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Leeswijzer 
LEESWIJZER 
 
In voorliggende startnota staat alle inhoudelijke informatie voor het te voeren planningsproces.  
Toegegeven, voor wie niet met deze materie vertrouwd is, kan de nota overweldigend overkomen. 
Vandaar een klein woordje uitleg.  
 
De startnota bestaat uit verschillende hoofdstukken: 

• In hoofdstuk 1, de inleiding staat te lezen wat een startnota is.  

• Een beschrijving en verduidelijking van het plan met de feitelijke toestand is terug te vinden in 

hoofdstuk 2.  

• Hoofdstuk 3 schetst de doelstellingen van het plan. Balgerhoeke blijkt een geschikte locatie 

voor een regionaal bedrijventerrein met EHUBt functie. 

• Hoofdstuk 4 beschrijft de alternatieven voor het plan.  

• Hoofdstuk 5 gaat in op de beleidscontext waarbinnen het plan tot stand komt. Het gaat hierbij 

over de relatie van het plan met de ruimtelijke structuurplannen en andere relevante 

beleidsplannen en studies.  

• Hoofdstuk 6 schetst de juridische toestand van het plangebied, zoals de nu geldende plannen. 

• In hoofdstuk 7 worden de verschillende effectenrapporten en studies weergegeven. De impact 

op de landbouw komt hier aan bod, evenals het duurzaam waterplan met de watertoets en 

het klimaatadaptatieplan.  

• In hoofdstuk 8 wordt de ruimtelijke veiligheid onderzocht. Hoofdstuk 9 geeft aan hoe de 

milieueffecten van het plan zullen onderzocht worden. Daarbij komen alle relevante 

milieudisciplines aan bod. 

• Hoofdstuk 10 geeft meer inzicht in wat precies bedoeld wordt met een EHUBt. Daarvoor wordt 

eveneens een studie opgemaakt. De methodiek die hiervoor gebruikt wordt, wordt hier 

beschreven. 

• Eén van de belangrijkste en wellicht meest interessante hoofdstukken is hoofdstuk 11. In dat 

hoofdstuk worden de gewenste toekomstige planopties en inrichtingsprincipes voor het 

EHUBt meegegeven. 

• Hoofdstuk 12 heeft het over het detailleringsniveau van het plan. Ook de reikwijdte van het 

plangebied komt in dit hoofdstuk aan bod.  

• Hoofdstuk 13 bevat een samenvattende juridisch - beleidsmatige tabel.  

• Achteraan vind je de lijst met de afbeeldingen. 
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1. Inleiding 

Dit document is de startnota in functie van het geïntegreerde planningsproces voor het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo in de zin van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO).  
 
Met de startnota willen we in een vroeg stadium van het planningsproces informeren en raadplegen. 

De startnota vormt de basis om met andere overheden, actoren en de bevolking in dialoog te treden 

over het plan.  

De startnota is het begin van het planproces. Er worden nog geen definitieve beslissingen genomen.  

De startnota bevat dan ook nog geen verordenend bestemmingsplan met verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften maar beschrijft onder andere het planvoornemen, het plangebied 

en de planopties. 

 

Concreet bevat de startnota zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO): 

• een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

• een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft 

• een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen 
ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en 
nadelen van de verschillende alternatieven 

• een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk 
uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te 
voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend 

• de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante 
beleidsplannen 

• de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de 
effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van 
de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. 
In voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in 
artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom een 
planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt 

• relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rapporten die 
daaruit zijn voortgekomen 

• de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op mens of milieu 
in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen 

 
 

1.1. Situering van de m.e.r.-procedure 

In onderstaande figuur wordt een globaal overzicht weergegeven van de procedurestappen van de 
nieuwe geïntegreerde plan-m.e.r.-RUP-procedure weergegeven: 
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Het is de bedoeling dat in de startnota nagegaan wordt of het plan aanleiding kan geven tot 
aanzienlijke milieueffecten. Indien dit het geval is, is de opmaak van een plan-MER noodzakelijk. In § 
10.1 wordt meer in detail de plan van aanpak bij voorliggende opdracht voorgesteld/toegelicht. Inzake 
de startnota voorziet het decreet minstens in een raadpleging van de bevolking over de startnota 
gedurende 60 dagen en 1 participatiemoment. Het eindresultaat van de adviesronde en de raadpleging 
van de bevolking (incl. participatiemoment) is een verzameling van adviezen en inspraakreacties.  
 
In de fase van de scopingnota wordt bepaald voor welke disciplines een plan-MER dient opgesteld te 
worden. Hierbij dienen enkel de disciplines waaruit blijkt dat het plan aanleiding kan geven tot 
aanzienlijk negatieve effecten, verder uitgewerkt te worden. 
 
Inzake het ontwerp-plan-MER stellen de MER-deskundigen hun disciplines op conform de start- en 
scopingnota. De MER-coördinator bundelt de verschillende teksten en koppelt intern terug met de 
deskundigen teneinde de verschillende deelrapporten op elkaar af te stemmen en tot een finaal 
conceptrapport te komen. Uiteindelijk zal een samenvattende eindsynthese met beschrijving van de 
mogelijke milderende maatregelen opgemaakt worden en zal aangegeven worden op welke manier 
deze ruimtelijk kunnen vertaald worden ter opmaak van het toekomstige RUP of andere instrumenten. 
Bij het ontwerp-plan-MER is het de bedoeling dat 1 plan wordt beoordeeld, nl. het plan dat volgt uit 
de keuze van het voorontwerp-RUP.  
  
Van zodra het ontwerp-RUP is vastgesteld, wordt een openbaar onderzoek gehouden, waarbij de plan-
MER meegaat in openbaar onderzoek. De adviezen, opmerkingen en bezwaren worden door de 
PROCORO verwerkt. Het RUP en de effectenbeoordelingen (zoals de plan-MER) worden daarna 
afgewerkt (n.a.v. de ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren) tot een definitief RUP en 
definitieve effectenbeoordelingen. Indien het ontwerp plan-MER of ontwerp RUP naar aanleiding van 
opmerkingen of bezwaren uit het openbaar onderzoek wordt aangepast, dient de vraag gesteld te 
worden of er een nieuw openbaar onderzoek vereist is.  
Voor een plan-MER worden hierbij volgende vuistregels gehanteerd: 

- De opmerking uit het openbaar onderzoek leidt niet tot een aanpassing van het 

effectenonderzoek. In het definitief vastgesteld RUP wordt gemotiveerd waarom de 

opmerking niet leidt tot een aanpassing van het onderzoek.  

- De opmerking leidt tot een aanpassing van het effectenonderzoek, maar de conclusies van 

het effectenonderzoek wijzigen niet of niet significant. Het RUP wordt hier bijgevolg niet 
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voor aangepast. In dat geval wordt het aangepaste effectenonderzoek bijgevoegd bij het 

RUP en is in principe geen nieuw openbaar onderzoek nodig.  

- De opmerking leidt tot een aanpassing van het effectenonderzoek en de conclusies van 

het effectenonderzoek wijzigen significant (met wel of niet een aangepast RUP tot gevolg). 

