor verdichting ingeschat. Voor het
plangebied geldt:
Vochtige tot natte zandleembodems zijn
algemeen gevoelig voor verdichting, vochtige
tot natte klei is zeer gevoelig, droge
zandleembodems zijn weinig gevoelig
De significantie wordt dan verder gespecifieerd
a.h.v. de omvang van het effect.

Wijziging
stabiliteitsaspecten

Risico op
bodemzetting /
afschuiving taluds

Kwetsbaarheidsbenadering o.b.v.
de samendrukbaarheid van de
grond en de dikte van de
grondlaag. Er wordt gebruik
gemaakt van de beschikbare
boringen/sonderingen en
geologische kaarten.
Inschatting risico en evaluatie
helling taluds en breedte
beschermingsstroken op basis van
de opgelegde voorwaarden in de
VLAREM-wetgeving

Uitgaande van een kwalitatieve bespreking
wordt het risico op bodemzetting als sterk
significant beschouwd wanneer ten gevolge van
de uitvoering van het plan zettingen verwacht
worden die mogelijk schade kunnen opleveren
aan omliggende structuren. Significantie is dus
mede afhankelijk van de kwetsbaarheid van de
grondsoort (klei, veengronden zijn zeer
kwetsbaar; overige gronden zijn weinig
kwetsbaar), de draagkracht van de grond
(Gehanteerde criteria voor het
stabiliteitsaspect:
- indien conusweerstand > 2 N/mm²: gewoon
draagkrachtige gronden;
- indien conusweerstand < 2 N/mm² maar > 1
N/mm²: matig draagkrachtige gronden;
- indien conusweerstand < 1 N/mm²: totaal
ondraagkrachtige gronden)
en de aan/afwezigheid van structuren
(aanwezig = relevant; afwezig = niet relevant).
Reikwijdte invloedszone eventuele zettingen
(indien beperkt tot binnen de
beschermingsstroken, dan geen significant
effect).

Wijziging
bodemkwaliteit

Risico op
verspreiding van
verontreiniging

Op basis van lokalisatie van
mogelijk verontreinigde bodems,
uitgaande van uitgevoerde
bodemonderzoeken.
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Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie
planniveau beoordeeld (zie uitleg voorafgaand
tabel)

De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang van het effect (zie uitleg in de startnota).
Aangezien het om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen concrete cijfers beschikbaar
zijn en gebeurt de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement, zoals aangegeven in het
richtlijnenboek bodem.
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1.2

Water

1.2.1

Studiegebied
Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit minimaal het plangebied en een zone van 200m
daarrond waar relevant.
Bijkomend zal het studiegebied worden opengetrokken buiten de begrenzing en dit afhankelijk van de
afvoer van afvalwater, hemelwater, beïnvloeding van waterlopen (relevant is oa. de waterloop waar
het opgepompte water uit het noordelijk deel geloosd wordt), grondwaterlagen (grondwatervoerende
lagen) en de relatie tot het deelbekken.

1.2.2

Juridische en beleidsmatige context
Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde, in het IJzerbekken. De
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas zijn vastgesteld (raadpleeg via
www.integraalwaterbeleid.be). Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de
waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. In het
studiegebied is volgende actie opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan:
•

6_G_014: Harde beschermingsmaatregelen om bresvorming te voorkomen in Raversijde en
Mariakerke: ter hoogte van Raversijde en Mariakerke wordt een zeewering voorzien als harde
beschermingsmaatregel tegen stormen. De geplande strandsuppletie werd reeds uitgevoerd,
voor de geplande harde maatregelen (met name een dijkverbreding ten noordoosten van het
plangebied) werd een ontheffingsdossier goedgekeurd in juli 2018.

Eén van de belangrijkste elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003 en wijzigingen)
is het uitvoeren van een ‘watertoets’. De watertoets houdt in dat voor elk plan, programma of
vergunningsplichtig project dient te worden nagegaan of dit schadelijk effecten heeft op het
watersysteem. Indien dit het geval is, dient te worden gezocht naar milderende of compenserende
maatregelen. Eventueel kan op basis van een negatieve watertoets een plan, programma of project
worden geweigerd. De relevante elementen voor de watertoets worden opgenomen in een aparte
paragraaf in het MER.
De doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid vormen een belangrijk
toetsingskader bij de uitvoering van de watertoets, meer bepaald:
-

Doelstelling 4a: het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen,
van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van
waterrijke gebieden, onder meer door het zoveel mogelijk behouden en herstellen van de
natuurlijke werking van watersystemen;

-

Doelstelling 6c: het terugdringen van overstromingsrisico’s en het risico op waterschaarste
door zoveel mogelijk ruimte te bieden aan water, waarbij het waterbergend vermogen van
overstromingsgevoelige gebieden zo veel als mogelijk gevrijwaard wordt en watergebonden
functies van de oeverzones en overstromingsgebieden worden behouden en waar nodig
hersteld.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden die vanaf 1 maart 2012 verplicht geraadpleegd
moet worden bij het toepassen van de watertoets, werd geactualiseerd in 2014 en 2017. De
overstromingsgevoelige gebieden worden samen met de risicozones voor overstromingen
aangeboden op het geoloket van de watertoets (http://www.geopunt.be). Het plangebied wordt niet
aangeduid als (mogelijk of effectief) overstromingsgevoelig.
Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming
(woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast
omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een
natuurlijke spons fungeren. In de omzendbrief LNE/2015/2 zijn specifieke richtlijnen voor de
toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden
vastgesteld.
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In het plangebied en de ruime omgeving zijn geen signaalgebieden aangeduid.
De Vlaamse overheid stelt volgende doelstelling/richtlijn voorop voor haar waterbeleid:
“Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron”:
Zo min mogelijk wordt hemelwater versneld afgevoerd naar de waterloop. Het hemelwater wordt zo
veel mogelijk aan de bron opgevangen en gebruikt, geïnfiltreerd en zo nodig vertraagd afgevoerd,
gescheiden van het rioleringsstelsel. Dit alles op piekafvoeren te voorkomen in de strijd tegen
wateroverlast en erosie, infiltratie te bevorderen in de strijd tegen verdroging, en verdunning van het
afvalwater tegen te gaan in de strijd tegen waterverontreiniging.
Vlarem II bepaalt in art. 4.2.1.3. en art. 6.2.1.2. dat het verboden is het hemelwater te lozen in de
openbare rioleringen wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit niet verontreinigd
hemelwater gescheiden va het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige
afvoerweg voor hemelwater. Nieuwe rioleringsstelsels en uitbreidingen van bestaande stelsels
moeten overeenkomstig deze bepalingen, indien technisch mogelijk, uitgevoerd worden als een
(verbeterde) gescheiden riolering. Bestaande gemengde rioolstelsels kunnen niet altijd tot een
(verbeterde) gescheiden rioolstelsel omgebouwd worden, tenzij tegen een zeer hoge kostprijs. Wel
moet men altijd maximaal de verharde oppervlakte afkoppelen.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (van 5 juli 2013; in werking sinds 1.01.2014) inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater vormt een cruciaal kader voor het waterbeheer.
De verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater,
afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in
eerste instantie zo veel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte
van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt
debiet vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de
infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.
Het besluit is van toepassing op:
-

het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe
oppervlakte groter is dan 40 m²;

-

het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte
groter is dan 40 m²;

-

het aanleggen van een afwatering voor de constructie of verhardingen vermeld onder
bovenstaande punten, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem
infiltreerde;

-

verkavelingaanvragen zoals vermeld in art. 4.2.15, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.

Vrijstelling
-

delen van overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze
op eigen terrein in de bodem infiltreert;

-

delen van de verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze naast of
door de verharding op eigen terrein in de bodem infiltreert;

-

delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact met de
verharding zo vervuild wordt dat het overeenkomstig artikel 1.1.2. van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne als afvalwater wordt beschouwd;

-

delen van de verharding die tot het openbaar wegdomein behoren op het ogenblik van de
aanvraag of de uitvoering van de handelingen.
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De milieukwaliteitsnormen en emissienormen voor oppervlaktewater worden bepaald in Vlarem II.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21/05/2010 betreffende de milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, waterbodems en grondwater is van toepassing. In uitvoering van het decreet
Integraal Waterbeleid heeft de Vlaamse Regering nieuwe milieukwaliteitsnormen vastgelegd. Voor
oppervlaktewater zijn er voortaan twee groepen milieukwaliteitsnormen:
-

1.
Typespecifieke normen voor biologische en algemeen
parameters, opgesplitst per categorie en per type oppervlaktewater

-

2.

fysisch-chemische

Niet- typespecifieke normen voor gevaarlijke stoffen

Deze richtwaarden zijn bepalend voor de goede ecologische en goede chemische toestand van het
water en moeten uiterlijk op 22 december 2015 behaald worden.

1.2.3

Referentiesituatie
Daar waar relevant zal in het MER nog nagegaan worden waar de bestaande situatie in de toekomst
zou kunnen wijzigen zonder uitvoering van het planvoornemen.

1.2.3.1 Beschrijving van de bestaande situatie
Hydrogeologie
Ter hoogte van het studiegebied kunnen we volgende geomorfosequentie terugvinden:
•

Strand (zandig)

•

Ca. 150m brede strook jonge duinen (zandig)

•

Ca. 80 tot 150 m brede duin-polderovergangszone. Het plangebied zelf is deels gelegen in deze
overgangszone.

De bodems van deze duin-polderovergang behoren tot de geëgaliseerde duingronden en
overgangsgronden. Deze laatste betreffen duinzanden die rusten op polderafzettingen. Het bovenste
pakket duinzanden wigt uit richting de polders. Bovenop de watervoerende zandige bodems ligt een
sterk humeus pakket, gevormd door langdurig agrarisch gebruik. Onder de recente duinafzettingen
bevindt zich een dikke kleilaag, waaronder zich een 2e watervoerend zandig pakket bevindt, dat rust
op de tertiaire Ieperiaanklei, dewelke een afsluitende laag vormt.
Grondwater
Kaart 2: Grondwater
In het Harmonisch Parkbeheerplan voor Raversyde, werd een inschatting gemaakt van de
grondwaterstand van het gebied op basis van peilbuismetingen van 2011. Hieruit blijkt dat het
grondwater ter hoogte van het studiegebied schommelt tussen 2m en 4 m TAW, ofwel tussen 0,2m
en 1,8m onder het maaiveld.
Verder blijkt ook uit dit rapport dat er zich op een op een diepte van 3 à 4m een slecht doorlatende
laag bevindt, en dat bovendien het water zoet is tot minimaal 7m diep. Verder wordt aangegeven dat
in de bovenste goed doorlatende laag het water van het noordwesten naar het zuidoosten stroomt,
en onder de slecht doorlatende laag in omgekeerde richting.
In het nabijgelegen duinmassief zal hemelwater percoleren en de zoetwatervoorraad boven de
polderklei aanvullen. Het infiltrerende hemelwater zorgt voor een opbollende zoetwaterlens t.h.v. de
duingordel, die in het westelijk deel van het domein verder uitdijt dan in het centrale en oostelijk deel
van het gebied. De zoetwaterlens heeft een dikte van ca. 20 à 25 m.
Vanuit de duinengordel zal het percolerend hemelwater landinwaarts (d.i. voornamelijk oostelijk en
zuidoostelijk) stromen naar de overgangszone tussen duinen en polders. De zone met de meeste
wegzijging van grondwater bevindt zich in het oostelijk deel van het domein. Het is in deze zone dat
het jonge, (al dan niet) met kalk aangereikte freatisch grondwater zal uitzijgen. Waar het maaiveld
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lokaal laag genoeg is, treedt er op bepaalde locaties aan de voet van de duinengordel kwel op, waarvan
in-situ ook indicaties zijn aangetroffen. Het lokale freatisch grondwatersysteem wordt dus in
belangrijke mate door het Kalsijdegeleed gedraineerd.
Volgens het Harmonisch parkbeheerplan komen er op verschillende locaties binnen het gebied
indicaties voor kwel voor (op basis van visuele waarnemingen (voorkomen van een ijzerbacteriënfilm)
en kwelindicatorsoorten).
Onder de discipline water is verder het bodemgebruik van belang i.f.v. de verhardingsgraad. Het
bodemgebruik wordt hiervoor ingedeeld in verharde en niet-verharde bodemgebruiken. Het
plangebied bestaat grotendeels uit onverharde oppervlakten. Pleksgewijs zijn er echter ook verharde
zones aanwezig, oa. ter hoogte van de bestaande gebouwen en parkeerzones.
De beschermingszone van de dichtst bijzijnde grondwaterdrinkwaterwinning (Klemskerke) bevindt
zich op meer dan 10 km ten oosten van het plangebied.
Binnen het plangebied zijn geen grondwaterwinningen gelegen. De meest nabije lopende
grondwaterwinning bevindt zich op ca. 850m ten zuiden van het plangebied.
Het risico van verontreiniging van grondwater hangt af van talrijke factoren, die samen de
kwetsbaarheid van de ondergrond bepalen. Het grondwater wordt binnen het plangebied als zeer
kwetsbaar aangeduid (Ca1, Ca1/d en CA1/v).
Oppervlaktewater
Kaart 3: Oppervlaktewater
Het plangebied is gelegen in het IJzerbekken, meer bepaald in het deelbekken van Gistel-Ambacht.
Doorheen het provinciedomein stroomt slechts één geklasseerde waterloop, namelijk het
Kalsijdegeleed, die tot het IJzerbekken behoort. Deze waterloop doorkruist het domein van noordoost
naar zuidwest als een waterloop van 2de categorie. Onderweg stroomt het Kalsijdegeleed uit het
domein en naar privé-grond, om dan langs de Nieuwpoortsesteenweg te lopen. Onder de
Nieuwpoortsesteenweg is het Kalsijdegeleed ingebuisd. Een 100-tal meter verder stroomt de
waterloop t.h.v. de parking grenzend aan het bezoekerscentrum het domein terug in.
Vanaf de kruising met de Kalkaertweg stroomt het Kalsijdegeleed verder richting het zuiden langs de
gemeentegrens en de Kalkaertweg. Het Albertusgeleed, een niet geklasseerde waterloop en ook
behorend tot het IJzerbekken, stroomt ten zuidoosten van het plangebied. Ter hoogte van de
Kalkaertweg (N324) komen de twee bovenstaande waterlopen samen en stromen verder richting het
zuidwesten in het Albertusgeleed.
In het domein is de afwateringsrichting van de hoofdwaterloop naar het zuidwesten georiënteerd. De
drainagegrachten en zijtakken van de waterloop ontwateren allen in het Kalsijdegeleed.
De voorkomende waterlopen zijn typische polderwaterlopen, die gekenmerkt zijn door een brede
bedding, hoge waterstand, troebel water en een trage stroomsnelheid. De aanwezige knijpconstructie
op het geleed zorgt ervoor dat de ontwatering vertraagd gebeurt. De aanwezige stuwen op de zijtak
zorgen ervoor dat de centrale zone in het gebied permanent vernat blijft.
Binnen het plangebied zijn daarnaast ook verschillende kleinere poelen en grotere ‘wetlands’ met een
brede plasdraszone aanwezig. Sommige hiervan hebben een waardevolle oever.
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Figuur 1-2: stroomrichting oppervlaktewater (bron: Harmonisch Parkbeheerplan)
Het plangebied wordt niet aangeduid als (mogelijk of effectief) overstromingsgevoelig, risicozone voor
overstroming of recent overstroomd gebied. Het gebied wordt wel aangeduid als van nature
overstroombaar gebied vanuit de zee.
Waterkwaliteit
In het studiegebied is zijn geen meetpunten van VMM aanwezig. Stroomafwaarts is wel 1 meetpunt
gelegen op het Albertusgeleed, waarbij er enkel gegevens beschikbaar zijn inzake de PI 1 en waarbij de
meest recente meting dateert van 2004. Het oppervlaktewater werd er toen als “verontreinigd”
aangeduid.
Afvalwater
Het plangebied bevindt zich in het zuiveringsgebied van Oostende. Het is quasi volledig niet ingekleurd
op het zoneringsplan. De gebouwen langs de N318 zijn gelegen binnen het centraal gebied, terwijl de
gebouwen in het noordoosten gelegen zijn binnen collectief te optimaliseren gebied. De overige
gebouwen meer aansluitend op de kustlijn zijn gelegen binnen individueel te optimaliseren
buitengebied.
In het noordoosten van het plangebied zijn er enkele woningen (10-tal) die ongezuiverd huishoudelijk
afvalwater lozen in een lokale gracht, waardoor het ongezuiverd afvalwater in het Kalsijdegeleed
terechtkomt, wat dan ook een negatieve impact heeft op de waterkwaliteit van deze waterloop.