In dat geval zal het planteam nagaan of een proceslus wel (bijvoorbeeld als de rechten van 

de burgers op inspraak geschaad worden) of niet noodzakelijk is.  

- Indien er aanpassingen gebeuren buiten de scope van het plan, dient de scopingnota 

aangepast en moet de voorlopige vaststelling opnieuw gebeuren, wat een nieuw openbaar 

onderzoek met zich meebrengt (een zogenaamde proceslus).  

Team Mer beoordeelt voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het RUP de kwaliteit van het 
plan-MER. Ze toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een plan-MER moet omvatten 
en ze houdt rekening met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen 
en bezwaren.  
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2. Beschrijving en verduidelijking van het plan 

2.1. Aanleiding 

In september 2009 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk 
gebied Eeklo’ met deelplannen goedgekeurd. Binnen het stedelijk gebied van Eeklo was er nood aan 
ruimte voor (regionale) bedrijvigheid. Om de rol van Eeklo als bovenlokale tewerkstellingspool te 
kunnen blijven waarmaken, is het belangrijk dat (regionale) bedrijven een plaats blijven vinden binnen 
het stedelijk gebied. In uitvoering van het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo” werd een 
PRUP “Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke ” opgemaakt. De locatiekeuze hiervoor werd gemaakt 
in de studie rond de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo. 
 
De Raad van State vernietigde nadien het deelplan dat te maken had met de invulling van ruimte voor 
regionale bedrijvigheid. In 2010 werd het plan opnieuw opgemaakt. De Raad van State vernietigde 
echter ook dit plan. Dit heeft tot gevolg dat er tot op heden nog geen regionaal bedrijventerrein werd 
ontwikkeld.  
De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied werd juridisch vastgelegd binnen het betreffende 
PRUP “afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo” en is nog steeds van kracht. 
De locatie en de motivatie waar het regionaal bedrijventerrein dient te komen werd afgewogen binnen 
de studie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo (zie hieronder).  
 

2.1.1. Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo1 

Onderstaande tekst geeft weer wat werd opgenomen in het PRUP ’Afbakening kleinstedelijk gebied 
Eeklo’. 
 
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn de provincies bevoegd voor de opmaak van 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor kleinstedelijke gebieden (met inbegrip van regionale 
bedrijventerreinen). In het provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo werden de grenzen 
bepaald van het kleinstedelijk gebied Eeklo. De grens trekt de lijn tussen gebieden waar stedelijke 
ontwikkeling gestimuleerd wordt en gebieden waar een buitengebied beleid gevoerd wordt. Een 
stedelijk gebied beleid houdt een verdichting van het gebied in op vlak van stedelijke functies, wonen 
en voorzieningen, bedrijvigheid, infrastructuur en (bovenlokale) recreatie.  
 
Eeklo heeft als enig stedelijk gebied in de deelruimte 'Westelijk open ruimtegebied' een belangrijke rol 
te vervullen op vlak van bedrijvigheid. Op basis van het provinciaal structuurplan werd bepaald dat er 
in Eeklo een nieuw bedrijventerrein moet bijkomen voor een totale oppervlakte van 45 ha. Bij het 
bepalen van een (of meerdere) geschikte locaties om deze bedrijvigheid te lokaliseren werd uitgegaan 
van 4 concepten: 

- regionale bedrijvigheid ophangen aan de R43 
- nieuwe bedrijventerreinen koppelen aan de bestaande bedrijvigheid 
- aandacht voor de inkleding van de bedrijventerreinen en inpassing in de omgeving 
- reconversie van oude en verlaten industriële sites in de stadskern 

 
De keuze voor de locatie van de nieuwe bedrijventerreinen maakte deel uit van een afweging waarin 
7 locaties werden afgewogen. 

 
1 Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’ werd goedgekeurd in 2009.  
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Figuur 1: Mogelijke locaties inplanting nieuw regionaal bedrijventerrein kleinstedelijk gebied Eeklo 

De locaties 'Lange Moeyakker' en 'Vaart Eeklo Zuid' kwamen niet in aanmerking omwille van de sterk 
bepalende openruimtestructuur.  
 
Het noordelijk deel van het bestaande bedrijventerrein Nieuwendorpe (Nieuwendorpe Noord) heeft 
vooral potenties voor lokale bedrijvigheid. Voor regionale bedrijvigheid was dit gebied te klein. Voor 
dit gebied werd een gemeentelijk RUP opgemaakt voor de aanleg van een lokaal bedrijventerrein2 van 
ong. 5 ha. 
 
De verbindingszone langs het Kanaal kwam wel in aanmerking voor regionale bedrijvigheid en binnen 
het provinciaal RUP 'Afbakening KSG Eeklo' werden twee deelplannen opgemaakt voor het 
'Verbindingsgebied Nieuwendorpe', enerzijds voor de zone ten zuiden van de Raveschootstraat 
(deelplan Nieuwendorpe: 15 ha) en anderzijds voor de zone ten noorden ervan (deelplan Kunstdal: 5 
ha).  
 
Voor de invulling van de resterende taakstelling (20 ha) kwamen binnen Eeklo nog drie gebieden in 
aanmerking: Balgerhoeke Noordwest, Balgerhoeke Noordoost en Balgerhoeke Oost. Op basis van 
criteria op vlak van landschap en open ruimte, landbouw en natuur, multimodale ontsluitbaarheid en 
oppervlakte, werd Balgerhoeke Noordwest geselecteerd als meeste geschikte locatie voor de aanleg 
van het nieuwe bedrijventerrein:  

- minder aantasting van open ruimte ten opzichte van Balgerhoeke Oost 
- minder impact op de landbouw ten opzichte van Balgerhoeke Noordoost (hier zijn vooral jonge 

dynamische bedrijven gevestigd) 

 
2 Het gemeentelijk RUP Broeken voor de aanleg van een gemeentelijk bedrijventerrein werd reeds opgemaakt en goedgekeurd op 7 juli 

2012 
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- bundeling van bovenlokale activiteiten (cf. ligging afvalenergiecentrale) 
In het provinciaal RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’ werd een deelplan opgemaakt voor het 
bedrijventerrein 'Balgerhoeke Noordwest'. Genaamd “PRUP regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke” 
 
In dit deelplan werd een bedrijventerrein ingetekend van 20 ha ter hoogte van de Sint-Laureinse 
steenweg. De ontsluiting van het bedrijventerrein werd voorzien via een ontsluitingsas die aan de 
westzijde aantakt op de Sint-Laureinsesteenweg.  
 
Het oostelijk deel bleef in het RUP zijn agrarische bestemming behouden. Immers, er kon in het kader 
van het provinciaal RUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo' (2009) binnen de planperiode geen 
behoefte worden aangetoond om hier meer dan 20 hectare aan te snijden. In het deelplan werd er 
dan ook van uit gegaan dat op korte (en middellange) termijn het oostelijk deel van het RUP in agrarisch 
gebruik blijft. Op lange termijn is een herbestemming van deze agrarische zone naar 'regionale 
bedrijvigheid' evenwel niet uitgesloten.  
 