1 De Prati-index volgens zuurstof (PIO) wordt bepaald op basis van het percentage zuurstof-verzadiging en geeft
een graad van zuiverheid aan het water. Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofconcentraties, maar
ook bij oververzadiging. Oververzadiging treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de waterkwaliteit
aantast.
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Figuur 1-3: zoneringsplan thv het plangebied

1.2.3.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie (grotendeels uitgevoerd, zie hierboven) in het MER,
baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter beschikking is of kan worden gesteld (desktop
informatie; de effecten worden beoordeeld op plan-MER niveau; er worden geen veldanalyses,
detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van grond/oppervlaktewaterstanden, stroming, -kwaliteit, e.d.) uitgevoerd.). Voor het onderzoek naar de grond- en
oppervlaktewaterkwantiteit en -huishouding in het studiegebied wordt in het MER gebruik gemaakt
van o.a.:
-

GIS-kaarten i.v.m. grondwaterkwetsbaarheid en grondwaterstromingsgevoeligheid.

-

Geologie in relatie tot grondwaterhuishouding, meer bepaald grondwaterstanden en
mogelijk aanwezige watervoerende of afsluitende lagen: o.a. geologisch kaartmateriaal en
sonderingen op Databank Ondergrond Vlaanderen (dov);

-

Info over grondwater via bodemonderzoek indien beschikbaar;

-

Potentiële kwelzones o.b.v. kwelgevoelige vegetatietypes (BWK)

-

Vlaamse Hydrografische Atlas;

-

Watertoetskaarten – met name watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden;

-

Stroomgebiedbeheerplan;

-

eventuele beschikbare boringen, sonderingsverslagen ;

-

informatie over grondwaterstanden (o.b.v drainagestanden bodemkaart, beschikbaar
bodemonderzoek, sonderingsverslagen)

-

Infiltratiemogelijkheden: topografische kaart en orthofotoplan (verharding);

-

Waterzuiveringsbeleid en infrastructuur: zoneringsplan, informatie bij VMM en bij Aquafin;

-

Het Harmonisch Parkbeheerplan voor Raversyde.
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1.2.4

Effectvoorspelling en –beoordeling
Het gewijzigde bodemgebruik, de gewijzigde infiltratie van hemelwater t.g.v. verharding e.d.
beïnvloeden tijdens de exploitatiefase de grond- en oppervlaktewaterhuishouding. Ook kan een
wijziging van de grondwaterstroming en -huishouding optreden t.g.v. de mogelijke aanwezigheid van
ondergrondse constructies.
Op een beschrijvende manier wordt de geplande situatie beoordeeld. Binnen dit kader wordt er van
uitgegaan dat er binnen het plangebied rekening gehouden wordt met de geldende regelgeving
omtrent buffering en infiltratievoorzieningen. Er wordt geen impact van een mogelijke bemaling
(indien bemaling wordt verwacht tijdens de aanlegfase) verwacht t.a.v. de vergunde
grondwaterwinningen, gezien de meest nabije grondwaterwinning op meer dan 850m gelegen is.
Effecten op oppervlaktewater zijn voornamelijk een gevolg van permanente wijzigingen in
waterhuishouding (waterkwantiteit) t.g.v. wijzigingen in afvalwater en hemelwaterafvoer (door de
aanwezigheid van gebouwen/infrastructuur) en door de inname van ruimte voor water (eventuele
verhardingen in overstromingsgebieden).
Het bijkomend geproduceerde afvalwater wordt onder de loep genomen. Het planvoornemen kan een
invloed hebben op oppervlaktewater en/of de capaciteit van de eventueel ontvangende
waterzuiveringsinstallatie.
Tabel 1-2 Beoordelingscriteria discipline water
Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

Wijziging in infiltratie:
Verwachte significante
daling / stijging van
grondwaterstand

Vergelijking met bestaande
verharde oppervlakten en
zones met mogelijkheid tot
infiltratie.

Kwalitatieve beschrijving o.b.v.
mogelijk te verwachten wijziging
infiltratiemogelijkheden en
verharde oppervlakte
(grootteorde-op planniveau liggen
de oppervlaktes immers nog niet
vast) en aftoetsing voldoende
ruimte voor voorzieningen m.b.t.
infiltratie&hemelwateropvang.
Het effect is significant indien de
infiltratie zodanig wijzigt dat er
geen oplossingen binnen het
terrein mogelijk zijn of dat de
bodemvochtregime/toestand
zodanig
beïnvloed
wordt,
waardoor ingrijpende effecten op
bodemstructuur en flora ontstaan.

Grondwater
Wijziging kwantiteit
en huishouding

Invloed op
grondwaterstroming
Verstoren
ondergrondse
grondwaterstroming
en kwel

Wijziging kwaliteit

Geologische gelaagdheid,
diepte bouwputten en diepte
grondwater o.b.v.
beschikbare
desktopinformatie

Impact bemaling
Invloedstraal van
bemaling

Empirische formules

Gedrag en
ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie van
mogelijks verontreinigde
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Kwetsbaarheidsbenadering: een
significant effect treedt op
wanneer grondwaterstromen
mogelijks worden afgesneden of
opstuwing/verlaging een
relevante invloed uitoefenen op
vegetatie/fauna.
Voor het studiegebied geldt dat
kwetsbare gebieden voor fauna
en flora, kwelzones, gebouwen en
archeologisch erfgoed als
kwetsbaar worden beschouwd
Kwalitatieve bespreking, aantal
locaties binnen studiegebied.
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Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

Verspreiding
verontreiniging t.g.v.
bemaling

bodems, uitgaande van
uitgevoerde
bodemonderzoeken (cf.
bodem) en het voorkomen
van potentieel
bodemverontreinigende
activiteiten

Effecten zijn significant als
verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt
gesaneerd.

Wijziging aanvoer
waterloop ten gevolge
van run-off

Op basis van gewijzigde
situatie run-off/gewijzigde
infiltratiemogelijkheden
(verharde oppervlakten,
gebouwen & constructies,
ophogingen en
infiltratiekenmerken bodem);
Kwalitatieve beschrijving via
kwetsbaarheden die worden
afgeleid van de
desktopinformatie.
Kwalitatieve beschrijving

Effecten zijn significant wanneer
t.g.v. de wijziging van de
waterkwantiteit
overstromingsgevoeligheid wijzigt
dus in relatie met de capaciteit
van de waterlopen en de
bestaande risicowaterlopen voor
overstromen.
Effecten zijn significant
afhankelijk van de waterloop
waarin zal worden geloosd – in
relatie tot de
overstromingsgevoeligheid.
Zeer kwetsbaar = lozen zonder de
nodige maatregelen op een
waterloop die effectief
overstromingsgevoelig is
Matig kwetsbaar = lozen zonder
de nodige maatregelen op een
waterloop die potentieel
overstromingsgevoelig is
Beperkt kwetsbaar = lozen zonder
de nodige maatregelen op een
waterloop die nietoverstromingsgevoelig is

Oppervlaktewater
Wijziging kwantiteit
en huishouding

Wijziging
overstromingsregime

Effect is significant negatief
wanneer bergingsruimte (volume
en oppervlakte) wordt ingenomen
zonder oplossing en significant
positief wanneer ruimte voor
overstromingswater wordt
gecreëerd.

Wijziging ruimte voor
overstromingswater.

Impact op
structuurkwaliteit
waterlopen

Verwachte wijziging
structuurkwaliteit

GIS-analyse, terreinbezoek
Kwalitatieve bespreking met
aandacht voor
randvoorwaarden creëren
goede structuurkwaliteit

Effecten zijn significant als de
structuur van de waterlopen
wijzigt

Wijziging kwaliteit

Wijziging
waterkwaliteit

Risico-inschatting van
potentiële lozingen
(beschrijvend) en vergelijking
met de huidige
waterkwaliteit

Kwalitatieve bespreking, effecten
zijn significant als de
waterkwaliteit van de waterlopen
verwacht wordt te wijzigen.

Wijziging in capaciteit
rioleringsnet en
waterzuiveringsinfrastructuur

Effect t.g.v. verhoogde
afvoer van afvalwater

Check o.b.v.
zoneringsgegevens VMM of
Aquafin nv of de
waterzuiveringsinfrastructuur
is voorzien op de gewenste

Een significant effect treedt op
wanneer de capaciteit van RWZI
overschreden wordt.
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Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

ontwikkeling. Tevens wordt
de afstemming van de timing
van de ontwikkeling en de
timing van de aanleg van
collectoren nagegaan.
De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect (zie uitleg in de startnota).
Uiteindelijke beoordeling gebeurt op basis van expert judgement.
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1.3

Biodiversiteit

1.3.1

Studiegebied
Het studiegebied voor de discipline biodiversiteit valt samen met het algemeen studiegebied: het
plangebied zelf en een zone van ca. 200 m daarrond. Een verruiming van het studiegebied is mogelijk
in functie van mogelijke ecologische relaties of barrières van het plangebied met andere gebieden,
rustverstoring (valt binnen de 200m), wijzigingen in waterhuishouding.

1.3.2

Juridische en beleidsmatige context
De algemene principes zoals de zorgplicht (natuurbehoudsdecreet art.14) zijn van belang, evenals de
principes m.b.t. de bescherming van habitats en kleine landschapselementen. Indien bos zou worden
gerooid is het Bosdecreet van toepassing.
Verder moet er indien relevant rekening gehouden worden met de aanwezigheid van speciale
beschermingszones (habitat- of vogelrichtlijngebieden), VEN-gebieden en/of natuur- of
bosreservaten.
•
•
•

Het plangebied overlapt met het Natura 2000-gebied “Duingebieden inclusief IJzermonding
en Zwin”. Het plangebied overlapt niet met een Vogelrichtlijngebied.
Het plangebied overlapt met het VEN-gebied ”De Middenkust”.
Binnen een straal van 2km rondom het plangebied zijn geen percelen aangeduid als erkend
natuurreservaat.

In het MER zal bijgevolg passende beoordeling en verscherpte natuurtoets worden opgemaakt.
Het centrale deel van het plangebied behoort tot het Duinendecreet. De bedoeling van het
Duinendecreet is om de druk op de groene ruimte in de kuststreek te beperken. In
uitvoeringsbesluiten werden de te beschermen duingebieden afgebakend. Deze besluiten werden
bekrachtigd door het Vlaams Parlement. De aanduiding als beschermd duingebied of als voor het
duingebied belangrijk landbouwgebied betekent dat hiervoor een bouwverbod geldt, ongeacht de
bestemming van het goed volgens de bestemmingsplannen (gewestplan, APA, BPA) of verleende
verkavelingsvergunningen
Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. soortenbescherming en
soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. Het is een allesomvattend besluit geworden dat de
bescherming van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korstmossen en zwammen regelt. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten dient onderzocht
te worden. Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een
soortenbeschermingsprogramma. Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen
opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere
soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Eind 2017 werden reeds volgende
soortenbeschermingsprogramma’s door de minister vastgesteld: Antwerpse haven, bever, gladde
slang, grauwe kiekendief, hamster, heivlinder, knoflookpad, kwartelkoning, roerdomp, beekprik,
rivierdonderpad en kleine modderkruiper, grauwe klauwier, hazelmuis en vroedmeesterpad.
Daarnaast heeft de provincie West-Vlaanderen voor de geelgors, eikelmuis, kamsalamander,
vinpootsalamander en boomkikker een op maat gemaakt actieplan lopen.

1.3.3

Referentiesituatie
Daar waar relevant zal in het MER nog nagegaan worden waar de bestaande situatie in de toekomst
zou kunnen wijzigen zonder uitvoering van het planvoornemen, vb. door uitvoering van de IHD’s
binnen het Habitatrichtlijngebied.

1.3.3.1 Beschrijving van de bestaande situatie
Speciale beschermingszones en VEN-gebied
Kaart 4: Biodiversiteit – beschermingen
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Zoals in voorgaande paragraaf verduidelijkt
•

Het plangebied overlapt met het Natura 2000-gebied “Duingebieden inclusief IJzermonding
en Zwin”. Het plangebied overlapt niet met een Vogelrichtlijngebied.

•

Het plangebied overlapt met het VEN-gebied ”De Middenkust”.

•

Binnen een straal van 2km rondom het plangebied zijn geen percelen aangeduid als erkend
natuurreservaat.

Biologische waarderingskaart – voorkomende vegetatie
Kaart 5: Biodiversiteit – biologische waarderingskaart versie 2016
Kaart 6: Biodiversiteit – biologische waarderingskaart update Natuurbeheerplan
Volgens de officiële BWK, versie2 wordt het noordelijk deel van het plangebied hoofdzakelijk als
biologisch waardevol tot zeer waardevol gekarteerd (voornamelijk kalkrijk duingrasland,
zeereepduinen, loofhoutbos en militair fort). Ook centraal worden waardevolle tot zeer waardevolle
zones aangeduid (voornamelijk loofhoutbos en eutrofe plassen). De rest van het plangebied wordt
hoofdzakelijk aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle en (zeer) waardevolle
elementen, hoofdzakelijk bestaande uit graslanden. De meest recente versie van de BWK is echter
gebaseerd op inventarisaties van 2003. Sindsdien zijn er binnen het plangebied een aantal werken
uitgevoerd en hebben zich een aantal evoluties voorgedaan, waardoor de BWk, versie 2 niet meer de
actuele toestand op het terrein weergeeft.
Tjdens de opmaak van het Harmonisch Parkbeheerplan voor Raversyde is er een update van de BWK
gebeurd (2011). Hierin worden een aantal grotere zones waardevoller aangeduid in vergelijking met
de meest recente versie van de officiële BWK, en dit vooral in het noordelijk en centrale deel van het
plangebied. In het oostelijk deel en beperkt ook in het westelijk deel worden zones op de officiële BWK
als complex van biologisch minder waardevolle en (zeer) waardevolle elementen aangeduid, welke in
de geüpdate BWK als biologisch minder waardevol worden aangeduid 2.
Het Harmonisch Parkbeheerplan vermeldt daarnaast het voorkomen van een aantal rode lijst soorten,
voornamelijk in het kalkrijk duingrasland in het noorden, maar ook meer centraal in het gebied.
Ook tijdens de opmaak van het Natuurbeheerplan voor het domein Raversyde werd de BWK opnieuw
geüpdatet, gebaseerd op inventarisaties in 2015 voor wat betreft het duinengedeelte en 2016-2017
voor wat betreft het poldergedeelte. Vooral het duinengedeelte werd in het Natuurbeheerplan heel
gedetailleerd gekarteerd in vergelijking met de officiële BWK. Ter hoogte van de voormalige camping
in het noordoosten worden nu ook biologisch (zeer) waardevolle habitats vermeld. Ook centraal, maar
vooral in het zuidoosten worden grote oppervlakken als biologisch waardevol gekarteerd, waar dit bij
de officiële BWK en de geudate BWK tijdens het HP niet het geval is. Voor de effectbespreking zal er
dan ook vertrokken worden van de BWK uit het Natuurbeheerplan.
Voorkomende fauna
De strandzone ten noorden van het plangebied wordt aangeduid als faunistisch voornaam gebied op
de BWK, versie 2.
Het Harmonisch Parkbeheerplan maakt een vrij uitgebreide opsomming van de voorkomende fauna
binnen het gebied. Ook in het Natuurbeheerplan worden de voorkomende fauna beschreven.
Onderstaand wordt een bondige samenvatting gegeven:
•

Avifauna:

De biologische waarderingskaart werd binnen het Harmonisch Parkbeheerplan opgemaakt op basis van terreineenheden met
een vrij homogene vegetatie. Hierdoor zijn er geen terreineenheden met complexen van verschillende biologische waarden
gekarteeerd, iets wat in de biologische waarderingskaart vaak voorkomt.

2
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o
o
o
o
o
o

De westelijke zone is het waardevolst op vlak van broedvogels, mede omwille van
het open karakter met de mix aan rietvlaktes, sloten met rietkragen, ruigtes en
struiken. Onder andere rietzanger en Cetti’s zanger komen er voor.
De omgeving van Walrijversijde is waardevol gezien er weinig verstoring is van
bezoekers en honden;
De grote rietvlakte tegen de Duinenstraat is rijk aan rietvogels (oa. roerdomp);
De duinenzone is eerder arm aan vogels;
Zowel in het verleden als momenteel wordt het gebied gekenmerkt door het
voorkomen van een aantal Rode Lijst soorten.
Bijzonder is het broedgeval van Woudaap in de riet- en wilgenzone van de
voormalige parkvijver.

•

Vlinders:
o De meeste in het gebied aangetroffen soorten vlinders zijn vrij algemene soorten
zoals Kleine vos, Icarusblauwtje, Klein koolwitje, Landkaartje, Bont zandoogje, Bruin
zandoogje, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia,…. De meer bijzondere soorten
aangetroffen in Raversyde zijn Bruin blauwtje, Oranjetipje en Hooibeestje.
o Het gebied is belangrijk voor onder meer de Argusvlinder, een rode lijstsoort. Een
ander rode lijstsoort is het Zwartsprietdikkopje.

•

Zoogdieren:
o Algemene soorten: konijn, haas, wezel, mol, vos en sporadisch bunzing en hermelijn.
Wellicht komen bosmuis, bruine rat, zwarte rat, huismuis, veldmuis, gewone
bosspitsmuis en huisspitsmuis.
o Bijzonder zijn de waarnemingen van eikelmuis.
o Vleermuizen: er zijn zomerwaarnemingen gekend van gewone dwergvleermuis,
laatvlieger en baardvleermuis. In de voorkomende bunkers werden volgende
overwinterende vleermuizen waargenomen: watervleermuis, baardvleermuis,
brandsvleermuis, gewone grootoorvleermuis en dwergvleermuis. Grijze
grootoorvleermuis werd na 1985 niet meer aangetroffen.

•

Amfibieën:
o In de voorkomende poelen komen (wellicht) volgende soorten voor: groene kikker,
bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander.
o De Atlantikwall is een belangrijk biotoop voor de gewone pad, ieder jaar trekken
duizenden padden uit de duinen richting de poelen van het domein Raversyde.

•

Libellen:
o De geïnventariseerde libellen betreffen hoodzakelijk vrij algemen soorten. De
Gaffelwaterjuffer is een eerder zeldzame soort.
o In de zomer van 2017 waren er waarnemingen van twee zeldzamere migrerende
soorten, namelijk Zwervende pantserjuffer en Zwarvende heidelibel.
o De waargenomen soorten zijn globaal soorten van stilstaande wateren, die geen al
te hoge eisen stellen aan de ecologische kwaliteit van hun biotoop. Evenwel is
helder/ kwalitatief water wel een algemene vereiste. Een aantal soorten zijn typisch
voor pionierssituaties met snel opdrogende poelen en weinig vegetatie.

1.3.3.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie
Bij de verzameling van de bestaande gegevens (grotendeels uitgeschreven, zie hierboven) zal er
gefocust worden op de aanwezigheid van waardevolle biotopen of soorten (Biologische
waarderingskaart, vrij beschikbare gegevens, reeds uitgevoerde inventarisaties,…) in het plangebied
en de directe omgeving.
Daarnaast zal er door een ecoloog een terreinverkenning worden uitgevoerd om eventuele wijzigingen
in het biotisch milieu na te gaan. De terreinverkenning houdt een controle / actualisatie (indien
noodzakelijk) in van de biologische waarderingskaart, maar geen gedetailleerde terreinkartering of
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soorteninventarisatie. Echter, gezien het terrein vrij recent werd geïnventariseerd in kader van de
opmaak van het Natuurbeheersplan, worden op het eerste zicht geen grote wijzigingen verwacht ten
aanzien van deze versie van de BWK.
De bestaande toestand op het vlak van rustverstoring en het voorkomen van barrières tussen
natuurelementen zal worden behandeld. Er worden eveneens interdisciplinaire links gelegd tussen de
beschrijving van de hydrologie, hydrografie, bodem, geluid, lucht en landschap. Relevante elementen
uit deze disciplines met betrekking tot de discipline biodiversiteit worden toegelicht, waarbij er
verwezen wordt naar de betreffende hoofdstukken.
Verder zal ook nagegaan worden in hoeverre de te herbestemmen zones actueel of potentieel een
functie (kunnen) vervullen in het ecologisch netwerk (verbindingsgebied). Dit onderzoek gebeurt op
basis van de biologische waarderingskaart (BWK) en bestaande plannen en beleidsdocumenten.

1.3.4

Effectvoorspelling en –beoordeling
De belangrijkste effecten die te verwachten zijn, zullen specifiek verband houden met de verschillende
geplande bestemming / activiteiten. In het MER worden onderstaande effectgroepen op basis van de
geplande bestemming besproken:
-

Rechtstreekse biotoopinname of biotoopcreatie: kwantitatieve bespreking op basis van
directe aantasting of creatie van (zeer) waardevolle biotopen of leefgebied van soorten door
terreininname / opwaardering van bestaande biotopen (vooral in het noordelijk deel van het
plangebied zijn biologisch (zeer) waardevolle biotopen gelegen waarbij aandacht dient te zijn
voor de mogelijke inname van deze percelen);

-

Biotoopwijziging in en in de omgeving van het plangebied, vb.
•

omwille van verdroging (vb. door bijkomende verharding,…) of vernatting;

•

wijziging door betreding: betreding kan als gevolg hebben dat mogelijk aanwezige
bestaande waardevolle habitats, welke gevoelig zijn voor intensieve betreding, zullen
evolueren naar een minder gevoelig habitat.

•

wijziging door bijkomende vermestende en/of verzurende deposities: indien het plan
bijkomende significante deposities veroorzaakt, kan dit gevolgen hebben voor de
voorkomende habitats. Gezien op planniveau geen concrete cijfers beschikbaar zullen
zijn van de mogelijke bijkomende vermestende en/of verzurende deposities, zal voor
deze effectgroep vooral gewerkt worden met kwetsbaarheden. De habitats welke
gevoelig zijn voor bijkomende deposities zullen aangeduid worden. Via een
kwalitatieve bespreking zal aangegeven worden of bijkomende deposities te
verwachten zijn en in welke zones bijkomende stikstofdeposities te vermijden zijn.

-

Rustverstoring vb. omwille van (bijkomende) lichthinder en geluidsverstoring. Mogelijke
effecten zullen besproken worden op basis van de gegevens uit de discipline geluid en
rekening houdende met de voorkomende verstoringsgevoelige soorten en de andere
aanwezige mogelijke verstoringsbronnen in de omgeving.

-

invloed op leef-, broed- en rustgebieden van de voorkomende fauna;

-

versnippering en barrièrewerking: kwalitatieve bespreking van
•

Barrièrewerking en versnippering / ontsnippering ten gevolge van ruimtebeslag;

•

Barrièrewerking/verstoring ten gevolge van verstoring/aantrekking (ontstaan uit
lichtverstrooiing/geluidsemissies/…);

•

Doorbreken van / creëren van nieuwe migratieroutes.

Bij de effectenbeoordeling zal er voornamelijk uitgegaan worden van kwetsbaarheden (b.v.
aanwezigheid van kwetsbare soorten voor lichtverstrooiing). Op basis hiervan worden aanbevelingen
/ milderende maatregelen geformuleerd.
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Gezien de ligging binnen Natura 2000-gebied en VEN-gebied, zal een Passende Beoordeling en
verscherpte natuurtoets opgemaakt worden.
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Tabel 1-3 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline biodiversiteit
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Rechtstreekse
effecten
Biotoopverlies / winst

Grootteorde aan oppervlakte waardevol GIS-analyse,
gebied (voor fauna en/of flora) dat kan
oppervlakte waardevolle biotooptypes die mogelijks
verdwijnen of gecreëerd worden
rechtstreeks dreigen aangetast te worden tengevolge
van de invulling van de deelplannen of die hierdoor
Verlies/winst vegetatie door inname
worden beschermd

Effecten kunnen significant zijn wanneer waardevolle
biotopen verloren gaan of gecreëerd worden. Volgens
BWK:
• biologisch zeer waardevol, biologische waardevol,
complex van waardevolle en zeer waardevolle
elementen = zeer kwetsbaar

Op planniveau is het hoofdzakelijk relevant om
kwetsbaarheden inzake biotoopwijziging op te • Complex van minder waardevolle en waardevolle
merken en hierover indien mogelijk RUP-verfijningen elementen, complex van minder waardevolle en zeer
waardevolle elementen, complex van minder
voor op te stellen.
waardevolle en waardevolle tot zeer waardevolle
elementen = matig kwetsbaar
• biologisch minder waardevol = weinig kwetsbaar
De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v.
de potentiële omvang van het effect in relatie tot de
omgeving, de context en de plaats. Uiteindelijke
beoordeling gebeurt op basis van expert judgement.
Versnippering
barrière-effecten

en Lokalisatie zones die gevoelig zijn voor Bespreking o.b.v kwetsbaarheidsbenadering
versnippering en barrière-effecten.
expert judgement mer-deskundige.

en Effecten kunnen significant zijn wanneer de
versnippering/ ontsnippering de verspreiding van
soorten kan beïnvloeden.

Verstorings-aspecten
Rustverstoring

Kwetsbare soorten / Oppervlakte Globale inschatting (eerder
kwetsbaar gebied die beïnvloed kunnen kwetsbaarheidsbenadering)
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kwalitatieve Kwalitatieve bespreking, effecten kunnen significant zijn
wanneer de rustverstoring / lichtverstoring ervoor zorgt
dat de populatie achteruitgaat.

Effecten

Criterium
worden
door
lichtverstoring

Vernatting/
verdroging

Methodiek
rustverstoring

-

Lokalisatie
zones
gevoelig
voor Bespreking o.b.v. grondwaterstanden, gevoeligheden, Effecten
kunnen
significant
zijn
wanneer
vernatting/verdroging die beïnvloed veranderde infiltratie en expert-judgement
vernatting/verdroging leidt tot aantasting van de
vegetatie en/of de populatie van bepaalde diersoorten
worden
beïnvloedt.

Verzuring / vermesting Oppervlakte
gevoelig
verzuring/vermesting die
beïnvloed wordt
Betreding

Significantiekader

Toename recreatiedruk

voor Bespreking
o.b.v.
de
indicaties
op
mogelijks kwetsbaarheidskaarten en expert judgement

de Effecten kunnen significant zijn wanneer verzuring/
vermesting kwetsbare flora of fauna beïnvloedt.

Inschatting o.b.v. huidige natuurwaarden en te Effecten kunnen significant zijn wanneer bijkomende
verwachtte toename
betreding kwetsbare flora of fauna beïnvloedt.

Impact
op
de Impact inkrimping/ uitbreiding migratie- Kwalitatieve bespreking tijdens de exploitatiefase
aanwezige (avi)fauna , foerageer- en broedgebieden

Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement.
Effecten kunnen significant zijn wanneer bepaalde
biotopen door biotoopinname of biotoopwijziging te
klein worden zodat er geen leefbare populaties van
soorten meer kunnen voorkomen.
Effecten kunnen significant zijn indien bestaande
migratieroutes tussen (deel)populaties verloren gaan,
waardoor in de toekomst geen of onvoldoende
genenuitwisseling kan plaatsvinden.
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1.4

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

1.4.1

Studiegebied
Het studiegebied omvat minimaal het plangebied en een zone van 200m daarrond. De gebieden waar
landschappelijke structuren, elementen en componenten gewijzigd worden, maken deel uit van het
studiegebied, evenals de gebieden waar er invloed is op de landschappelijke en/of archeologische
erfgoedwaarde. De omvang van het studiegebied kan verruimd worden in functie van de visuele
impact van de geplande ontwikkelingen (perceptieve kenmerken).

1.4.2

Juridische en beleidsmatige context
Sinds 1 januari 2015 is het Onroerenderfgoeddecreet in werking. Sindsdien geldt één overkoepelende
regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het nieuwe
onroerend erfgoeddecreet verving drie voorgaande decreten (monumentendecreet van 1976,
archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen.
Met de definitieve goedkeuring van het nieuw decreet onroerend erfgoed door de Vlaamse regering
is ook de Conventie van Malta (ook wel het Verdrag van Valetta genoemd) in Vlaamse regelgeving
omgezet. Om de Conventie van Malta verder te implementeren in de Vlaamse regelgeving is een
volledig nieuw archeologisch traject nodig. Daarin spelen erkende archeologen een cruciale rol. Sinds
juni 2016 is hoofdstuk 5 van het archeologiedecreet van kracht.
In de nieuwe regelgeving bestaat er een zorgplicht voor erfgoedlandschappen én onroerende
goederen die zijn opgenomen in een aan een openbaar onderzoek onderworpen vastgestelde
inventaris. Het betreft dan:
1. De inventaris van het bouwkundig erfgoed.
2. De landschapsatlas.
3. De inventaris van de archeologische zones.
4. De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde.
5. De inventaris van historische tuinen en parken.
In het plangebied liggen geen vastgestelde landschapsatlasrelicten. De regelgeving rond
erfgoedlandschappen is hier niet van toepassing.
Voor alle gebouwen en erfgoedelementen die op de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed staan gelden specifieke rechtsgevolgen. Er liggen aanduidingen van de lijst binnen het
plangebied. De regelgeving rond zorgplicht is hier dus van toepassing.

1.4.3

Referentiesituatie

1.4.3.1 Beschrijving van de bestaande situatie
Kaart 7: Landschap en erfgoed
Historisch landschap en historische context
Onderstaande beschrijving is grotendeels overgenomen uit het Harmonisch Parkbeheerplan Raversyde
•

Ferrariskaart

Ten tijden van de opmaak van de Ferrariskaart, tussen 1770 en 1780, lag het provinciedomein
Raversyde aan de Noordzee, ten zuiden van de strook duingebied grenzend aan de zee. Het gebied
dat we nu kennen als de Atlantikwall en het Memoriaal Prins Karel, in het noorden van het domein,
bestond ook toen al hoofdzakelijk uit een duinlandschap. De zeereepduinen waren in die periode
duidelijk breder dan momenteel het geval is. Het grootste deel van het domein valt echter onder de
noemer landbouwgrond, een kleiner gedeelte wordt aangeduid als (vochtig) grasland, met name net
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ten zuiden van de zeereepduinen. Dit is een klassieke landschappelijke positie van historische
graslanden in kwelrijke en/of voor akkerbouw minder gunstig gelegen gronden langs de
binnenduinrand. Verder zijn er ook enkele graslanden centraal in het domein waar te nemen, deels in
duinzoomgebied, deels in polder. Deze centrale graslandpercelen zijn omringd door
afwateringsgrachten.
Van groot landschapshistorisch belang is de duidelijk herkenbare ‘inlagen’-zone tussen de smalle
zeereep en een binnendijk, opgedeeld door dwarsdijkjes en begroeid met (nat) grasland. De duidelijk
en sterke lijnen in het landschap worden gevormd door de haagstructuren en/of grachtensystemen
aan de rand van de reeds besproken percelering.
De Duinenstraat (met name de Oude Graaf Jansdijk) zoals die nu bestaat, is reeds ingetekend op de
Ferrariskaart en vormt grotendeels (net als nu nog het geval is) de overgang tussen het duinlandschap
in het noorden en het achterliggende polderlandschap ten zuiden van deze weg. Ook ten noorden van
de Duinenstraat is echter nog duinpolderovergangsgebied aanwezig, onder de vorm van duidelijke
inlagen (richting Mariakerke) en een smalle strook grasland (Walraversijde).
Van de bestaande Nieuwpoortsesteenweg is nog geen sprake. De eerder besproken Duinenstraat
fungeert dus duidelijk als verbindingsweg. Wat nog opvalt is dat er centraal, ten zuiden van het
plangebied, een kleine cluster gebouwen (= boerderij Boer Jan, cfr topografische kaart 1983) gelegen
is die een, zo lijkt het, eigen ontsluitingsweg heeft recht naar de Duinenstraat. Langs de Duinenstraat
zijn ook de meeste andere gebouwen gesitueerd in kleine concentraties. Her en der in de ruime
omgeving van het plangebied zijn er enkele uitzonderingen, namelijk enkele gebouwen die
‘verdwaald’ en afgezonderd in het landschap liggen. Van de geconcentreerde bebouwing van
Raversijde, zoals we ze nu kennen ten oosten van het domein, is nog niets te merken.

Figuur 1-4 Situering van het plangebied op de Ferrariskaart (1777)
•

Atlas der buurtwegen

Voor het eerst kan men enkele waterlopen en grachten in het plangebied aantreffen, waarbij de
waterloop Kalsijdegeleed zichtbaar is. Aannemelijk is dat deze waterloop in grote lijnen het huidige
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stroompatroon volgt, namelijk dwars door het gebied en de Nieuwpoortsesteenweg twee keer
kruisend.
De wegen- en padenstructuur in de omgeving van het plangebied is slechts licht uitgebreid. Prominent
in het landschap is de aanwezigheid van de Nieuwpoortsesteenweg tussen Middelkerke en Oostende,
ten zuiden van het domein. Deze straat, parallel lopend met de Duinenstraat, is zichtbaar van een
grotere orde dan de overige wegen in de omgeving. Alle buurtwegen vormen dan ook aftakkingen
vanaf deze steenweg. Waar het duinlandschap op de Ferrariskaart één groot vlak was, wordt ze nu
opgedeeld in kleinere deelvlakken door de invoer van buurt- en voetwegen die op deze manier een
toegang vormen naar het strand.
De centraal in het plangebied gelegen cluster gebouwen zoals op de Ferrariskaart is weergegeven, is
in de periode van de Atlas der buurtwegen sterk uitgedund. De bebouwing ligt nu meer verspreid en
de aantallen zijn kleiner. Er is nog geen sprake van enige invulling of activiteit ten zuiden van het
plangebied, de zone die we nu kennen als de luchthaven van Oostende. Hier bevindt zich wel nog
steeds de kleine cluster van gebouwen (hoeves), waarvan de ontsluitingsweg in rechte lijn liep naar
de Duinenstraat. Met de aanleg van de Nieuwpoortsesteenweg is deze ontsluitingsweg verdwenen.