 
Figuur 2: Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Eeklo ter hoogte van Balgerhoeke 

In september 2009 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening kleinstedelijk 
gebied Eeklo' met deelplannen goedgekeurd.  
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Figuur 3: deelRUP Bedrijventerrein Balgerhoeke uit het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo.  

Dit deelRUP Bedrijventerrein Balgerhoeke werd vernietigd door de Raad van State (zie hieronder). 

 

2.1.2. Deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' 

Er werd reeds tweemaal een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor een 
regionaal bedrijventerrein te Balgerhoeke. Het eerste PRUP was een deelplan van het provinciaal RUP 
'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo', dat definitief goedgekeurd werd bij ministerieel besluit van 
16 september 2009 (zie hierboven).  
 
Tegen de beslissing tot definitieve vaststelling en goedkeuring van dit provinciaal RUP ’afbakening 
kleinstedelijk gebied Eeklo’ werd een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. Bij arrest van 14 
februari 2011 werd het deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' vernietigd; de afbakeningslijn van het 
kleinstedelijk gebied alsook de andere deelplannen, werden niet vernietigd en bleven dus overeind.  
 
In zitting van 29 april 2010 besliste de deputatie om een nieuw PRUP op te maken voor het regionaal 
bedrijventerrein Balgerhoeke. De uitgangspunten van het oorspronkelijke plan worden behouden 
maar er werden planmatig maatregelen ingeschreven om de impact op de agrarische bedrijfsvoering 
te beperken. Concreet werd een oversteekplaats voorzien voor niet-begeleid vee, en werd duidelijk 
gemaakt dat private percelen gelegen langs de nieuwe ontsluitingsweg (zowel noordelijk als zuidelijk) 
rechtstreeks kunnen ontsloten worden naar de ontsluitingsweg, waardoor begeleide dieren en 
landbouwvoertuigen dus overal de ontsluitingsweg kunnen oversteken. 
 
Ook tegen de goedkeuring van dit PRUP “Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke’ werd een 
verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. Bij arrest van 21 mei 2013 werd de definitieve 
vaststelling van 5 september 2012 van de provincieraad van Oost-Vlaanderen geschorst. 
 
In het arrest van 11 februari 2014 werd het besluit van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 5 
september 2012 houdende de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke" te Eeklo door de Raad van State vernietigd. 

In wat volgt wordt toegelicht waarom beide plannen 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' werden 
vernietigd.  
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2.1.3. Vernietiging van het deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' 

De verzoekende partijen in de zaak A. 194.797/X-14.478 zijn landbouwers gesitueerd buiten het 
plangebied die gebruik maken van landbouwkavels in de zone met bestemming agrarisch gebied.  
 
In het eerste bestreden besluit wordt onder meer gesteld wat volgt:  
Het gebied ten oosten van het bedrijventerrein blijft zijn agrarische bestemming behouden met 
uitzondering van de zone voor infrastructuur, waarbinnen de centrale ontsluitingsas gerealiseerd 
wordt. Het oppervlakteverlies in dit gebied is voor de individuele bedrijven niet zo groot. 
Problematischer is dat de bedrijfskavels ten noorden van de weg worden afgesneden van de 
bedrijfszetels die in de P. Bontestraat gesitueerd zijn. Dit is zeker een probleem voor het 
melkveebedrijf waarbij de dieren vrij in en uit de stal moeten kunnen lopen naar gronden die ten 
noorden van de ontsluitingsweg gelegen zijn. 
Om dit effect te milderen wordt de volgende maatregel voorgesteld: op de centrale ontsluitingsas 

wordt ter hoogte van het agrarisch gebied één oversteekplaats voorzien voor niet-begeleid vee. Deze 

oversteekplaats wordt verordenend in het plan vastgelegd. De oversteekplaats wordt dusdanig 

ingericht dat niet-begeleid vee de weg veilig kan oversteken, bv. via veeroosters. 

De schending van het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel geeft uiteindelijk aanleiding tot 
vernietiging van het eerste deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke'.  
 

2.1.4. Vernietiging van het hernomen PRUP 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' 

In het tweede bestreden besluit wordt onder meer overwogen "dat het voorliggende plan werd 
aangevuld met flankerende maatregelen in verband met de landbouwtoegankelijkheid". 
Aangenomen moet worden dat de in het bestreden PRUP indicatief aangewezen oversteekplaats voor 
niet-begeleid vee het veebedrijf van de eerste verzoeker betreft. Evenwel dient te worden vastgesteld 
dat het bestreden PRUP geen afdoende concrete en realiseerbare maatregel voor deze 
oversteekplaats voorziet of in het vooruitzicht stelt. Meer nog, blijkt uit de stukken van het dossier niet 
dat de verwerende partijen de nodige aandacht hebben besteed aan de vraag of een oversteekplaats 
op de aangegeven locatie, gelet op de voorziene drukte van de verkeersweg die moet dienen ter 
ontsluiting van het bedrijventerrein Balgerhoeke en de kern van Sint-Laureins, wel realiseerbaar is.  
Er werd niet op een voldoende rechtszekere manier een oplossing geboden voor het ook door de 
plannende overheid erkende probleem dat de ontsluiting van het bedrijventerrein vormt voor het 
betrokken landbouwbedrijf van de eerste verzoeker.  
 

2.1.5. Doorwerking van dit tweede arrest in het voorliggende RUP 

In zitting van 12/12/2019 besliste de deputatie om een nieuw RUP op te maken voor het regionaal 
bedrijventerrein Balgerhoeke.  
Het provinciebestuur is van mening dat de in de vorige planprocessen aangehaalde argumentatie 
behouden kan blijven, zowel naar realisatie van de taakstelling als naar keuze van de locatie voor het 
nieuwe regionale bedrijventerrein. 
De uitgangspunten van het oorspronkelijke plan als regionaal bedrijventerrein worden behouden en 
wordt uitgebreid met de doelstellingen als Energy hub en duurzaam bedrijventerrein. De ambitie 
wordt genomen om het terrein een functie te geven in de productie, opslag en omslag van energie . 
Het PRUP wil een langetermijnvisie verankeren voor het bedrijventerrein met als horizon 2050, tijdstip 
waarop zowel Eeklo als de Provincie Oost-Vlaanderen klimaatneutraal willen zijn. 
 
Planmatig worden maatregelen ingeschreven om de impact op de agrarische bedrijfsvoering te 
beperken.  
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Rekening houdende met de twee arresten in het voorliggend plan wordt ervoor geopteerd om bij de 
opmaak van dit plan te kiezen voor het noordelijk ontsluitingstracé in plaats van het zuidelijke 
ontsluitingstracé (zoals in vorige plannen), dit om de haalbaarheid van de realisatie van dit plan te 
garanderen. De effecten daarvan zullen afgewogen worden in de verdere studie tijdens de opmaak 
van dit plan. (Zie punt 8.3.1. : figuur tracéalternatieven ontsluiting) 
 
De locatie en de motivatie waar het regionaal bedrijventerrein dient te komen werden afgewogen 
binnen de studie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo, de oppervlakte zal afgestemd 
worden op de huidige economische noden binnen de regio en wordt in deze studie nader onderzocht. 
De te ontwikkelen oppervlakte bedrijventerrein komt volledig te liggen binnen de grens van het 
plangebied. 
 