Figuur 1-5: situering van het plangebied op de Atlas der Buurtwegen (1841)
•

Vandermaelen

Het duinenlandschap in het noorden van het domein blijft zichtbaar aanwezig. Wat opvalt is dat een
aantal percelen ten oosten van de eerder besproken doodlopende weg nu als grasland gebruikt
worden, terwijl deze op de Ferrariskaarten grotendeels als akkerland werden gebruikt. Ook in het
uiterste zuidwesten zijn akkerpercelen omgevormd tot graslandpercelen. Opvallend is dat het centraal
gelegen grasland ten westen van de doodlopende weg grotendeels werd omgevormd tot akkerland.
De bebouwing ten noordoosten van deze weg is nog steeds aanwezig.
Ten westen van het gebied ontwikkelt zich de eerste bebouwing. Verder blijven de Duinenstraat en
Nieuwpoortsesteenweg prominent aanwezig in het landschap.
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Figuur 1-6 Situering van het plangebied op de Kaart Vandermaelen (1846 - 1854)
•

MGI 1936

De historische kern van het domein, tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinenstraat, werd in
1902-1903 aangekocht door Leopold II. In 1903-1904 werden in de duinen een houten koninklijke
(Noorse) chalet, tuinpaviljoen en paardenstallen gebouwd.
Koning Albert I nam het domein vanaf 1909 in gebruik en vatte net voor WO I de uitbreiding aan.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde een inname van het domein door de Duitsers en werd de
z.g. "Batterij Aachen" (1915) gebouwd in de duinen. Twee van de drie Noorse gebouwen werden
platgebrand door de Duitsers. Na de oorlog werd de batterij enkele jaren gebruikt voor onderzoek
daarna werden de kanonnen verschroot; de koning liet echter niet toe de betonnen
oorlogsconstructies te slopen. Vanaf 1930 nam zijn jongste zoon, prins Karel, de door de koning net
voor de oorlog aangekochte lichttorenwachterswoning in gebruik als buitenverblijf. De aankoop van
een aantal bijkomende percelen en herinrichting van het domein volgden. De vriend en secretaris van
de prins, Robert Goffinet, kocht enkele aanpalende percelen en gebouwen en liet in de duinen een
paviljoen, het ‘vissershuis’ optrekken. Kort na de Tweede Wereldoorlog overleed Robert Goffinet en
voegde prins Karel het domein van Goffinet aan dat van hem toe.
Op de MGI-kaart van 1936 is te zien dat binnen de grens van het plangebied de kavels opmerkelijk
kleiner zijn dan deze ten zuiden van de Nieuwpoortsesteenweg. Door de grote blanco vlakken lijkt het
alsof de grootte van de percelen in de periode tussen de Atlas der Buurtwegen en deze MGI kaart
weer sterk is toegenomen, maar meer dan waarschijnlijk is dit een gevolg van het niet correct
weergeven van de reële perceelsaanduidingen.
De centraal in het plangebied gelegen natte graslandpercelen ten tijde van de Ferrariskaart, hebben
op de MGI kaart opnieuw de invulling van weiland. Ook in het westen, zijn er nog enkele kleinere
percelen met dezelfde typering. De graslandpercelen ten oosten van de doodlopende weg zijn terug
omgevormd tot akkerpercelen. Ook de graslanden in het uiterste zuidwesten zijn gedeeltelijk terug
omgevormd naar akkerland.
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In de buurt van de gebouwen gelegen aan de Duinenstraat zijn er kleine kavels met een punt in het
midden ingetekend. Vermoedelijk gaat het hier om kleine boomgaard en/of privégronden in de nabije
omgeving van gebouwen. De overige percelen hebben een blanco invulling dat vermoedelijk voor
land- of tuinbouwgrond staat.
Het gebied ten noorden van de Duinenstraat is nog steeds herkenbaar als duingebied. Door de
grafische opwerking van de kaart vormt deze weg zichtbaar de scheiding tussen duinen en
polderlandschap. Langsheen de Duinenstraat is er een sterke ontwikkeling van lintbebouwing
gerealiseerd, met een concentratie ten noorden van deze weg, in de duinzone. Ook in deze zone zelf
zijn er nu ook meerdere gebouwen verspreid, waarschijnlijk door de komst van de Zeedijk en de
bijhorende betere ontsluiting. Net ten oosten van het studiegebied is een vochtige duinpanne te
bemerken in de zeereepduinen. Deze is inmiddels opgevuld/overstoven.
Het wegennetwerk is ten opzichte van de vorige evolutie sterk uitgebreid. Parallel met de
Nieuwpoortsesteenweg werd op het einde van de 19de eeuw aan de binnenzijde van de Graaf Jansdijk
een verharde weg aangelegd die nu bekend is als de straat ‘Zeedijk’. Samen vormen deze twee straten,
naast de verbindingswegen tussen Oostende en Middelkerke, een duidelijk patroon in het landschap,
parallel aan de kustlijn. De bebouwing is vooral tussen deze twee wegen toegenomen, waar het gebied
ten zuiden van de Nieuwpoortsesteenweg wordt ingevuld als poldergebied. Daarnaast springen ook
de ontwikkelingen ten oosten van het plangebied sterk in het oog, waar een rasterpatroon van wegen
de Nieuwpoortsesteenweg met de Zeedijk verbindt. Aan deze wegen zijn een aantal gebouwen
gelegen, het begin van de ontwikkeling van het huidige dorp Raversijde-bad (oorsprong: net voor de
Eerste Wereldoorlog).
De verbindingsweg tussen de Duinenstraat en de Nieuwpoortsesteenweg, die ten tijde van de Atlas
der Buurtwegen werd onderbroken ter hoogte van het Kalsijdegeleed, heeft op de MGI kaart zijn
vroegere verbinding hersteld. De inrichting van het domein prins Karel leidt uiteindelijk wel tot het
verdwijnen van de weg.

Figuur 1-7 indicatieve situering van het plangebied op de kaart van het MGI (1936)
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•

Periode 1935 – 1960

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde een nieuwe inname van het domein door de Duitsers
waarbij in 1942-1944 de z.g. "Batterij Salzwedel Neu" en "Salzwedel Alt" werden gebouwd resp. op de
beddingen van de batterijen "Aachen" en "Antwerpen" als onderdeel van de "Atlantikwall" van de
Noordkaap tot de Pyreneeën.
Na de Tweede Wereldoorlog was het domein in een erbarmelijke staat. Op verzoek van prins Karel
worden de Duitse bunkers niet afgebroken. Een aantal gebouwen worden opgeknapt. Door gebrek
aan personeel takelen de gebouwen begin de jaren 1970 terug af.
De meest opmerkelijk verandering buiten de grenzen van het domein is de realisatie van de luchthaven
van Oostende, ten zuiden van het plangebied.
•

Topografische kaart 1960

Op de topografische kaart van 1960 is duidelijk te zien dat de verstedelijking zijn intrede heeft gedaan
in de omgeving van Raversijde. In het oosten situeert zich nu een wijk met een groot aantal woningen
langs het eerder besproken wegenpatroon. Ook de aanwezigheid van campings van formaat, zowel in
het noordoosten als ten westen grenzend aan het domein, heeft een invloed op het omliggende
landschap.
Het domein zelf ligt tussen de twee belangrijkste verkeersassen tussen Middelkerke en Oostende.
Deze lopen parallel met de kustlijn en zijn zichtbaar van een grotere orde dan de overige wegen in de
directe omgeving van het plangebied.
Binnen het domein zijn in het oosten en het westen hoofdzakelijk akkerpercelen terug te vinden.
Centraal (ter hoogte van het domein Prins Karel) zijn enkele vijvers en graslanden gelegen. Het uiterste
zuidwesten is opnieuw volledig in gebruik als grasland. Opvallend in het westen is het relatief goed
uitgebouwd grachtenstelsel. Ook het Kalsijdegeleed is duidelijk zichtbaar op de kaart. De kleine poel
die ten tijde van de MGI kaart aanwezig was, is nu uitgegroeid tot een grote waterpartij. Deze is
gelegen aan de overzijde van de gebouwen van de luchthaven, in het beboste gebied van domein Prins
Karel.
De verbindingsweg op de historische kaarten tussen de Duinenstraat en de Nieuwpoortsesteenweg is
verdwenen door de aanleg van het golfterrein van Prins Karel en heeft hier dus plaats gemaakt voor
dit bebost gebied. Waar er vroeger enkele gebouwen aan het einde van deze verbindingsweg
situeerden, zijn ze nu aan de overzijde van de Nieuwpoortsesteenweg vervangen door de gebouwen
van de luchthaven.
In het westen van het domein situeren zich enkele gebouwen met aangrenzend kleine percelen die
hoofdzakelijk als land- of tuinbouwgrond gebruikt worden. Tijdens de twee wereldoorlogen van de
afgelopen eeuw werd er van het duingebied in het noorden van het plangebied gebruik gemaakt om
er loopgraven, bunkers en dergelijke als verdedigingslinie te plaatsen. Doorheen dit duinengebied zijn
er nu ook een aantal toegangswegen bijgekomen, al dan niet toegankelijk vanaf de Zeedijk.
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Figuur 1-8 Situering van het plangebied op de topografische kaart (1960)
•

Orthofoto 1990

In 1981 verkocht prins Karel zijn domein aan de Belgische staat; waarna in fases overheveling naar het
Vlaams Gewest is gebeurd. Vanaf 1988 werd het domein beheerd door de provincie en vanaf 1992
werd het stap per stap opengesteld voor het publiek. Om de nodige faciliteiten voor de bezoekers
(onthaal, parking, cafetaria, recreatie) te voorzien werden een aantal gronden aangekocht die de
oorspronkelijke oppervlakte van het Domein prins Karel (16 ha) uitbreidden tot een totale oppervlakte
van 50 ha.
Het domein vertoont een open karakter met weilanden en akkers, behalve de centraal gelegen zone
van het domein Prins Karel. Hier treft men nog altijd een grote waterpartij met bebossing en een open
weidezone die fungeerde als golfafslag. In de beboste zone zijn op de orthofoto van 1990 een aantal
gebouwen te zien waarvan het merendeel nu verdwenen is.
De zone in het zuidwesten van het plangebied, die vandaag wordt ingenomen door het
onthaalgebouw met parking, de cafetaria, het vogelopvangcentrum en andere gebouwen, wordt nog
volledig gebruikt als weide of landbouwgrond. Langs de verbindingsweg van de
Nieuwpoortsesteenweg naar het Memoriaal Prins Karel, die op de MGI kaart ten westen van het
centraal gelegen weiland liep, situeert zich nu een woning. Het aangrenzende perceel vertoont een
historische lineair grachtenpatroon in deze weide, dwars op de as van de weg, een patroon dat ook
vandaag de dag nog aanwezig is. Ten noordoosten van de beboste zone situeren zich enkele gebouwen
met landbouwgronden en een stoeterij. Helemaal in het noordoosten van het domein wordt een
terrein gebruikt als camping.
Op de orthofoto valt tevens de lijn op die het Kalsijdegeleed dwars door het domein trekt, van
noordoost naar zuidwest.
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Figuur 1-9 indicatieve situering van het plangebied op de orthofoto (1990)
•

Orhtofoto 2000

In een tijdspanne van 10 jaar zijn er zeer grote veranderingen gebeurd binnen de grenzen van het
domein. In de centraal gelegen beboste zone van het gewest zijn drie gebouwen gesloopt en is er een
pad dat van west naar oost voor de verbinding met de zones eigendom van de provincie zorgt,
gerealiseerd. De weilanden ten westen van de verbindingsweg naar het Memoriaal Prins Karel hebben
plaats gemaakt voor de middeleeuwse vissersnederzetting ‘Walraversijde’, dewelke sinds 2000 wordt
opengesteld voor bezoek. Deze zone wordt in het zuiden begrensd door enkele nieuwe gebouwen,
namelijk het bezoekerscentrum en de cafetaria. De verbindingsweg naar het Memoriaal Prins Karel
werd net voor de Nieuwpoortsesteenweg afgesloten. In de plaats daarvan werd er een nieuwe
invalsweg aangelegd van de Kalkaertstraat naar de parking.
In het oosten van het domein werd de grote recreatieve zone ingericht met verschillende
voorzieningen met een duidelijke mix van organische en rechtlijnige vormgeving. Er werd een grote
parking voorzien met een invalsweg vanuit de Nieuwpoortsesteenweg.
De directe omgeving van de gebouwen van het Memoriaal Prins Karel heeft een nieuwe vormgeving
gekregen. De padenstructuur tussen ‘Walraversijde’ en de centraal gelegen zone van het domein Prins
Karel is merkbaar uitgebreid. Zo zijn er een aantal brede hoofdpaden bijgekomen en zijn er ook
meerdere paden aangelegd doorheen de natte graslanden. In deze zone, net ten zuiden van de
Duinenstraat, is er een grote poel aangelegd en enkele kleinere poelen.
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Figuur 1-10 indicatieve situering van het plangebied op de orthofoto (2000)
•

Orthofoto 2009

In de periode van 2000 tot 2009 zijn er weinig veranderingen merkbaar binnen de grenzen van het
domein. Hier en daar werden er wel een aantal gebouwen gesloopt: de boerderijgebouwen net ten
zuiden van het Memoriaal Prins Karel, een groot gebouw daterend uit WO II binnen het centraal
gelegen bebost gebied van het Gewest en de gebouwen van de stoeterij vormden. De ontsluiting van
het domein werd aangepast door de wagens van de parking van het bezoekerscentrum naar de nieuwe
rotonde ten westen van het domein naar de Nieuwpoortsesteenweg te leiden
De beplanting van het provinciedomein Raversyde ontwikkelt zich verder en neemt grotere volumes
aan door het meer natuurlijk beheer. Zo kan er zich o.a. een bosgordel ontwikkelen op de lijzijde van
de duinengordel.
Ten oosten van de parking van het bezoekerscentrum werd in de winter van 2009 het
vogelopvangcentrum in gebruik genomen en juist ten zuiden van het Memoriaal Prins Karel werd de
vormgeving van de inkom aangepakt.
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Figuur 1-11 Situering van het plangebied op de orthofoto (2009)
•

Orthofoto 2017

In de periode tussen 2009 en 2012 werd de zone in het noordoosten van het plangebied langzaam aan
bevrijd van stacaravans en werd de gehele camping in het duingebied opgeheven. Tegen 2009 waren
ook heel wat gebouwen gesloopt langs de Duinenstraat (oost), het betreft een woning, een tweede
verblijf, een cafetaria van een camping en een boerderijtje.
In de periode 2013-2014 vond een herinrichting van het natuurpark binnen het domein Raversyde
plaats. Er werden ca. 15.000 bomen en nog enkele duizenden struiken aangeplant. Het betreft
streekeigen soorten die goed aarden in de vette polderklei; een aantal exoten werden verwijderd.
Bijkomende poelen werden uitgegraven voor amfibieën, de polderwaterloop die dwars door het
domein loopt kreeg een zachte oever en de graslanden worden voortaan begraasd zodat de natuur
zich beter kan ontwikkelen.
De paden werden vernieuwd en de grote oost-west as werd volledig heraangelegd, aan de rand van
de zone beschermd als Europees Habitatrichtlijngebied. Deze as werd in beton uitgevoerd om ze ook
toegankelijk te maken voor fietsers die zo een mooi en veilig alternatief krijgen voor de
Nieuwpoortsesteenweg en de Duinenstraat. Dit hoofdpad maakt bovendien het begin-of eindstuk uit
van het Groene Lint van Oostende, dat de zachte weggebruiker langsheen het stadsrandbos leidt.
Een groot speeltoestel en ‘speelbulten’, samen met een uitkijktoren, maken het provinciedomein
Raversyde een stuk aantrekkelijker voor kinderen en jongeren. Tenslotte werd ook een ruime
hondenloopweide aangelegd.
In de periode 2012 – 2017 werd ook de oostelijk gelegen parking opgegeven.
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Figuur 1-12 indicatieve situering van het plangebied op de orthofoto (2017)
Beschermd Onroerend Erfgoed
Binnen de contour van het plangebied zijn meerdere aanduidingen van het Beschermd Onroerend
Erfgoed:
•
•

•

Het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Duinenstraat’ (het betreft een voormalige drift,
dit is een pad waarlangs het vee werd gedreven tussen het duin- en poldergebied, zie ook
§2.4.2 van de startnota);
Het beschermd monument ‘Domein Raversyde’(beschermd omwille van de historische,
militair-historische en achitectuurhistorisce waarden, zie ook §2.4.2 en §6.2.4 van de
startnota)
Het beschermd monument ‘Domein Raversyde: koninklijke paardestallen’ (beschermd
omwille van de historische, militair-historische en achitectuurhistorisce waarden, zie ook
§2.4.2 en §6.2.4 van de startnota)

Er zijn geen beschermde stads- of dorpsgezichten of beschermde archeologische zones gelegen binnen
of in de omgeving van het plangebied.
Vastgestelde inventarissen
Er zijn meerdere aanduidingen binnen het plangebied op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed,
met name:
•
•
•

Meerdere aanduidingen die allen behoren tot het Domein Raversyde met Memoriaal Prins
Karel en Atlantikwall;
Een appartementsgebouw in het noordoosten;
Duitse bunker – Batterij Antwerpen.

Op de grens van het plangebied zijn volgende elementen gelegen:
•
•

Kerkje Sint-Rafaël;
Villa Emdé;
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•

Villa.

Er zijn binnen de vastgestelde Inventarissen geen aanduidingen op de landschapsatlas, geen
aangeduide historische tuinen en parken, houtige beplantingen of archeologische zones.
Wetenschappelijke Inventaris
Binnen de Wetenschappelijke Inventaris wordt het plangebied grotendeels aangeduid als behorend
tot het landschapsatlasrelict “Duinen nabij Raversyde”.
Dit landschapsatlasrelict strekt zich uit over het strand, de duinen tussen Middelkerke
(Middelkerke) en Raversijde (Oostende) met aansluitend het provinciaal domein Prins Karel.
De zuidelijke grens wordt gevormd door campings en de bebouwing. Het strand heeft op
regelmatige afstand kustverdedigingswerken (golfbrekers). Het strand eindigt op een dijk
waarop de Koninklijke Baan tussen Middelkerke en Mariakerke loopt. In het gebied ligt een
deel van de begraven vissersnederzetting Walraversijde die door herhaaldelijke
overstromingen en gebruik als verblijfplaats voor troepen tijdens het beleg van Oostende
(1601-1604) verlaten werd. Daarachter liggen actuele, vrij hoge zeereepduinen die niet meer
rechtstreeks met het strand in contact staan. Ze zijn min of meer gefixeerd door vegetatie van
doornstruweel, grassen en kalkminnende vegetatie. Vlakbij het provinciaal domein ligt een
openluchtmuseum rond de Atlantikwall met aansluitend enkele authentieke bunkers,
batterijen, loopgrachten,… uit de Tweede Wereldoorlog. De duinen worden begrensd door de
Graaf Jansdijk in het zuiden. Deze dijk dateert uit de 14de en 15de eeuw en werd gebouwd om
de aparte dijken te verbinden en bestaande dijken te verhogen als weerstand tegen talrijke
stormvloeden. Het domein behoorde toe aan Prins Karel die er sinds 1950 woonde. In de
woning is nu een museum over Prins Karel ondergebracht. Het domein ten zuiden van de
duinen is een parkgebied met vijvers.
De aanduidingen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed stemmen overeen met de
aanduidingen op de Vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Er worden op de
wetenschappelijke Inventaris geen elementen aangeduid behorende tot historische tuinen en parken,
houtige beplantingen, archeologische zones en orgels.
Landschapsatlas
Het studiegebied is gelegen in het traditioneel landschap “Westelijke Middenkust (NieuwpoortOostende)” en “Westelijke Middelland”.
Archeologie
Ten zuiden van de Duinenstraat, bevindt zich de archeologische site Walraversijde (opgravingen door
het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium / Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed /
Agentschap Onroerend Erfgoed sinds 1992, reconstructie in 1999-2000) met reconstructie van een
15de-eeuws vissersdorp. De archeologische sporen en het historisch kader (cf. dorpsinleiding) wijzen
op een geconcentreerde bewoningszone met een vrij grote sociale stratificatie. Totnogtoe werden de
grondvesten van dertien huizen o.m. met tonwaterputten opgegraven en werden er drie
gereconstrueerd. De blootgelegde grachten wijzen op een structuur met wooneilanden. Ook al is
verdere opgraving momenteel niet meteen gepland, het bewaren van het bodemarchief voor
toekomstige generaties mag in geen geval ondergeschikt worden aan de ontwikkeling van het domein.
De archeologische site Walraversijde geniet een internationale wetenschappelijke waarde zowel wat
het onderzochte als nog te onderzoeken bodemarchief betreft. Het is een site die te vergelijken is met
de grote prehistorische of Romeinse archeologische openluchtsites uit de ons omringende landen. Het
belang van het archeologisch bodemarchief voor de reconstructie van de geschiedenis van de site is
ook zeer groot.
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De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische
vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen
zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van
archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden (behoort niet tot het planMER-onderzoek).
Binnen de Centrale Archeologische Inventaris zijn een groot aantal aanduidingen binnen en in de
directe omgeving van het plangebied. Volgende vindplaatsen worden aangeduid binnen het
plangebied:
Locatie

Naam

Omschrijving en Datering

76320

Oostendelaan (P41)

Aardewerk – Late Middeleeuwen

150541

Raversijde 07-09

•
•
•
•
•
•
•

157724

Raversyde
(parking)

92-93

•
•
•
•

157725

Raversijde 92

157726

Raversijde ’93-’95 +
‘97

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Raversijde ‘95(kapel)

Veenwinning – Midden-Romeinse-Tijd
Veenwinning – Late Middeleeuwen
Landbouw (percelering ZO/NW-ZW gericht; weinig
archaeologica;
fragment
van
baardmankruik;
siegburgsteengoed) – Late Middeleeuwen
Losse vondst (organisch materiaal) – Late Middeleeuwen

Gebouw plattegronden – Late Middeleeuwen

•

157728

Gebouw plattegronden (resten van 5 tot 6 gebouwen) – Late
Middeleeuwen
Metaalbewerking (resten van ijzerwinning) – Late
Middeleeuwen
Waterput – Late Middeleeuwen
Veenwinning – Late Middeleeuwen
Lijnelementen (2 kuilen en een gracht) – Nieuwe Tijd
Aardewerk – Midden-Romeinse-Tijd
Metaal – Late Middeleeuwen

•
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Lijnelementen (riolering) – Middeleeuwen
Waterputten – Middeleeuwen
Veenwinning (een grote centraal gelegen kuil van
veenwinning werd later als stortplaats gebruikt) –
Middeleeuwen
Gegroepeerde
bebouwen
(laatmiddeleeuws
loopniveau/ploeglaag met een kleine hoeveelheid
aardewerkfragmenten) – Middeleeuwen
Lijnelementen (grachten en greppels die een
laatmiddeleeuwse fossiele percelering in de bodem
materialiseren) – Middeleeuwen
Veenwinning (Late Middeleeuwen)
Gebouw plattegronden – Late Middeleeuwen
Lijnelementen (grachten die aan de 15de eeuwse bewoning
voorafgaan) – Late Middeleeuwen
Afvalkuilen – Late Middeleeuwen
Dijk – Romeinse Tijd
Losse vondst (botmateriaal) – Middeleeuwen
Gebouw plattegrond (resten van twee boven elkaar
gesitueerde bakstenen bevloeringen + uitbraakspoor van
een muur mogelijk behoort de muur tot de kapel, aangezien
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•
•
•
•
•
157729

Raversijde
’96-’98
(dienstparking)

•
•
•
•
•
•

het om een gebouw gaat van een totaal andere allure dan
de woningen in het dorp) – Late Middeleeuwen
Veenwinning – Late Middeleeuwen
Kapel – Late Middeleeuwen
Vondstenconcentratie (glas) – Late Middeleeuwen
Vondstenconcentratie (bouwmateriaal – fragmenten van
dakpannen) – Late Middeleeuwen
Losse vondst (natuursteen) – Late Middeleeuwen
Organisch materiaal (hout, textiel en leder) – Middeleeuwen
Losse vondst (3 munten geslagen onder Jan zonder Vrees) –
Middeleeuwen
Losse vondst (aardewerk) – Middeleeuwen
Gebouw plattegronden – Middeleeuwen
Afvalkuilen (met in de vulling ceramiek, bot en vooral veel
as) – Late Middeleeuwen
Veenwinning – Romeinse Tijd

157730

Raversijde
(cafetaria)

’97

157731

Raversijde
(natuurherstel)

’97

157732

Raversijde
’99
(reconstructie
middeleeuwse huizen)

•

157733

Raversijde
(museum)

’99

•
•

Veenwinning – Middeleeuwen
Lijnelementen (na de uitvening is de zone met grachten in
percelen ingedeeld) - Middeleeuwen

157734

Raversijde
’99-’00
(wandelpaden)

•

Gebouw plattegronden (3 bakstenen gebouwen, waarvan
één vrij goed bewaard is en minstens 2 vertrekken bevat,
één van die vertrekken was volledig bedekt met een zwarte
houtskoolrijke laag en kan vermoedelijk als rokerij
beschouwd worden) – Middeleeuwen
Muntschat (onder één van de middeleeuwse
woningplattegronden werd een ingegraven potje gevuld
met 211 zilveren munten, geslagen onder Lodewijk van
Male (late 14de eeuw), gevonden) – Middeleeuwen
Vonstenconcentratie (aardewerk: tegeltjes van een
tegelvloer) – Middeleeuwen

•
•

Gebouw plattegronden (2 woningen, één van de woningen werd
geflankeerd door een zeer groot bakstenen terras) – Onbepaalde
datering

•

•

•
157735

Raversijde ‘00

157736

Raversijde ’00 (aanleg
weg)

157737

Raversijde ’01 (tuin
van Jeanne)

Veenwinning – Nieuwe Tijd
Lijnelementen (percelering vastgesteld in de reeds
opgegraven woonzone (157726) loopt door tot aan deze
zone) - Middeleeuwen

•
•

Gebouw plattegronden (2 plattegronden, waarvan één goed
bewaard) –Middeleeuwen
in de buurt van de minder goed bewaarde
woningplattegrond: een kuil gevuld met rood beschilderd
pleisterwerk - Middeleeuwen

Gegroepeerde bewoning – Middeleeuwen
Waterput – Middeleeuwen

Veenwinning - Middeleeuwen
•
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Veenwinning (Aanvankelijk was het terrein uitgeveend,
naderhand werd er opnieuw klei uitgedolven vermoedelijk
voor de aanleg van de Gravejansdijk, vervolgens werden de
gegraven putten als stort gerecycleerd en tenslotte werd
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•
•

•

•

157738

Raversijde ’02 (oude
weg)

157750

Raversijde ‘05

157754

Raversijde ’94 + ‘96

157755

Raversijde
vissersnederzetting

het terrein na de aanleg van een bakstenen geplaveide weg
in gebruik genomen voor bewoning.) – Late Middeleeuwen
Kleiwinning (na de veenwinning: kleiwinning voor aanleg
nieuwe dijk (Gravejansdijk) in opdracht van Jan zonder
Vrees) – Late Middeleeuwen
De kleiwinningsputten werden later opgevuld met afval van
de nederzetting Walraversijde (organisch afval: as-, planten, en dierlijke resten gemengd met mineraal materiaal zoals
ceramiek + etensresten: visgraten, mosselschelpen, ander
dierlijk bot, eierschelpen, okkernoten, kersenpitten +
pelgrimsinsigne, een versierde houder voor een relikwie,
munt, riemtongen fragment van houten kommetjes, stukjes
touw, leer + een laag met schoenmakersafval) – Late
Middeleeuwen
Weg (wanneer kleiwinningsput gevuld was werd de zone
doorkruist door een bakstenen geplaveide weg) – Late
Middeleeuwen
Huis (boven de bakstenen weg werd een huis (boerderij)
gebouwd, voorzien van een uitgebreid net van bakstenen
riolen. Is mogelijk afgebrand. In het uitbraakspoor werd een
metalen vizier van een helm aangetroffen. In de 19de eeuw
werd de boerderij vervangen door de huidige boerderij (die
ondertussen ook is afgebroken) (waar in de tuin de sleuf
getrokken werd)) – Nieuwe Tijd

Weg (Onder de weg werd een ouder wegdek aangetroffen dat op zijn
beurt laatmiddeleeuwse sporen afdekt. De oorspronkelijke
middeleeuwse weg lag enkele meters meer westwaarts vlak naast de
gracht en hield op ter hoogte van het nog aanwezige geleed) – Late
Middeleeuwen
•
•

Veenwinning – Romeinse Tijd
Dijk (dijk van minstens 1m hoog en 12m lang die niet parallel
loopt met de bestaande kustlijn. De dijk vormde
waarschijnlijk een scheiding tussen de zone van bewoning
en de plaats van landbouw of visserij. In het midden:
kleikluiten op een rij; aan de westelijke zijde: 3 parallelle
pakketten veen, bestaande uit individuele voorgevormde
veenblokjes; te interpreteren als een dijk met een breedte
van 12,16 m - aan de oostelijke voet van de dijk: 86
ceramiekfragmenten; in het dijklichaam: een stukje terra
sigillata uit de 2de helft van de 2de eeuw) – MiddenRomeinse Tijd

Dijk (Een dik pakket klei dat als dijklichaam kan worden
geïnterpreteerd. De bovenste laag van de begraven oppervlak bevat
heel wat sterk gefragmenteerde archaeologica: het relatieve aandeel
van grijs aardewerk geeft aan dat het ensemble vroeger dient te
worden gesitueerd dan de doorsnee afvalcontexten uit Raversijde
waarvoor 1425-1475/1500 als dateringsvork gehanteerd wordt. De
dijk werd ook een tijd als weg gebruikt) – Late Middeleeuwen
•
•
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•
•
•
•
•
•
’03

buitenkant, op de binnenmuren en wellicht ook op de
buitenmuren voorzien van een witte kalkpleister en
voorzien van een dakbedekking in organisch materiaal.
Enkele woningen hebben ook vensterglas in de
raamopeningen en een bevloering uit ofwel baksteen ofwel
met zand bestrooide klei. De woningen werden zonder
fundering gebouwd met voor het merendeel een
noordoostelijke
oriëntatie,
voor
de
rest
een
noordwestelijke. Ze zijn min of meer in rijen geplaatst.
Sommige woningen bezaten 2 of 3 ruimtes. De gemiddelde
grootte is 109 m². Twee derde van de woningen zijn kleiner
dan 114 m², de rest groter dan 135 m².) – Late
Middeleeuwen
Waterputten – Late Middeleeuwen
(rook)ovens – Late Middeleeuwen
Haardplaten en haardwangen – Late Middeleeuwen
Paalsporen van minstens 2 gebouwen – Middeleeuwen
Afvalputten / beerputten – Middeleeuwen
Een aantal kleine

157769

Raversijde
(inhumaties)

Vlakgraf (3 inhumatiegraven met samen 4 individuen) – Nieuwe Tijd

157770

Raversijde ‘03

157785

Raversijde
(geofysisch)

158583

Batterij Aachen

Batterijen – Nieuwste Tijd

158584

Batterij Antwerpen

Batterijen – Nieuwste Tijd

210827

Duinenstraat

Losse vondst (aardewerk) – Romeinse Tijd
’02-’03

Lijnelementen (perceelsindeleingen) - Middeleeuwen

•
•
•
•

211704

Camping Oasis

Bouwkundige elementen (bakstenen gebouwresten) –
Nieuwe Tijd
Veenwinning – Nieuwe Tijd
Bomkraters – Nieuwste Tijd
Lijnelementen (greppels en grachten) – Nieuwste Tijd

Gegroepeerde bebouwing (restanten van bakstenen muren, vloeren,
waterput, tonput) – Late Middeleeuwen

Structuur- en beeldbepalende elementen van het huidige landschap
Het noordelijke deel van het plangebied is duidelijk hoger gelegen ten opzichte van de omgeving en is
daardoor structuur- en beeldbepalend voor de omgeving. De Kustbaan is achter de duinen gelegen en
langs de Nieuwpoortsesteenweg is een buffer aanwezig van bomen en struiken. Hierdoor zijn deze
lijninfrastructuren wel beeldbepalend op grotere schaal, maar niet ten opzichte van het plangebied.
Verder is ook de luchthaven, ten zuiden van het plangebied, beeldbepalend voor de ruime omgeving.
Ten westen van het plangebied is een camping gelegen, welke sterk het huidige landschapsbeeld mee
bepaalt in deze zone.
Binnen het plangebied wordt het landschapsbeeld hoofdzakelijk bepaald door de drie afgebakende
eenheden, met name de site Atlantikwall, Anno 1465 en het natuurpark. Voor een beschrijving van
deze drie elementen wordt verwezen naar §2.2 van de startnota. Binnen het natuurpark zijn talrijke
vijvers en wandelpaden aanwezig. Ook de Duinenstraat die van west naar oost doorheen het
plangebied loopt, is beeld- en structuurbepalend.
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1.4.3.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie – grotendeels reeds uitgevoerd (zie hierboven) –
baseert de deskundige zich in eerste instantie op volgende bronnen:

1.4.4

-

Landschapsatlas, met aanduiding/afbakening van traditionele landschappen;

-

Bodemkaart, DTM;

-

Databank van beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten;

-

Inventaris Bouwkundig Erfgoed;

-

Centrale Archeologische Inventaris (CAI);

-

Geoportaal Onroerend Erfgoed;

-

Landschapskenmerkenkaart;

-

Historische kaarten (Ferraris, Vandermaelen, MCI, MGI);

-

Het Harmonisch Parkbeheerplan voor Raversyde.