Gezien de E34 met inbegrip van de aansluitingscomplexen behoort tot het Europese TEN-T netwerk en 
voor dit netwerk momenteel ten opzichte van de vorige versie van het PRUP strengere Europese 
veiligheidsregels van toepassing zijn met betrekking tot verkeerskundige en -technische ontwerpeisen 
(bvb bochtstralen, lengtes van invoeg- en uitvoegstroken, lengte van afritten, ...... ) dient een nieuw 
onderzoek gevoerd te worden omtrent de aanknoping van de ontsluiting op het hoger wegennet. 
Daartoe dienen 3 mogelijke scenario’s onderzocht en tegenover elkaar afgewogen te worden. De 
plangebiedgrens (onderzoeksgebied) dient ter hoogte van de te onderzoeken aanknopingsscenario’s 
daardoor aangepast en uitgebreid te worden. 
 
Ook de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied zal hierop afgestemd worden en indien nodig 
beperkt aangepast worden. Dit nadat het alternatievenonderzoek is gebeurd en het voorkeursscenario 
is bepaald.   
Zie ook punt 8.3.2. 
 
 
 
Het volledige PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo” vind je terug op de website van de 
Provincie Oost-Vlaanderen : https://oost-vlaanderen.be 
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2.2. Geografische afbakening te onderzoeken PLANGEBIED 

2.2.1. Feitelijk bestaande toestand 

 
Figuur 4: Topografische kaart van het plangebied ter hoogte van Balgerhoeke 

 

 
Figuur 5: Orthofotoplan ter hoogte van Balgerhoeke 
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Figuur 6: Orthofotoplan met aanduiding foto's  
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Foto 2 

 

 
Foto 3 

 



20 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

 
Foto 4 

 

 
Foto 5 
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Foto 9 
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Foto 10 

 
Foto 11 
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2.2.2. Situering  

Eeklo is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Deze stad in het centrum van de regio 
Meetjesland telt ruim 21.000 inwoners. 
Eeklo is de hoofdstad van bestuurlijk arrondissement Eeklo en van de Vlaamse regio Meetjesland.  
 

2.2.3. Analyse van de bestaande structuur  

Het te onderzoeken plangebied van het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ situeert zich op grondgebied Eeklo, 
ten noordwesten van de stedelijke kern, in de hoek tussen het Schipdonkkanaal en de N49/A11. Het is 
gelegen tussen de woonkern van Balgerhoeke, de N49/A11 en rond de Sint-Laureinsesteenweg en de 
R43.  
De visie en de maximale contour voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein is vastgelegd 
in de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo. De contour van het te onderzoeken plangebied 
loopt buiten de afbakening van het kleinstedelijk gebied, dit voor het onderzoeken van verschillende 
ontsluitingsscenario’s. Afwijkingen van deze contour (kleinstedelijk gebied Eeklo) worden binnen deze 
studie gemotiveerd.   
Het te onderzoeken plangebied omvat zo’n 95ha die momenteel hoofdzakelijk in agrarisch gebruik zijn. 
De sites rond de afvalenergiecentrale en de Elia post zijn opgenomen in een zone voor openbaar nut. 
Bij de opmaak van het RUP zal er moeten gestreefd worden naar een zo compact mogelijke 
ontwikkeling vanuit het noordwestelijke deel, aansluitend aan de Sint-Laureinsesteenweg en het 
maximaal benutten van de synergiemogelijkheden met de afvalenergiecentrale en het 
waterzuiveringsstation.  
Het is dan ook noodzakelijk om de afvalenergiecentrale en het Aquafin waterzuiveringsstation in het 
te onderzoeken plangebied mee te nemen. Voor beide werd reeds een PRUP opgemaakt (2008). 
Het schipdonkkanaal begrenst het te onderzoeken plangebied deels aan de westzijde. Het plangebied 
wordt langs de oostelijke zijde doorkruist door de R43, de ring om Eeklo/B404, die een aansluitingspunt 
met de N49/A11 heeft. Om de verschillende ontsluitingsscenario’s op het hoger wegennet te kunnen 
onderzoeken wordt ook een deel van het agrarisch gebied ten oosten van de B404 en de Elia post mee 
opgenomen in het plangebied. Langs de ring ligt Maroyendam, die een lokale verbinding vormt voor 
landbouwvoertuigen en fietsers van Balgerhoeke over de N49/A11. 
 
 
Verkeerskundige structuur 
De N49/A11 maakt deel uit van het hoofdwegennet op Vlaams niveau en vormt de noordelijke grens 
van het plangebied. De weg wordt omgevormd tot autosnelweg tussen Knokke en Antwerpen. In dit 
kader werd de lokale weg type 1 Sint-Laureinsesteenweg (N455) ondertunneld. De oude spoorweg is 
momenteel in gebruik als fietsroute. 
 
De ontsluitingsweg werd nog niet aangelegd, momenteel wordt omgereden via Balgerhoeke. 
 
Ruimtelijke structuur 
Tussen de N9 en de N49 ligt het dorp Balgerhoeke. Het te onderzoeken plangebied ligt ten noorden 
van de bebouwing van de Pastoor Bontestraat. In het zuidoosten van deze bebouwing liggen een 
drietal grootschalige landbouwbedrijven die een deel van de agrarische gronden gebruiken binnen het 
plangebied. 
 
Oostwaarts van het plangebied ligt de primaire gewestweg B404 met op- en afritten naar de N49, 
welke zich tevens ten oosten van de Maroyendam bevindt. Aansluitend bij de Maroyendam ligt de  
cultuurhistorische site “het Walleken”.  In de oksel van de N49/A11 met de B404, ten noorden van de 
Vrouwestraat omvat het plangebied de bestaande hoogspanningspost Elia Noord .  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetjesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Eeklo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regio%27s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetjesland
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Ten oosten van de B404 bevinden zich ten noorden van de Vrouwestraat een manège en 3 
landbouwbedrijven, die ook een deel van hun agrarische gronden gebruiken binnen het plangebied. 
Deze bebouwing is sterk op Balgerhoeke gericht. Deze percelen worden in het plangebied 
meegenomen om de verschillende ontsluitingsscenario’s te kunnen onderzoeken. De Vrouwenstraat 
is momenteel enkel bereikbaar vanaf de Krekelmuit via een lichtengeregelde oversteek op de B404 
(geen aansluiting op de B404!) 
 
Westwaarts van het plangebied ligt ten westen van de Sint-Laureinsesteenweg (N455) de 
afvalenergiecentrale en het waterzuiveringsstation van Eeklo. Deze worden in dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan meegenomen binnen het plangebied. 
 