Effectvoorspelling en –beoordeling
De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen bestaan in essentie uit het toevoegen van
nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. Het wijzigen van
elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand en functie enerzijds en
het voorkomen of uitzicht anderzijds.
De verschillende mogelijke effecten worden gegroepeerd volgens de verschillende invalshoeken van
de discipline: erfgoedaspecten, landschapsstructuur en perceptieve aspecten (landschapsbeeld).
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch
karakter van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom
enerzijds steunen op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking
tot invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
Tabel 1-4 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie
Effecten

Criterium

Methodiek

Beoordeling
o.b.v.

Landschap (structuur- en
relaties)

Invloed op geografische
structuren

Mate van impact op
waterlopen,
vegetatiewijzigingen,
wijzigingen in gradiënten
of openheid van het
landschap,
reliëfwijzigingen enz.

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement.
Een effect is significant wanneer
een waardevolle
landschapsstructuur positief of
negatief wordt beïnvloed.

Erfgoedwaarde Invloed
op landschap

Wijziging van de
geomorfologische
elementen
Wijziging
cultuurhistorische
waarden en afbakeningen
Invloed kleine
landschapselementen,…

Vergelijking van de
huidige geomorfologische
en historischgeografische elementen
en eenheden met deze
na uitvoering van het
plan
Kwalitatieve bespreking
o.b.v. beschikbaar
historisch materiaal en,

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Voorstellen als
randvoorwaarden voor het RUP
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Effecten

Criterium

Methodiek

Beoordeling
o.b.v.

significantie

inventarisatie KLE’s, …
Erfgoedwaarde invloed
op bouwkundig erfgoed

Invloed op beschermde
monumenten, stads- en
dorpsgezichten
Rechtstreekse of
onrechtstreekse
aantasting bouwkundig
erfgoed

Rechtstreekse aantasting
Voorkomen en directe
beïnvloeding of afstand
Beïnvloeding context:
kwalitatief (inpassing
erfgoed in nieuwe
infrastructuur)

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Voorstellen naar het RUP

Erfgoedwaarde Invloed
op archeologie

Potentieel verlies
archeologisch erfgoed
t.g.v. graven
Aandeel in
bodemverstoring en
archeologische
kwetsbaarheid

Mate van kwetsbaarheid
van de bodemverstoring

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Effecten kunnen significant zijn
wanneer archeologisch erfgoed
verloren gaat (indien gekend).
Voorzorgsprincipe: Milderende
maatregelen kunnen worden
geformuleerd.

Landschapsbeeld en –
beleving/ Perceptieve
kenmerken

Visuele
impact/belevingswaarde
(wijziging in
landschapsbeleving)
visuele barrièrevorming

toename/afname van de
interne ruimtelijke
kwaliteit. Beschrijvend,
zonder diepgang in
architecturale kwaliteit
en omgevingsaanleg.
Wijziging
transparantiegraad en
kijkafstand. Terreinfoto’s,
relatie met omgeving

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Een effect is significant wanneer
omwonenden, recreanten
nadrukkelijke wijzigingen
kunnen ondervinden wanneer
waardevolle zichten veranderen
in minder waardevolle zichten
of wanneer niet waardevolle
zichten wijzigen in waardevolle
zichten.

Aan de hand van voornoemde criteria kan volgend significantiekader worden gehanteerd:
Kwetsbaarheid

Schaal

Milieueffect

Kwetsbaar
Matig Kwetsbaar
Gering of matig kwetsbaar

Grote of middelmatige verandering
Middelmatige verandering
Geringe verandering

Aanzienlijk effect (3)
Effect (2)
Beperkt effect (1)

Om duidelijk te maken wat bedoeld wordt met een grote, middelmatige en geringe verandering
kunnen volgende criteria voor de graad van verandering inzake landschapsaantasting aangewend
worden (naar: Richtlijnenboek landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie – augustus 2006):
Schaal van verandering

Criteria

Groot

-

Verlies van landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen verloren
gaat.

-

Opmerkelijke wijzigingen in de landschaps- en/of cultuurhistorische
kenmerken of –elementen over een grote oppervlakte of zeer sterke
wijzigingen over een beperkte oppervlakte.

-

Verstoring van archeologische vindplaatsen met noodzaak tot opgraving

-

Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een

Matig
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Schaal van verandering

Criteria
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen aangetast
of ondermijnd wordt.

Gering

-

Matige of lokale wijzigingen

-

Verstoring van archeologische vindplaatsen zonder noodzaak tot opgraving

-

Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen verminderd
wordt.

-

Quasi niet waarneembare wijzigingen

-

Wijzigingen binnen
draagkracht”
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1.5

Mens – mobiliteit

1.5.1

Studiegebied
Het studiegebied voor mobiliteit omvat het volledige plangebied en de belangrijkste
ontsluitingswegen waar in overeenstemming met de logica van de wegencategorisering, effecten op
het verkeer te verwachten zijn. We focussen daarbij op:
-

N318 Nieuwpoortsesteenweg
N34 Zeedijk
Kruispunt N318/N341
Rotonde N318/N324
N324 Kalkaertweg

Figuur 1-13: Situering studiegebied discipline mens-mobiliteit

1.5.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor de uitwerking van de discipline mobiliteit zijn volgende beleidsdocumenten van belang voor het
plan-MER.
-

-

De ruimtelijke structuurplannen op de verschillende beleidsniveaus (Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en Gemeentelijk
Structuurplan Oostende), en daarbinnen meer bepaald het richtinggevend en bindend
gedeelte met betrekking tot de gewenste verkeers- en vervoersstructuur en de
wegencategorisering;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Oostende (nieuw beleidsplan d.d. 2017)
Gemeentelijk mobiliteitsplan Middelkerke
Provinciale functionele en recreatieve fietsroutes

Op de kaart van de verkeers- en vervoersinfrastructuur, in het richtinggevende gedeelte van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oostende (2006), zijn de N34 en de N318 aangeduid als
belangrijke weginfrastructuur. Langsheen de N34 is tevens de kusttram gelegen. De N341 behoort ook
tot het fietsnetwerk.
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Figuur 1-14: Verkeers- en vervoersstructuur
Het gemeentelijke mobiliteitsplan 2017 legt specifieke doelstellingen op vlak van mobiliteit voor de
stad Oostende.
De stad wenst
•
•
•

de verkeersleefbaarheid te verhogen
het aantal ongevallen met gewonden of doden te reduceren.
de modal split te beïnvloeden ten gunste van duurzame verplaatsingsmiddelen.

Dit vertaalt zich in een aantal krachtlijnen die het vernieuwde mobiliteitsbeleid kenmerken:
•
•
•
•

Een gebiedsdekkend voetgangersnetwerk verder afwerken dat alle verblijfsgebieden
verbindt en ook langsheen de verkeersstructuren veilige en comfortabele voorzieningen
biedt.
Een gebiedsdekkend fietsnetwerk verder afwerken dat alle activiteiten- en woonzones van
de stad op een veilige en comfortabele wijze bedient;
Een sterke openbaar vervoerstructuur nastreven met stedelijke stamassen als drager voor de
mobiliteitsstructuur en met een ruimtelijk-structurerende werking;
Het autoarm maken van het Oostendse oude stadscentrum zodat er meer ruimte komt voor
voetgangers en een aangepast openbaar vervoer, en zodat een grote stimulans wordt
gegeven naar het gebruik van deze modi toe, specifiek in de zones met een hoge
activiteitendichtheid;
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•

•

Een optimalisering van de hoofd autostructuur uitwerken zodat deze structuur het
noodzakelijke autoverkeer kan opvangen met een aanvaardbaar niveau van congestie zodat
de tussengelegen zones niet worden belast door sluipverkeer en de overige vervoerswijzen
niet worden verstoord;
Een complementaire parkeerstructuur die de noodzakelijke parkeerplaatsen efficiënt ter
beschikking stelt, in de openbare ruimte plaats laat voor de stedelijke activiteiten en
bereikbaar is zonder extra verkeer aan te trekken;

1.5.2.1 Wegencategorisering
Bij de wegencategorisering wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen, primaire wegen,
secundaire wegen en lokale wegen. De hoofdwegen en primaire wegen werden geselecteerd in het
RSV, de secundaire wegen in het PRS en de lokale wegen in het GRS.
In (de omgeving van) het studiegebied is de N34 geselecteerd als secundaire weg type II. De N318 is
geselecteerd als secundaire weg type III en de N341 is geselecteerd als lokale weg type I. De overige
wegen in de omgeving van het plangebied zijn geselecteerd als lokale weg type III.

Figuur 1-15: Gewenste wegencategorisering (bron: Mobiliteitsplan)

1.5.3

Aanzet bestaande situatie

1.5.3.1 Beknopte beschrijving van de huidige bereikbaarheid
Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers)
Ter hoogte van het plangebied is de N34 geselecteerd als fietssnelweg binnen het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk. Het fietspad over de Duinenstraat en de trage verbinding doorheen
het plangebied, is dan weer geselecteerd als functionele fietsroute binnen het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk. De N318 is dan weer geselecteerd als lokale fietsroute.
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Figuur 1-16: Kaart beleidsplan fietsnetwerken (Mobiliteitsplan Oostende)
Binnen het plangebied is tevens knooppunt 75 van het recreatief fietsroutenetwerk gelegen.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de geselecteerd fietsroutes in de omgeving van het
projectgebied.

Figuur 1-17: Uittreksel recreatief fietsknooppuntennet (bron:Geopunt)
Tot slot maakt de centrale trage as doorheen het plangebied ook deel uit van het
wandelknooppuntennetwerk.
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Figuur 1-18: Uittreksel Wandelnetwerk (Bron: Geopunt)
Openbaar vervoer
Er is geen treinstation in de directe nabijheid van het plangebied. Het meest nabijgelegen station is
dat van Oostende, dat in vogelvlucht al op ca. 6 km ligt. Het plangebied wordt wel bediend door de
kusttram langsheen de N34 (haltes Raversijde en Domein Raversyde) en buslijnen 6, 68 en 69 (haltes
Terminus, Vloc en Domein Raversyde).

Figuur 1-19: Uittreksel Netplan De Lijn
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Gemotoriseerd verkeer
Het plangebied ontsluit via de N318 (Nieuwpoortstesteenweg) naar het hogere wegennet voor
gemotoriseerd verkeer. Deze gewestweg heeft een 2x1-profiel met aanliggende enkelrichtings
fietspaden aan beide zijde van de rijweg.
Vanuit de N34 is het gebied niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, maar wel te voet.

Figuur 1-20: Profiel N318 (Bron: Google Streetview)

Figuur 1-21: Profiel N34 (Bron: Google Streetview)
Bereikbaarheid en circulatie
Zoals reeds in §2.3.2 van de startnota beschreven, zijn er momenteel wat knelpunten inzake
bereikbaarheid en interne circulatie. Zo is de bereikbaarheid van de site vanaf de tramhalte niet
aangepast aan oudere bezoekers, kinderwagens, rolstoelgebruikers…. gezien de huidige toegang via
een trap verloopt. Verder moeten bezoekers die met de tram komen eerst de Kustbaan oversteken
om het domein te bereiken, gezien de bedding van de kusttram tussen de rijstroken en het strand
gelegen is. Er ontbreekt met andere woorden een duidelijk zichtbare en comfortabele toegang tot het
domein vanop de Zeedijk.
Verder is er nood aan een optimalisatie van de toegang vanaf de Nieuwpoortsesteenweg. De huidig
toegang is slecht zichtbaar vanop de N318.
Binnen het domein is een complex netwerk van paden aanwezig, al dan niet met signalisatie, waarbij
het geheel als een onduidelijk kluwen overkomt voor de bezoeker.
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1.5.4

Methodiek beschrijving referentiesituatie

1.5.4.1 Bereikbaarheid
Het plangebied wordt gepositioneerd binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en het
huidige openbaar vervoeraanbod (i.c. netplan De Lijn). Op basis van de wegencategorisering wordt
een logische selectie van de relevante ontsluitingsroutes voor autoverkeer gemaakt.
Ook de reeds geplande (besliste) netwerkaanpassingen worden voor elk van deze modi opgevraagd
bij de betrokken beheerders en mee in beeld gebracht.
Hierbij worden ook de belangrijkste knelpunten, kwaliteiten en potenties in de actuele
verkeersstructuur weergegeven; dit biedt in latere fase zicht op de problemen die kunnen toenemen
door ontwikkeling van het plangebied, alsook de actuele problemen die gelijktijdig zouden kunnen
opgelost worden met de ontsluiting van het gebied. Op die wijze wordt reeds een rechtstreekse link
gelegd met de algemene bereikbaarheids- en leefbaarheidssituatie van de omgeving. Dit geldt voor
zowel het auto- en vrachtverkeer, als het fiets- en voetgangersverkeer en het openbaar vervoer

1.5.4.2 Doorstroming
Op plan-MER niveau worden de effecten op het druktebeeld en de doorstroming op wegvakniveau in
kaart gebracht. Hierbij ligt de nadruk voornamelijk op de N318 Nieuwpoortsesteenweg.
Dit druktebeeld wordt in beeld gebracht op basis van bestaande telgegevens (AWV, stad Oostende,
lopende studies,…). Indien noodzakelijk worden deze gegevens aangevuld met gegevens uit het
Provinciaal Verkeersmodel West-Vlaanderen versie 3.7.1.

1.5.4.3 Verkeersveiligheid en –leefbaarheid
Bij de betrokken diensten worden de ongevalsgegevens binnen het studiegebied opgevraagd. Dit om
na te gaan of er bestaande gekende knelpunten inzake verkeersveiligheid zijn en waar deze zich
situeren.
Inzake verkeersleefbaarheid zijn parkeerdruk en vooral oversteekbaarheid (voor fietsers en
voetgangers) belangrijke verkeerskundige indicatoren.

1.5.5

Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
De effecten van de voorgenomen activiteit worden in beeld gebracht conform het MERrichtlijnenboek Mens-Mobiliteit.

1.5.5.1 Effectgroepen
Volgende effectgroepen zullen binnen het plan-MER voor de discipline Mens-mobiliteit aan bod
komen:
•
•
•

Verkeersgeneratie
Functioneren verkeerssystemen
Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid

Verkeersgeneratie
Op basis van de programma informatie die de opdrachtgever aanreikt, verkeerskundige kencijfers
en/of beredeneerde aannames wordt er een inschatting gemaakt van de huidige en toekomstige
verkeersgeneratie en parkeerbehoefte van het plangebied. Met de geplande ingrepen wil men het
comfort van de bezoeker verhogen. Een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers wordt niet
onmiddellijk verwacht. Door het verbeteren van de toegankelijkheid zal het plangebied echter wel
aantrekkelijker worden en is het niet uitgesloten dat er toch een beperkte stijging is van het aantal
bezoekers.
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De mogelijke wijzigingen ten opzichte van de bestaande verkeersgeneratie zullen beknopt op
kwalitatieve wijze besproken worden in het MER.
Op basis van de verkeersgeneratie wordt tevens een inschatting gemaakt van de parkeerbehoefte van
het plangebied, dit zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsen en wordt aangegeven of de
huidige voorzieningen voldoen.
Functioneren verkeerssysteem
Voor de beoordeling van het verkeerssysteem – personenvervoer wordt de toekomstige ontsluiting
van het plangebied beoordeeld. Hierbij wordt de impact voor volgende gebruikers geanalyseerd:
Fiets en te voet
Kwalitatieve beoordeling van de wijze waarop de interne ontsluitingen voor fietsers en voetgangers
georganiseerd worden en connectie vinden met het bestaande fiets- en voetgangersnetwerk; met
focus op veiligheid en doorwaadbaarheid.
Openbaar vervoer (OV)
Toetsing in hoever het OV-potentieel van het planvoornemen een significante invloed heeft/kan
hebben op het huidige aanbod aan openbaar vervoer ter hoogte van de site. Indicator haltebereik
door verschuiven van de halte zal hierin zeer bepalend zijn.
Gemotoriseerd verkeer (personen + vracht)
Het toekomstig gegenereerd verkeer wordt bovenop de intensiteiten uit de referentiesituatie
geprojecteerd. Vervolgens wordt de impact op de meest relevante wegvakken in de buurt van de site
geëvalueerd.
Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid
De impact op verkeerveiligheid en verkeersleefbaarheid wordt getoetst aan de hand van volgende
indicatoren:

1.5.6

•

Parkeerbalans
Op basis van het mobiliteitsprofiel wordt een prognose gemaakt van de (toekomstige)
parkeerbehoefte voor personenwagens en fietsen. Vervolgens wordt deze getoetst aan het
voorziene aanbod. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de bestaande
parkeersituatie in de omgeving van het plangebied. Indien relevant zal ook nagegaan worden
of er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bussen en mobilhomes.

•

Evaluatie impact op verkeersveiligheid
barrièrewerking, risico op sluipverkeer)

•

Bespreking toegankelijkheid voor langzaam verkeer (veilige ontsluiting voor fietsers en voor
voetgangers naar/van haltes openbaar vervoer)

en

-leefbaarheid

(oversteekbaarheid,

Beoordelingscriteria en significantiekaders
Voor de beoordeling van de bovenstaande effectengroepen worden conform het Mer-richtlijnenboek
Mens-Mobiliteit onderstaande beoordelingscriteria en significantiekaders in acht genomen.
Tabel 1-5 Beoordelingscriteria discipline Mens-mobiliteit

Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

Functioneren
langzaam verkeer

Verandering in
bereikbaarheid van
(bestaande) functies
binnen het
studiegebied

Kwalitatieve analyse (eventuele)
wijzigingen circulatie fietsers en
voetgangers
Grafische analyse ja/nee
doorsnijding bestaande fiets- en
wandelroutes

Al dan niet gegarandeerde
bereikbaarheid van (bestaande)
functies
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Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

Functioneren
openbaar vervoer

Verandering in
haltebereik een
doorstroming openbaar
vervoer binnen het
studiegebied

Grafische analyse dekkingsgraad
haltebereik openbaar vervoer
Kwalitatieve analyse (eventuele)
wijzigingen circulatie en
doorstroming openbaar vervoer

Al dan niet gegarandeerde
bereikbaarheid van (bestaande)
functies

Functioneren
(vracht)autoverkeer

Doorstroming op
relevante
aansluitpunten en
kruispunten binnen
studiegebied

Kwantitatieve beoordeling van
afwikkelingsniveau op kruispunten

Afhankelijk van beschikbare
informatie:

Conflicten tussen
weggebruikers (in het
bijzonder autoverkeer –
langzaam verkeer)

Toetsing of er significante
verkeerstoename is in straten
zonder fietspad

Toetsing aan drempelwaarden
voor aanleg fietsvoorzieningen
cf. Vademecum
Fietsvoorzieningen

Oversteekbaarheid

Berekening gemiddelde wachttijd
op relevante ontsluitingsroutes

Ja/nee overschrijding bepaalde
drempelwaarden inzake
gemiddelde wachttijd tgv
bijkomende verkeersgeneratie
(zie uitdieping onderstaande
tabel)

Toename parkeerdruk
openbaar domein

Kwantitatieve beoordeling verschil
tussen begrote behoefte (op basis
van kencijfers) en voorziene
parkeeraanbod

Mate van verhoging/oplossend
vermogen parkeerdruk op
openbaar domein
(zie uitdieping onderstaande
tabel)

Verkeersveiligheid en
-leefbaarheid

Ofwel evolutie verhouding
intensiteit/capaciteit
(verzadigingsgraad)
• Ofwel evolutie gemiddelde
wachttijd (per voertuig)
(zie uitdieping onderstaande
tabellen)
•

Tabel 1-6 Significantiekader verkeersafwikkeling autoverkeer – verzadigingsgraad
Verzadigingsgraad
toekomstige
situatie (incl.
plan/project)

Evolutie t.o.v. verzadigingsgraad referentiesituatie (in procentpunt*)
Toename verzadigingsgraad
> 50
%-punt

20 à 50
%-punt

10 à 20
%-punt

5 à 10
%-punt

Verschil
<5
%-punt

>100%

---

---

---

--

90-100%

---

---

--

80-90%

--

--

<80%

-

-

Afname verzadigingsgraad
5 à 10
%-punt

10 à 20
%-punt

20 à 50
%-punt

> 50
%-punt

0

0

0

+

+

-

0

0

+

++

++

-

-

0

+

++

+++

+++

0

0

0

+

+++

+++

+++

* Procentpunt: rekeneenheid waarmee de verandering van een percentage wordt uitgedrukt. Een stijging van 40%
naar 80% is een verhoging van 100% of een verhoging van 40 procentpunten
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Tabel 1-7 Significantiekader verkeersafwikkeling autoverkeer – gemiddelde wachttijd
Gemiddelde wachttijd autoverkeer
toekomstige situatie
0-10 s
10-20 s
20-55 s
55-80 s

referentiesituatie

Gemiddelde
wachttijd
0-10 s
10-20 s
20-55 s
55-80 s
80-120 s*

>120 s

Eerste groenfase
voldoende ?
Altijd
Bijna altijd
Vaak
Minder vaak
Wachtrij na 1e
groenfase
Wachttijd langer dan
maximum
acceptabele cyclustijd cf. Vademecum
Veilige wegen en
kruispunten

80-120 s*

Altijd

Bijna
altijd

Vaak

Minder
vaak

Wachtrij na
1e
groenfase

0
+
++
+++

0
+
++

-0
+

---0

------

>120 s
Wachttijd langer dan
maximum acceptabele
cyclustijd cf.
Vademecum Veilige
wegen en kruispunten
--------

+++

+++

++

+

0

-

+++

+++

+++

++

+

0

Tabel 1-8 Significantiekader oversteekbaarheid
referentiesituatie
Gemiddelde
wachttijd
0-5 s
5-10 s
10-15 s
15-30 s
30-60 s
>60 s

Gemiddelde wachttijd voetgangers
toekomstige situatie
0-5 s
10-20 s
0-5 s
55-80 s

0-5 s

>120 s

oversteekbaarheid

Goed

Redelijk

matig

slecht

zeer slecht

onaanvaardbaar slecht

goed
redelijk
matig
slecht
zeer slecht
Onaanvaardbaar
slecht

0
+
++
+++
+++

0
+
++
+++

-0
+
++

---0
+

-----0

--------

+++

+++

+++

++

+

0
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Tabel 1-9 Significantiekader parkeerdruk
score

Effect

Toelichting

+3

Sterk positief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod lost een bestaand
problematisch tekort volledig op (bezetting op openbaar domein zakt onder 85%).

+2

Matig positief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod lost een bestaand
problematisch tekort grotendeels op (bezetting op openbaar domein zakt tussen 100%
en 85%).

+1

Licht positief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod lost een bestaand
problematisch tekort gedeeltelijk op (bezetting openbaar domein blijft boven 100%).

0

Geen/verwaarloosbaar
effect

De voorgenomen activiteit dekt de eigen (bijkomende) parkeerbehoefte zonder
significant overschot (5%).
De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, maar de parkeerdruk op de
omgeving blijft onder de grens van 85%.

-1

Licht negatief

-2

Matig negatief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de parkeerdruk op de omgeving
overschrijdt de grens van 85%.

-3

Sterk negatief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de parkeerdruk op de omgeving
overschrijdt de grens van 100%.

1.5.7

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt ruim gedekt, maar omdat er geen bestaand
problematisch tekort is in de omgeving, werkt het overaanbod autogebruik in de hand.

Kencijfers

1.5.7.1 Verkeersgeneratie
Voor de activiteiten die gepland zijn binnen het plangebied zijn er geen accurate kencijfers beschikbaar
in de vakliteratuur. Daarnaast omvat het planvoornemen ingrepen om het comfort van de bezoeker
te verhogen. Voor het in beeld brengen van de verkeersgeneratie van deze activiteiten zal er dan ook
gebruik gemaakt worden van specifieke bezoekersaantallen van de site en vergelijkbare provinciale
domeinen in de provincie West-Vlaanderen, zowel bij regulier bezoek als bij evenementen.
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1.6

Mens, ruimtelijke aspecten en gezondheid

1.6.1

Studiegebied
Inzake ruimtelijke en functionele aspecten beperkt het studiegebied zich tot het plangebied en de
directe omgeving. Wat betreft hinderaspecten wordt het studiegebied uitgebreid tot de nog relevante
zone waar zich effecten voor de mens kunnen voordoen (bv. door geluidshinder, significante invloed
op luchtkwaliteit, visuele beïnvloeding, …). Deze uitbreiding van het studiegebied zal dus deels het
gevolg zijn van de resultaten van de effectbepalingen voor de andere (deel)disciplines.

1.6.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor de discipline Mens zijn als beleidsmatige context, naast de bestemmingsplannen en het RUPvoornemen zelf, tevens de structuurplannen van belang.
Het wettelijk toetsingskader met betrekking tot geluid wordt geregeld in titel II van het VLAREM. Voor
bestaande inrichtingen gelden de richtwaarden, voor nieuwe inrichtingen worden grenswaarden
afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het gewestplan en het huidige
omgevingsgeluid. Volgens de voorschriften van VLAREM II ‘Bijlage 2.2.1. milieukwaliteitsnormen voor
geluid in open lucht’ gelden volgende richtwaarden (RW) voor het LA95,1h van het oorspronkelijk
omgevingsgeluid.
Tabel 8-10 Milieukwaliteitsnormen VLAREM II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)
Gebied

overdag

‘s avonds

’s nachts

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie

40

35

30

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

50

45

45

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

50

45

40

4. Woongebieden

45

40

35

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

60

55

55

6. Recreatiegebieden
verblijfsrecreatie

voor

50

45

40

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

45

40

35

8. Bufferzones

55

50

50

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

55

50

45

10. Agrarische gebieden

45

40

35

uitgezonderd

gebieden

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

overdag

Dag:

van 07.00 tot 19.00 uur

Avond:

van 19.00 tot 22.00 uur

Nacht:

van 22.00 tot 07.00 uur

‘s avonds

’s nachts

De belangrijkste geluidsbronnen in het plangebied en omgeving zijn het verkeersgeluid, veroorzaakt
door het wegverkeer hoofdzakelijk van de N34 en N318 en het vliegverkeer van de nabijgelegen
luchthaven. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid.
In afwachting van een officieel toetsingskader werden door de Vlaamse Overheid echter
“gedifferentieerde referentiewaarden” naar voor geschoven voor wegverkeer en spoorverkeer
(discussienota, 19/09/2008). Er is in die nota ook een opsplitsing voor primaire – en secundaire wegen
gemaakt. Deze referentiewaarden inclusief deze opsplitsing kan gebruikt worden als afwegingskader
voor nieuwe woonontwikkelingen.
Dat de waarden referentiewaarden zijn betekent dat er naar kan worden gerefereerd bij het bepalen
van een strategie voor de beheersing van het omgevingslawaai, zonder enkel concreet engagement
vanwege de betrokken actoren (AWV, NMBS, enz.). De gedifferentieerde referentiewaarden maken
differentiatie tussen type weg en bestaand/nieuw. Zo zijn de toetsingswaarden voor secundaire en
lokale wegen strenger dan voor primaire wegen. Ook de waarden voor nieuwe en bestaande wegen
zijn verschillend, waarbij die voor nieuwe wegen strenger zijn.
Tabel 1-11: gedifferentieerde referentiewaarden voor weg- en spoorverkeer (uit discussienota
19/09/2008)
Type
infrastructuur
en classificatie

situatie

Lden

Lnight

Opmerkingen

hoofden
primaire wegen

nieuwe
woonontwikkeling

55

45

-

nieuwe wegen

60

50

-

bestaande wegen

70

60

-

nieuwe
woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

bestaande wegen

>55

>45

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

secundaire
wegen

stand-still
lokale wegen

65

55

nieuwe
woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

bestaande wegen

>55

>45

stand-still
65
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spoor

nieuwe
woonontwikkeling

62

52

nieuwe spoorwegen

67

57

Bestaande
spoorwegen

73

63

-

Bij de bepaling van de referentiewaarden ter hoogte van de referentiepunten zal, waar relevant,
worden rekening gehouden met de bepalingen in de nieuwsbrief van de cel MER, gecommuniceerd
op datum van 16/12/2015:
“Indien het planvoornemen geen nieuwe/aanpassingen op weginfrastructuur voorziet, maar mogelijks
wel verhogingen inzake verkeersgeneratie om de omliggende wegen kan teweegbrengen, dan is het
van belang om te bekijken hoeveel effect het voorgenomen plan/project zelf genereert. Onder de 1
dB toename (+- <25% toename van verkeer): effect van voorgenomen plan/project is te klein om
milderende maatregelen voor te stellen. Een aftoetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden
is ook weinig zinvol, enkel om een slechte referentiesituatie in beeld te brengen.”
De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II. Hieronder worden de normen
gegeven voor de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 die minstens relevant zijn voor de verkeersemissies
(VLAREM-bijlage 2.5.3.2). Er worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden
en anderzijds (behalve bij PM2,5) voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per
jaar).
Tabel1-12 Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II en Europese dochterrichtlijnen
Polluent

Middelingstijd

Grenswaarde µg/m³

# toegelaten overschrijdingen

NO2 en NOx

1 uur

200

Max. 18 keer per jaar

Kalenderjaar

40

-

24 uur

50

Max. 35 keer per jaar

Kalenderjaar

40

-

Kalenderjaar

25 (20 in 2020)

-

Fijn Stof (PM10)
Fijn Stof (PM2,5)

De luchtkwaliteitsresultaten worden getoetst aan de advieswaarden voor fijn stof. De Europese
richtlijn definieert grenswaarden voor PM10 en PM2,5. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor
PM10 advieswaarden opgesteld die veel strenger zijn, met name respectievelijk 20µg/³ en 10 µg/m³.
Ook inzake NO2-concentraties definiëren zowel de Europese Unie als de WGO doelstellingen. Ook hier
definieert de WGO strengere advieswaarden (die niet bindend zijn), met name 40 µg/m³.

1.6.3

Referentiesituatie

1.6.3.1 Beknopte beschrijving van de bestaande situatie
Kaart 8: Mens
Een beschrijving van de juridische situatie is opgenomen in §6 van de startnota.
Wonen
Binnen het plangebied komen woningen voor langs de Nieuwpoortsesteenweg en in het oosten van
het plangebied.
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Bedrijvigheid
Binnen het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig.
Recreatie
Binnen het plangebied zijn er 3 grote eenheden die een belangrijke recreatieve rol vervullen, met
name de Atlantikwall (met het Memoraal Prins Karel en het Bunkerhuis, Anno 1565 (Walraversijde) en
het natuurpark. Deze 3 eenheden worden gedetailleerd omschreven in de startnota.
In de omgeving en doorheen het plangebied lopen daarnaast nog een aantal recreatieve routes. Ten
zuiden van de Duinenstraat vormt een bestaand verhard pad de verbinding tussen fietsknooppunt 75
en 77. Dit pad maakt tevens deel uit van een fietslus. Verder behoren aan aantal bestaande paden tot
het wandelnetwerk “Kustwandelroute”.
Landbouw
Volgens het gewestplan zijn er geen agrarische gebieden aanwezig binnen het plangebied.
In praktijk zijn er echter volgens de perceelsaangifte van 2017 (bron: Departement Landbouw en
Visserij) wel percelen in landbouwgebruik binnen het plangebied, met name graslandpercelen.

Figuur 1-22: voorkomende landbouwgewassen binnen en in de omgeving van het plangebied (bron:
ALV, 2017)
Veiligheid
Binnen een straal van 2km zijn geen Seveso-bedrijven gelegen.
Hinder
•

Geluid

De geluidskaarten voor de belangrijkste wegen en spoorwegen zijn terug te vinden op volgende
website:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurdegeluidskaarten

4240123000 - Methodologie Plan-MER PRUP Raversyde

pagina 57

Voor het plangebied zijn de kaarten van wegverkeer van Lden en Lnight nuttig. Dit wordt weergegeven in
Figuur 1-23. Uit de geluidskaarten van het wegverkeer blijkt dat de geluidsemissies afkomstig van het
verkeer op zowel de N34 (ten noordwesten) als de N318 (ten zuidoosten) tot in het plangebied reiken.