In het te onderzoeken plangebied zelf is in de hoek van de N49/A11 met de Sint-Laureinsesteenweg 
(N455) een bedrijf gelegen. Even verderop langs de Sint-Laureinsesteenweg ligt een bedrijfswoning 
van een boomkwekerij waarvan de activiteiten zijn stopgezet.  
 
Het plangebied wordt diagonaal doorsneden door een ondergrondse gasleiding.  
 
Daarnaast stroomt in het noorden van het plangebied en ten westen van B404 de “Grote Balgerhoek 
Watergang”, een geklasseerde waterloop van derde categorie. In deze “Grote Balgerhoeke 
Watergang”, monden verschillende grachten uit. Deze grachten zijn allen niet-geklasseerde 
waterlopen, welke parallel aan elkaar van zuid naar noord het plangebied doorkruisen.  In het noorden 
van het plangebied en ten westen van B404 stroomt de “Eeklose Watergang”, een geklasseerde 
waterloop van tweede categorie. In deze “Eeklose Watergang” mondt binnen het plangebied een 
geklasseerde waterloop van derde categorie en een niet-geklasseerde waterloop uit, welke beide 
eveneens van zuid naar noord binnen het plangebied stromen.  
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3. Plandoelstellingen 

Het plan heeft drie grote ruimtelijke doelstellingen nl. het plannen van een regionaal bedrijventerrein, 
een bedrijventerrein als EHUBt en het plannen van een duurzaam bedrijventerrein. 
 

3.1. Het bedrijventerrein Balgerhoeke ontwikkelen als Regionaal 

bedrijventerrein 

Bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Eeklo werd reeds de afweging gemaakt voor een 
regionaal bedrijventerrein van 20Ha gelegen in Balgerhoeke. (zie hierboven punt 2.1.1.) 
 

3.2. Het bedrijventerrein Balgerhoeke ontwikkelen als Energie HUBt 

Het PRUP ”Bedrijventerrein Balgerhoeke” wordt nu opnieuw opgestart, meer specifiek voor een 
energie HUBt op het geplande bedrijventerrein. 
De overgang van een energievoorziening aangedreven door fossiele brandstoffen naar hernieuwbare 
energie, wordt de energietransitie genoemd. Dit PRUP wil van het bedrijventerrein dat gepland is in 
Balgerhoeke een EHUBt maken: “EEN ENERGIE HUB op BEDRIJVENTERREIN”.  
 
Een EHUBt is een bedrijventerrein dat een sleutelrol krijgt in het nieuwe, hernieuwbare en duurzame 
energiesysteem: de energie uit de verschillende winningsgebieden wordt er verzameld, opgeslagen, 
omgevormd en afgeleverd op het juiste moment aan de verbruikers op het bedrijventerrein zelf, aan 
het omliggend weefsel en aan het bestaand transport en energienet errond. De kernfunctie van een 
EHUBt is dus het uitwisselen van hernieuwbare energie. 
 
Het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) ‘EHUBt Balgerhoeke’ is gekaderd als case binnen het ruimere project ‘EHUBt’. 
Met andere woorden het “EHUBt-concept” zal in het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ uitgewerkt worden. 
 
Doelstelling en beoogde resultaten van het ruimere project ‘EHUBt’  
Het concreet doel is om na te gaan hoe een bedrijventerrein een extra rol als energie HUBt als 
draaischrijf tussen productief landschap en energievragend metabolisme kan gaan opnemen: 
 

• Welke specifieke installaties betekent dat? Voorbeeld: biomassacentrales (die kunnen 
uitgroeien tot energie conversie parken in synergie met andere stromen), waterstof productie, 
synthetisch gas productie, battery packs, PV-(zonnepanelen) en zonthermie, ondergrondse en 
bovengrondse opslag van warm water, waterstofgas, bio- of synthetisch gas, …   

• Welke energieverbindingen betekent dat tussen eenheden op het bedrijventerrein en tussen 
bedrijventerrein en omgeving, welke bestaande infrastructuur kan gebruikt worden, welke 
bijkomende nodig is, wie die aanlegt, wie beheert, … 

• Hoe moet de EHUBt werking georganiseerd worden: op terrein, welke delen 
gemeenschappelijk welke niet, moet daar 1 partij uitbaten, kan een consortium van bedrijven 
werken… 

• Hoe de bestaande en toekomstige bedrijven inschakelen in de EHUBt werking, zijn 
voorwaarden nodig, welke wel/niet? Welke specifieke energiebedrijvigheid moet 
aangetrokken worden en hoe/wie?  

• Hoe verhoudt de EHUBt werking zich tot het beheer van het bedrijventerrein?  

• Hoe kan de rol van EHUBt de rol van bedrijvigheid versterken?  
 
Al dit moet resulteren in tools om een EHUBt generiek, te realiseren. 
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Cases 
In Oost-Vlaanderen zal dit concept op een aantal bedrijventerreinen uitgewerkt worden: een aantal 
bovenlokale bedrijventerreinen om een gedifferentieerd pallet aan concrete situaties te hebben 
waarop een EHUBt-model voor bedrijventerreinen zal ontwikkeld worden, telkens in relatie met hun 
specifieke energie vragende omgeving. De diversiteit in cases weerspiegelt ook de verschillende 
schaal- en impactniveaus. 
 
Verder werden de cases ook geselecteerd op basis van volgende criteria:  

• inschatting van ruimtelijk-energetische potentie als EHUBt: zowel vanuit een gelinkt productief 
landschap als vanuit productie, opslag en infrastructuur op eigen terrein, alsook vanuit de 
energie vragende omgeving; 

• verkennende vragen voor potentiële investeringen in productie, op- en omslag van energie en 
mogelijkheden voor duurzame transportbrandstoffen;  

• aanwezigheid en betrokkenheid van actieve stakeholders;  

• beschikbaarheid van een ruimtelijk instrumentarium en/of context; 
 
Waarom op een bedrijventerrein?   
Algemeen bieden bedrijventerreinen vaak grote dakoppervlaktes of parkings (overkappingen) en 
potenties voor zonnepanelen.  
Energiecentrales kunnen er hun plaats vinden.  
Restwarmte kan ingezet worden voor de warmtebehoefte van de bedrijven zelf én/of de omliggende 
leefomgeving (energie-uitwisseling).  
Er is doorgaans sprake van een grote energievraag. De energievraag situeert zich in de lage, midden 
en hoge temperatuur, warmteproductie, industriële processen en elektriciteitsverbruik. 
Een bedrijventerrein biedt o.a. door de directe afzetmogelijkheden, uitstekende kansen voor de locatie 
van opslag en omslag-installaties, die omwille van schaalelementen en veiligheidsaspecten niet steeds 
verweven in de gemengde leefomgeving kan voorkomen. 
Er zijn vaak koppelkansen bestaande uit: 

- de aanwezigheid van zwaartepunten en/of knooppunten in het huidige gas- en 
elektriciteitsnet (zowel distributie als transmissie). 
- knooppunten van bestaande grondstoffen, distributie, infrastructuur met een link naar 
hernieuwbare en duurzame energie toepassingen ( zoals bijvoorbeeld waterstof leidingen). 
- industriële processen met een nood aan grondstoffen en/of waarbij stoffen 
vrijkomen/geproduceerd worden die een link hebben naar hernieuwbare en duurzame 
energie toepassingen. Een voorbeeld is het gebruik van biomassa in plaats van olie als 
koolstofbron. 
- knooppunten en/of zwaartepunten van het bovenlokale transportnet in zijn verschillende 
modi  
- logistieke activiteiten met een hoge vraag naar brandstoffen, … 

 
Een EHUBt is steeds gekoppeld aan  

- een groot (eigen) verbruik,  
- een energiebehoefte in de directe omgeving,  
- een bovenlokaal transportnet (Trans European Netwerk, …),  
- aan winningsgebieden van energieproductie.  