Figuur 1-23: Geluidskaarten wegverkeer (Lden – boven, Lnight – onder) (Bron: LNE)
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Er is geen spoorweg met meer dan 30.000 treinpassages per jaar gelegen in de nabijheid van het
plangebied. Op de strategische geluidsbelastingskaart van 2016 worden geen geluidsemissies
berekend in de omgeving van de luchthaven van Oostende. Op de geluidsbelastingskaart van 2011
wel. Hierbij is t zien dat de geluidsemissies van de luchthaven tot in het plangebied reiken.
Tijdens de opmaak van het Harmonisch Parkbeheerplan voor het domein Raversyde, werd een
geluidskaart opgemaakt op basis van een terreinbezoek uitgevoerd op 29 maart 2011. Op basis van
gehoor is nagegaan wat de geluidsintensiteit is. Hoewel er geen metingen zijn verricht, resulteert deze
waarneming in een geluidskaart. De intensiteit van het geluid wordt per zone in de onderstaande tekst
beschreven.

Figuur 1-24. Licht- en geluidskaart a.d.h.v. perceptie (bron: Harmonisch parkbeheerplan Raversyde)
Op het moment van de waarnemingen was het relatief stil in het domein. Doorheen de hele
zone ten zuiden van de Duinenstraat was wel de nabijheid van de Nieuwpoortsesteenweg te
merken. De aanwezigheid van de luchthaven ten zuiden van het domein was ook merkbaar
door de opstijgende of landende vliegtuigen.
Noordelijk gebied (lichttbruin)
In de noordzijde van het duingebied ten noorden van de Duinenstraat, het gebied van de
Atlantikwall, is er vooral het geluid van de Koninklijk baan als storende factor aanwezig.
Tevens kan men op deze plaats de nabijheid van de Noordzee opmerken.
Middengebied (bruin)
In de open plaatsen van het middengebied kan men ruis opmerken afkomstig van de
Nieuwpoortsesteenweg. Dit geluid wordt echter naar de achtergrond verdrongen, de brede
opgaande vegetatie fungeert hier in enige mate als buffer. Daarnaast bevindt men zich in het
midden van het gebied reeds op 200 meter van de Nieuwpoortsesteenweg waardoor de
geluidsintensiteit sowieso al veel lager is.
Zuidelijk en westelijk gebied (blauw en groen)
Het betreft hier de blauwe en lichtgroene zones, dewelke de meeste last ondervinden van het
geluid afkomstig van de Nieuwpoortsesteenweg. Hier zijn de auto’s duidelijk op te merken.
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Tevens kan men in de zuidelijke zone het opstijgen van vliegtuigen als ergerlijk ondervinden,
meer dan in de rest van het domein. Ook het laden en lossen van vliegtuigen, oefeningen,
taxiën, helikopters… kan voor geluidshinder zorgen tot in het plangebied.
•

Licht

Op Figuur 1-24 worden de huidige lichtbronnen binnen het plangebied weergegeven. Hieruit blijkt dat
er momenteel verlichting aanwezig is, voornamelijk in het noorden en het zuiden en ook beperkt in
het westen van het plangebied.
•

Lucht

Voor de referentiesituatie wordt beroep gedaan op de IRCEL/CELINE-kaarten, beschikbaar op de
website https://www.vmm.be/data , met 2017 als meest recente jaar. Deze kaarten zijn het resultaat
van een luchtkwaliteitsmodellering met een hoge ruimtelijke resolutie. Sinds 2016 houden deze
kaarten ook rekening met zgn. “street canyon”-effecten (verhoogde immissies op en langs verkeersassen tussen bebouwing omdat de afscherming door deze bebouwing zorgt voor een minder snelle
verspreiding en verdunning van de voertuigemissies).
Uit raadpleging van deze kaarten (zie onderstaande figuren) blijkt dat het jaargemiddelde voor NO2 in
2017 globaal schommelde tussen 0-10 µg/m³ (noordwestelijk deel) en 11-15 µg/m³ (zuidoostelijk
deel), met heel beperkt hogere waarden op de N318 (cfr. verkeersemissies). De jaargemiddelde
concentratie voor PM10 in het plangebied lag in 2017 tussen 0-10 µg/m³ (noordwestelijk deel) en 1115 µg/m³ (zuidoostelijk deel), (met licht hogere waarden op de N318). Het PM2,5-jaargemiddelde
bedroeg in 2017 8-10 µg/m³.

Figuur 1-25 IRCEL/CELINE-kaart – jaargemiddelde NO2 in 2016 in de omgeving van het plangebied,
bron: VMM
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Figuur 1-26: IRCEL/CELINE-kaart – jaargemiddelde PM10 in 2016 in de omgeving van het plangebied,
bron: VMM

Figuur 1-27 IRCEL/CELINE-kaart – jaargemiddelde PM2,5 in 2016 in de omgeving van het plangebied,
bron: VMM
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1.6.3.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie
Bij het beschrijven van de referentiesituatie (grotendeels uitgeschreven, zie hoger) wordt o.m.
aandacht besteed aan de aanwezige functies van en binnen het plangebied (vliegactiviteiten, natuur,
landbouw, wonen, bedrijvigheid, recreatie), de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en knelpunten en de
functionele en visuele relaties.
De beschrijving van de referentiesituatie wordt van meet af aan gestructureerd volgens de subdisciplines en effectgroepen zoals deze besproken zullen worden in de effectbeschrijving.
Ruimtelijke aspecten
-

Bestemming: compatibiliteit van de bestaande functies met de geldende
juridische bestemmingen en de beleidsvisie(s)

-

Gebruikswaarde: aanwezige functionele deelsystemen (wonen, recreatie,
landbouw, bedrijvigheid) en hun ruimtelijke samenhang; het functioneren van de
activiteiten in en rond het plangebied

-

Beeld- en belevingswaarde: perceptieve kenmerken van de omgeving

Leefbaarheidsaspecten / gezondheid

1.6.4

-

Leefbaarheid en woonkwaliteit: bewoning; tewerkstelling en voorzieningen;
actuele omgevingskwaliteit

-

Hinderaspecten inzake geluid, lucht en licht

Effectvoorspelling en –beoordeling
De discipline mens-ruimtelijke aspecten omvat de effecten op de mens die niet rechtstreeks het gevolg
zijn van de werking van polluenten op de gezondheid.
Het gaat over de effecten van de aanwezigheid en de werking van het plan op het wonen, het werken,
de landbouw en de recreatie in de omgeving. Dikwijls hebben dergelijke effecten een sociaaleconomisch karakter.
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline mens kunnen nooit volledig uit kwantitatieve
grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter van het studieobject. De
beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen op objectieve
criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking tot invloed op
omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
Inzake gebruikswaarde (functies) wordt de ruimtelijke samenhang t.g.v. functiewijzigingen en
wijzigingen in bodemgebruik bekeken.
Enerzijds worden de aspecten wonen, werken en recreatie bekeken. Ook de functionele aspecten die
betrekking hebben op de invloed van de gewijzigde infrastructuur op het ruimtelijk functioneren, op
de relaties tussen de verschillende functies en mate waarin ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd of
ontnomen worden komen aan bod.
Verder worden de gewijzigde recreatievoorzieningen in al z’n facetten (educatieve recreatie, zachte
recreatie,…) en de potenties ervan op kwalitatieve manier beoordeeld.
Ook wordt de impact op de aanwezige (en geplande) landbouwzones t.g.v. het plan besproken.
Binnen de discipline mens worden ook de hinder- en gezondheidsaspecten bekeken of de effecten die
rechtstreeks het gevolg zijn van het planvoornemen op de gezondheid van de mens. Deze effecten zijn
hoofdzakelijk terug te brengen tot geluid en lucht. Rekening houdend met de prognoses inzake
wijziging verkeerstrafiek op de wegen en de verkeersafwikkeling ten gevolge de planrealisatie, wordt
de toekomstige situatie inzake verkeersemissies kwalitatief ingeschat met betrekking tot de
deelaspecten lucht en geluid. Er worden echter geen modelleringen voorzien.
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Voor de geluidsimpact van het verkeer zal er gesteund worden op de mobiliteitsgegevens die worden
aangeleverd vanuit de discipline mobiliteit.
Inzake mens-veiligheid wordt zal het bestaand stroomschema doorlopen worden (bron: Departement
Omgeving).
Met betrekking tot klimaataspecten wordt nog meegegeven dat de emissies van gebouwenverwarming ondergeschikt zijn aan de emissies van verkeer. De verwarmingsemissies kunnen echter
als beperkt aanzien worden rekening houdend met de recente energienormering en richtlijnen.
Effecten van gebouwenverwarming zijn bovendien voornamelijk te milderen op projectniveau door
het werken met gecombineerde systemen op de site, het werken met optimale technieken van
isolatie, verluchting en circulatie en de technische aspecten van de in te zetten verwarming. Deze
zaken worden niet binnen een RUP geregeld. Omwille van deze redenen, wordt de impact van
gebouwenverwarming niet verder meegenomen in de effectbeoordeling. In het MER zullen aspecten
inzake zeewering en duurzaamheid wel kort aan bod komen.
Tabel 1-13 Beoordelingscriteria discipline mens, ruimtelijke aspecten en hinder
Effecten

Criterium

Methodiek

Basis
beoordeling
significantie

Functiewijziging en
wijziging in
bodemgebruik
Wijziging
maatschappelijk
functioneren

Inschatting bijkomende
woongelegenheid,
werkgelegenheid,
recreatie bij exploitatie

Het effect wordt als
significant beoordeeld als
het bodemgebruik wijzigt
en dit een invloed heeft
op het ruimtelijk en
maatschappelijk
functioneren (r.m.f)
r.m.f. verhinderd of
vernieuwd = sterk
significant
r.m.f. bemoeilijkt of
versterkt = beperkt tot
matig significant
Kwalitatieve bespreking
o.b.v. expert judgement
Recreatiemogelijkheden
aanleggen/verwijderen =
sterk significant
Recreatiemogelijkheden
aanpassen = beperkt tot
matig significant
Omvang van sociale en
economische effecten:
impact op woningen,
voorzieningen en
tewerkstelling

Ruimtelijk functionele
aspecten
Ruimtelijk-functionele
samenhang van de
geplande bestemmingen
en de toekomstwaarde

Fiets- en wandelpaden
aangeven en de termijn
waarbij deze beperkt
toegankelijk zijn,
verdwijnen of ingericht
worden
Aantal nieuwe
recreatieve
infrastructuren

Leefbaarheid /
gezondheid

Wijziging
omgevingscondities
zoals lucht, geluid, licht,
…
Veiligheidsaspecten

Kwalitatieve
beschrijving

Effecten t.g.v.
gewijzigde visuele

Hiervoor wordt deels
verwezen naar discipline

Kwalitatieve
beschrijving van de
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bereikbaarheid) t.h.v.
bewoning,
Mate van visuele impact,
mate waarin de
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Effecten

Criterium

Methodiek

Basis
beoordeling
significantie

beleving

Landschap
Linken met de randen
van het plangebied

wijzigingen in de
omgeving die leiden tot
een visuele impact +
beschrijving hoe
hierdoor de
belevingswaarden
kunnen wijzigen

waarnemings- en
waarderingskenmerken
worden beïnvloed
Effectenbepaling o.b.v.
expert judgement

Aangezien het om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen concrete cijfers beschikbaar
zijn en gebeurt de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement. De richtlijnenboeken voor de
disciplines mens – ruimtelijke aspecten en mens – gezondheid vermelden geen eenduidige significantiekaders.
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1.7

Elementen voor de watertoets
Samenvatting van effecten t.g.v. wijziging van het watersysteem als bijdrage van het oordeelkundig
uitvoeren van de watertoets
Het decreet IWB voorziet dat alle genoodzaakte elementen en informatie ten behoeve van het
uitvoeren van de watertoets in geval van MER-plichtige plannen/projecten in het MER dienen
gesynthetiseerd te zijn.
Het uitvoeringsbesluit watertoets (22.01.2015) geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden,
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. De bijlagen
bij het besluit bevatten inhoudelijke richtlijnen voor vergunningverleners en bijhorende
'watertoetskaarten'.
De watertoets op zich is een beoordeling die gebeurt door de vergunningverlenende overheid en niet
door de MER-deskundige water of in het kader van de m.e.r.-procedure. In een MER worden de
“elementen ter beoordeling van effecten op het watersysteem ten behoeve van de watertoets”
opgenomen. De effecten waarnaar globaal wordt gerefereerd in het kader van de watertoets hebben
betrekking op:
-

Grondwater (waterhuishouding, stroming, kwaliteit);

-

Oppervlaktewater (huishouding, kwaliteit, structuur, waterberging- en buffering);
en Afvalwater

-

Vegetatie en fauna – waterhuishouding

-

Mens (veiligheid)
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Verklarende woordenlijst en afkortingen
Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van
het plan, omvattende: realisatie-, lokatie- en uitvoeringsalternatief

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen
zodat werken in droge grond kunnen uitgevoerd worden

Bodemprofiel

Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de
bodem waarneembaar is

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BS

Belgisch Staatsblad

Discipline

Milieu-aspect dat in het kader van milieu-effectrapportage onderzocht
wordt, door de regelgeving vastgelegd als de disciplines 'mens', 'fauna en
flora', 'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en
trillingen', 'klimaat', ’landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Emissie

Uitstoot van stoffen in de omgevingslucht

Geplande situatie

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het plan

Grondwaterkwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico
op verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende
laag aangeeft (bron: dov)

Immissie

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in
atmosfeer, bodem of water rond één of meer bronnen van
verontreiniging ten gevolge van emissie uit deze bron(nen)

Ingreep-effectenschema

Schema of netwerk dat de relatie tussen de milieu

Integraal waterbeleid

Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen,
beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken
van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit
watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele
gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in
rekening wordt gebracht

MB

Ministerieel besluit

MER

Milieueffectrapport (het rapport): milieueffectrapport over een plan of
programma: een openbaar document waarin, van een voorgenomen plan
of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen
alternatieven, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun
onderlinge samenhang op een systematische en wetenschappelijk
verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en
aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten
vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden (bron:
mer-decreet van 18/12/2002)

m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces): de procedure die al dan niet leidt tot
het opstellen en goedkeuren van een milieueffectrapport over een
voorgenomen actie en in voorkomend geval tot het gebruik ervan als
hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie (bron: mer-decreet
van 18/12/2002)

MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor
het leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieueffectrapport in een of meerdere disciplines 'mens', 'biodiversiteit',
'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en trillingen',
'klimaat' en ’landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’

m-mv

Meter onder het maaiveld
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MOBER

Mobiliteitseffectenrapport

Ontwikkelingsscenario

Beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening
houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie
onder invloed van plannen en beleidsopties

NOx

Stikstofoxiden

PAE/U

PersonenAutoEquivalenten per uur = eenheid voor verkeersintensiteiten
waarbij PW + 2,5 x VW = aantal PAE/u, met PW = aantal personenwagens
per uur en VW = aantal vrachtwagens per uur.

PM2,5

Uiterst fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm

PM10

Fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10 µm

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie
van de effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de
wenselijke situatie

Relict

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de
toestand die toenmaals was. Met betrekking tot landschappen kunnen
relicten zeer divers in aard zijn en getuigen in vele gevallen van een
wordingsgeschiedenis. In wezen zijn dit punt-, lijn- en vlakvormige
relicten

Remediërende
maatregel/aanbeveling

Maatregelen/aanbevelingen die voorgesteld worden om nadelige
milieueffecten van het plan te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk
te verhelpen

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Sondering

Een sondering is een proef waarbij een reeks sondeerbuizen, onderaan
voorzien van een sondeerpunt, langzaam en gelijkmatig in de grond
wordt gedrukt en waarbij met bepaalde diepte- of tijdsintervallen, de
conusweerstand, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale
indringingsweerstand worden gemeten. Met de elektrische conus kan
ook de waterspanning in de grond rond de conus worden vastgesteld.
(bron: dov)

Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieu-effecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de
milieueffecten

TAW

Tweede Algemene
hoogtebepaling)

Watertoets

Met de “watertoets” gaat de overheid na of een ingreep schade kan
veroorzaken aan het watersysteem. Het watersysteem is het geheel van
alle oppervlaktewater (gaande van water dat een helling afstroomt tot de
rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort
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Kaartenbundel
Kaart 1a: Bodem
Kaart 1b: Bodemonderzoeken
Kaart 2: Grondwater
Kaart 3: Oppervlaktewater
Kaart 4: Biodiversiteit – beschermingen
Kaart 5: Biodiversiteit – biologische waarderingskaart versie 2016
Kaart 6: Biodiversiteit – biologische waarderingskaart update Natuurbeheerplan
Kaart 7: Landschap en erfgoed
Kaart 8: Mens
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Kaart 3: oppervlaktewater
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Kaart 6: BWK versie NBP
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