 
Wat ze dus met elkaar gemeen hebben is dat er steeds sprake is van een aantal bouwstenen behorende 
tot één van de volgende vier componenten:  
een opslagcomponent, een omslagcomponent een transportcomponent (verdelen/distributie) en een 
productiecomponent.  
Niet alle componenten hoeven daarbij steeds in dezelfde mate aanwezig te zijn. 
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3.3. Duurzaam bedrijventerrein 

Het duurzame karakter van dit bedrijventerrein vinden we terug in volgend belangrijke 
subdoelstellingen: 
 
Bij een goede ontsluiting/mobiliteit kan ook gedacht worden aan : 

- alternatieve vervoersmodi te stimuleren en het fietsverkeer beter te faciliteren. Alleen zo 
kunnen we een grotere omkeer verwachten in verplaatsingsgedrag; 

- een vrachtroute te voorzien, waarbij gevaarlijke kruisingen met zachte verkeersgebruikers 
verminderen; 

- een pendelbus te voorzien die een snelle en efficiënte verbinding en bereikbaarheid voor 
bedrijven, het centrum en het station moet garanderen; 

- het te ontwikkelen gebied moet voldoende doorwaadbaar zijn voor traag verkeer (fietsers en 
voetgangers). 

 
Een goede landschappelijke integratie en waterhuishouding 
daarbij wordt o.a. gedacht om: 

- de landschappelijke karakteristieken te versterken; 
- in te zetten op groene buffers, oevers, herprofilering van de watercirculatie; 
- het waar mogelijk verzachten van de boorden zodat interessante milieus kunnen ontstaan 

voor fauna en flora; 
- landbouwgronden bij piekbuien te laten dienst doen als tijdelijke buffer; 
- in te zetten op hergebruik, lokaal filteren en bufferen van regenwater; 
- het landschap van landbouwgronden te versterken door KLE’s. 

 
Een maximale synergie met de afvalenergiecentrale en het waterzuiveringsstation. 
 
Een goede participatie met de omwonenden. 
 
Daarnaast kunnen ook andere hedendaagse thema’s het bedrijventerrein productief van aard maken 
met een impact die tot ver buiten haar grenzen reikt zoals bijvoorbeeld Circulariteit, daarbij wordt o.a. 
gedacht om: 

- bestaande materialen hergebruiken; 
- warmte en energie uit wisselen; 
- infrastructuur delen; 
- reststromen uit wisselen. 
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4. Alternatieven 

4.1. Nulalternatief 

Het nulalternatief betreft het alternatief dat erin bestaat het voornemen (plan of project) niet uit te 
voeren, waarbij de huidige toestand en het gebruik blijft zoals de huidige bestemming van het 
gewestplan. 
Het nulalternatief wordt als een niet redelijk alternatief beschouwd gezien vanuit het ruimtelijk 
beleidsstandpunt (afbakening kleinstedelijk gebied) de beslissing genomen is om een regionaal 
bedrijventerreinterrein te realiseren binnen het kleinstedelijk gebied Eeklo. 
 
Een stedelijk gebied beleid houdt een verdichting van het gebied in op vlak van stedelijke functies, 
wonen en voorzieningen, bedrijvigheid, infrastructuur en (bovenlokale) recreatie.  
 
Eeklo heeft als enig stedelijk gebied in de deelruimte 'Westelijk open ruimtegebied' een belangrijke rol 
te vervullen op vlak van bedrijvigheid. Op basis van het provinciaal structuurplan werd bepaald dat er 
in Eeklo een nieuw bedrijventerrein moet bijkomen voor een totale oppervlakte van 45 ha. Bij het 
bepalen van een (of meerdere) geschikte locaties om deze bedrijvigheid te lokaliseren werd uitgegaan 
van 4 concepten: 

- regionale bedrijvigheid ophangen aan de R43 
- nieuwe bedrijventerreinen koppelen aan de bestaande bedrijvigheid 
- aandacht voor de inkleding van de bedrijventerreinen en inpassing in de omgeving 
- reconversie van oude en verlaten industriële sites in de stadskern 

 
De effecten van het nulalternatief worden in beeld gebracht door de bespreking van de 
referentiesituatie en door in het MER ook de geplande ontwikkelingen in het plangebied in rekening 
te brengen.  
 

4.2. Locatiealternatieven 

Voor het EHUBt Balgerhoeke is er geen locatiealternatief. De keuze voor de locatie van de nieuwe 
bedrijventerreinen maakte deel uit van de afweging opgenomen in de studie van “de afbakening van 
het kleinstedelijk gebied Eeklo”. In voorgenoemde studie werden 7 locaties tegenover elkaar 
afgewogen en werd Balgerhoeke West aangeduid als beste locatie. De afbakeningsstudie van het 
kleinstedelijk gebied incl. de locatiekeuze voor het regionaal bedrijventerrein werden reeds 
goedgekeurd en ligt dus vast. 
(zie punt 2.1.1) 
 

4.3. Inrichtingsalternatieven 

Het concept voor de invulling van het bedrijventerrein, de ligging binnen het te onderzoeken 
plangebied, de ontsluiting en aanknoping op het hoger wegennet en de randvoorwaarden zullen in het 
plan-MER worden beoordeeld op mogelijke milieueffecten. In het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 
zullen mogelijk aspecten betreffende de veiligheid worden beoordeeld. Bij opmaak van het plan gaat 
de nodige aandacht uit naar zuinig ruimtegebruik. Vanuit het plan-MER en RVR zullen verder mogelijke 
milderende maatregelen, aanbevelingen en randvoorwaarden worden geformuleerd die kunnen 
worden vertaald (of opgenomen als voorwaarde) in het PRUP.  
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5. Planningscontext 

5.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2011) 

Het plangebied is gelegen in Eeklo. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is Eeklo 
geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied.  
Kleinstedelijke gebieden hebben potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende 
woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en economische activiteiten op te vangen. Dit houdt in 
dat een aanbodbeleid moet gevoerd worden om de stedelijke ontwikkeling te stimuleren en het 
buitengebied van stedelijke ontwikkeling te vrijwaren. In het RSV is de taakstelling voor het afbakenen 
van structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden aan de Provincies gegeven.  
 
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo, in de vorm van een PRUP, heeft de provincieraad 
van Oost-Vlaanderen in 2009 definitief vastgesteld (zie verder). 
 

 
Figuur 7: Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen (RSV) 

Gezien de selectie van Eeklo als stedelijk gebied, is Eeklo tevens een economisch knooppunt. Voor de 
economische knooppunten stelt het RSV een maximale bundeling van de economische activiteiten 
binnen een afgebakend stedelijk gebied voorop. 
 
Op grondgebied van Eeklo is de A11/N49 Zeebrugge - Antwerpen geselecteerd als hoofdweg. De 
A11/N49 maakt tevens deel uit van het ‘’Trans-European Network’’ (TEN) en wordt de belangrijkste 
interhaven verbinding over de weg. De R43 van de N9 tot de A11/N49 is geselecteerd als primaire weg 
II. 
 
Op het grondgebied van Eeklo zijn geen hoofdspoorwegen of hoofdwaterwegen geselecteerd. Wel zal 
een onderzoek plaatsvinden naar een mogelijke verbinding van de zeehavens van Oostende en 
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Zeebrugge met het hoofdwaterwegennet, met de uitbouw van het Schipdonkkanaal als één van de 
mogelijke alternatieven.  
 
Met betrekking tot de verbreding van het Schipdonkkanaal wordt op lange termijn een socio-
economisch monitoringsinstrument opgezet teneinde op beleidsniveau na te gaan wanneer de 
noodzaak en/of opportuniteit voor de aanleg van een nieuwe klasse verbinding, zich voordoet en 
onder welke modaliteiten dit dan zou moeten of kunnen gebeuren. Dit laatste is voor de lange termijn. 
Deze strategie houdt in dat in eerste instantie de vaarcondities op bestaande vaarwegen worden 
verbeterd (nieuwe Steenbruggebrug en nieuwe Dampoortsluis). 
De eerste initiatieven voor de opzet van het beoogde socio-economisch monitoringsintrument zijn 
reeds genomen. Deze worden in de loop van 2020 verder geconcretiseerd. Tegen eind 2020 wordt een 
eerste rapport verwacht.  
De focus ligt op de realisatie van de strategie op korte (binnenvaartontsluiting verbeteren via kanaal 
Gent-Oostende en doortocht Brugge) en middellange termijn (uitbouw mogelijkheden inzake estuaire 
vaart), maar de optie op de lange termijn wordt niet verlaten. Het behoud van de vereiste 
reservatiezone past hierin. 
 

 
Figuur 8: Schematische weergave visie Meetjesland 
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5.2. Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018) 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van 
beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. Bedoeling is om de ruimte te 
transformeren door het bestaande ruimtebeslag beter te benutten en de open ruimte maximaal te 
vrijwaren. De Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en 
aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten. 
 
De strategische visie van het BRV heeft niet het statuut van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, 
omdat er nog geen ontwerp-beleidskaders zijn goedgekeurd. Het biedt een basis voor 
regeringsbeslissingen ter realisatie van de visie. 
 
Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de 
doelstellingen van de strategische visie van het BRV (pro-)actief in de praktijk uit te rollen. Er worden 
goede voorbeelden gedetecteerd en in de kijker gezet en pilootprojecten en proeftuinen gelanceerd. 
Ook wordt ondersteuning aangereikt om aan de slag te gaan met lokale ruimtelijke beleidsplanning. 
 

5.3. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (2004 en 2012) 

5.3.1. Globale ontwikkelingsvisie  

In de globale ontwikkelingsvisie van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) is te zien dat Eeklo 
ligt op de as Gent - Eeklo - Maldegem, en ligt op de dekzandruggen in het noorden van provincie. Het 
sluit aan op de hoofdweg tussen Antwerpen en Zeebrugge. 
Het betreft een noordelijk landelijk gebied, begrensd door de westelijke centrale dekzandrug met de 
stedelijke verdichting Maldegem/Eeklo. In het oosten wordt deze zandrug begrensd door de stedelijke 
verdichting Lokeren/Beveren. 
 

 
Figuur 9: Globale ontwikkelingsvisie in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

https://ruimtelijkeordening.be/Portals/108/BRV_StrategischeVisie_VR20181307DOC.pdf
https://www.omgevingvlaanderen.be/voorbeeldprojecten-ruimtelijk-rendement
https://www.omgevingvlaanderen.be/subsidie-gemeenten-BRV
https://ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/Lokale-ruimtelijke-beleidsplanning
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5.3.2. Ontwikkelingsvisie voor het Westelijk Openruimtegebied 

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (M.B. 18-02-2004) wordt Eeklo 
ondergebracht onder het westelijk openruimtegebied.  
Eeklo vormt daarbij (naast Maldegem en Aalter) één van de drie economische knooppunten in het 
Westelijk Openruimtegebied waarbinnen bijkomende economische ontwikkelingen gesitueerd 
moeten worden, op goed ontsloten plaatsen. Aan het kleinstedelijk gebied Eeklo werd voor 
bedrijvigheid een taakstelling van 32 ha toebedeeld voor de periode 1994-2007.  
 
Westelijk openruimtegebied 
Voor de deelruimte ‘Westelijk Openruimtegebied’ worden volgende principes vooropgesteld:  

- gebiedsgerichte afstemming tussen landbouw, natuur, bos, recreatie op basis van 
landschappelijk integratie;  

- bundeling van wonen en woonondersteunende functies in een beperkt aantal kernen;  
- evenwichtige geografische spreiding van de economie gekoppeld aan centrale plaatsen 

met de geschikte ontsluitingspotenties; hier wordt gesteld dat regionale 
bedrijventerreinen voorzien worden op goed ontsloten locaties en gekoppeld aan 
bestaande economische knooppunten;  

- een gebiedsontsluiting gericht op de belangrijkste centrale kernen.  
 

 
Figuur 10: Ontwikkelingsvisie voor het Westelijk openruimtegebied 
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Figuur 11: Ruimtelijke visie voor het westelijk openruimtegebied 

 

5.3.3. Gewenste openruimtestructuur  

In verband met de openruimtestructuur zijn volgende selecties in Eeklo van belang:  
- het natuurverbindingsgebied 1N1 Verbindingsgebied Meetjesland;  
- de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 1E1 Afleidingskanaal van de Leie 

(Schipdonkkanaal);  
- het structuurbepalend landschaps- en reliëfelement Oost- en West-Vlaamse dekzandrug;  
- het structuurbepalend hydrografische element ‘Schipdonkkanaal’;  
- de relictzone ‘Binnen-Vlaanderen: zandstreek binnen de Vlaamse Vallei (211000)’  
- de ankerplaats ‘Het Leen’.  

 

5.3.4. Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

Voor wat betreft de toeristisch-recreatieve infrastructuur zijn de volgende selecties in Eeklo van 
belang:  

- Eeklo als kleinstedelijk gebied is geselecteerd als gebied van primair toeristisch-recreatief 
belang;  

- het Schipdonkkanaal maakt deel uit van het toeristisch hoofdroutenetwerk;  
- de jachthaven te Eeklo is geselecteerd als specifiek dagrecreatief knooppunt;  
- de Huysmanshoeve in Eeklo is geselecteerd als natuur- en landschapsknooppunt.  

 

5.3.5. Gewenste economische structuur 

In het hoofdstuk economische structuur stelt het PRS dat Eeklo een taakstelling heeft van 32 hectaren, 
te bestemmen voor lokale en regionale bedrijventerreinen in de periode 1994-2007. Regionale 
bedrijventerreinen kunnen worden gedifferentieerd, bijv. in zone voor handel en diensten, zone voor 
agro-industrie, zone voor afvalverwerking en –recyclage, kleinhandelszones, enz.  
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5.3.6. Gewenste mobiliteits- en lijninfrastructuur 

Voor wat betreft de mobiliteit- en lijninfrastructuur stelt het PRS dat de bovenlokale ontsluiting in het 
Westelijk Openruimtegebied zich concentreert op enkele centrale plaatsen, waarnaar de overige 
kernen op hun beurt ontsloten worden. Dergelijke centrale plaatsen zijn Eeklo en Maldegem in het 
noorden van het deelgebied, Aalter in het centrum en Deinze en Tielt in het zuiden. Het autoverkeer 
wordt over een beperkt aantal verzamelwegen naar de omliggende hoofd- en primaire wegen 
gebracht. Gezien hun goede ontsluiting naar de A11/N49 zullen Eeklo en Maldegem hier de centrale 
plaatsen blijven. De ontwikkelingen in Eeklo en Maldegem kunnen worden beïnvloed door de uitbouw 
van een binnenvaartverbinding tussen de haven van Gent en de kusthavens zoals aangegeven in het 
RSV.  
Naargelang het gekozen alternatief zal die verbinding gevolgen hebben voor het verkeer in het 
deelgebied en de lokalisatie van nieuwe bedrijven. Deze keuze gebeurt op Vlaams niveau.  
 
Suggesties in PRS over de selectie van hoofd- en primaire wegen: 

- R43 van A11/N49 (knooppunt Eeklo) tot N499 als suggestie naar de hogere overheid;  

- R43 van N9 tot N499 decategoriseren van primaire II tot secundaire II. 
 
Selecties van secundaire wegen in PRS:  

- N9 wegvak R40 (Palinghuizen) – Eeklo (Oostveldstraat): verzamelfunctie wegverkeer van delen 
van het grootstedelijk gebied Gent en van aanpalende hoofddorpen en woonkernen in het 
Westelijk Openruimtegebied, naar het hogere wegennet en naar het grootstedelijk gebied, en 
verbindingen binnen het grootstedelijk gebied; label ‘hoofdinvalsweg’ vanaf R4 tot R40;  

- N9 wegvak van Eeklo (Oostveldstraat) tot R40 (Gent);  
- N9 wegvak van Oostveldstraat (Eeklo) tot N44a (Maldegem): verliest grotendeels de 

bovenlokale verkeersfunctie aan parallelle hoofdwegen; de N9 wordt vooral gezien als 
bindmiddel tussen het stedelijk gebied Eeklo en het economisch knooppunt Maldegem; met 
onderscheid tussen de wegvakken gevormd door de doortochten van Eeklo en Adegem (met 
naast een verbindende openbaar vervoersas, ook een ontsluitende functie voor het openbaar 
vervoer en met meer kleinschaliger activiteiten en erftoegangen) en tussenliggende stukken 
(waar het openbaar vervoer een belangrijk verbindende functie heeft en gekenmerkt door 
minder grootschalige baanactiviteiten); verzamelen van wegverkeer wordt nevengeschikt aan 
openbaar vervoer en (oversteekbaarheid voor fiets); de prioriteit gaat uit naar de ruimtelijke 
inpassing (kleinhandel) en de inrichting van de weg.  
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Figuur 12: Gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren 

 

 
Figuur 13: Gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren PRS 

 

Het volledige Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vind je terug op de website van de Provincie Oost-
Vlaanderen : https://oost-vlaanderen.be/  
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5.4. Provinciaal RUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo' (2009) 

Het kleinstedelijk gebied Eeklo speelt een belangrijke rol in het Westelijk Openruimtegebied van Oost-
Vlaanderen. In het noorden van het Westelijk Openruimtegebied is Eeklo zelfs het enige stedelijke 
gebied.  
 
Op het vlak van secundaire tewerkstelling wordt de rol van Eeklo als economisch knooppunt aangevuld 
door Maldegem en Aalter als specifiek economische knooppunt en ook Assenede-Zelzate als bijzonder 
economisch knooppunt. Deze economische knooppunten staan in voor de economische ontwikkeling 
op bovenlokaal niveau en de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid in het Westelijk 
Openruimtegebied. Binnen het stedelijk gebied Eeklo worden er voldoende geschikte bedrijvenzones 
voorzien waar enerzijds nieuwe regionale bedrijvigheid een plaats kan vinden en anderzijds een aantal 
grote bedrijven die gesitueerd zijn binnen het woonweefsel van Eeklo en die moeilijk verenigbaar zijn 
met de woonfunctie geherlocaliseerd kunnen worden.  
 
De gewenste ruimtelijke structuur voor het kleinstedelijk gebied Eeklo wordt weergegeven in 
verschillende concepten:  

- uitbouw van Eeklo als een compact gemengd stedelijk woongebied in een waardevol land-
schap 

- de R43 als drager van bedrijvenzones 
- de N9 als ruggengraat van het stedelijk gebied 
- groene vingers vanuit het openruimtegebied 
- de stationsomgeving als draaischijf van stedelijke activiteiten 

 
Omwille van de grote verkeersaantrekking van regionale bedrijven worden de bestaande grote 
bedrijventerreinen en toekomstige ontwikkelingen gekoppeld aan een rechtstreekse verbinding met 
het hogere wegennet (N49/A11) via de R43. Dit zorgt voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid 
van de zones en een vrijwaring van de woonzones van vrachtverkeer. Ook het Schipdonkkanaal kan nu 
al worden ingeschakeld als ontsluitingsas voor watergebonden bedrijvigheid.  
 

 
Figuur 14: R43 – drager van bedrijventerreinen 



38 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

Het bedrijventerrein Kunstdal is via de Zeelaan (N9) aangesloten op de R43. De zuidelijke 
uitbreidingszone (tussen de R43 en het Schipdonkkanaal) kan via een parallelweg ontsloten worden 
naar de R43 via het aansluitingspunt voor het regionaal ziekenhuis.  
 
De industriezone Nieuwendorpe is opgehangen aan de R43 via de kruispunten Industrielaan en 
Nieuwendorpe. Ook de uitbreidingszones van Nieuwendorpe (tussen de R43 en het Schipdonkkanaal 
enerzijds, en in noordelijke richting anderzijds) worden via deze aansluitingspunten ontsloten naar de 
R43 via een parallelweg die toegang geeft tot de bedrijven. Tussen de bedrijvencluster van 
Nieuwendorpe en de woongebieden ten zuiden van de Raverschootstraat, wordt een brede bufferzone 
voorzien, die tevens zal fungeren als water-infiltratiegebied.  
 
Via de geplande doortrekking van de R43 tot aan de N499 wordt ook de bedrijvenzone van de 
Tieltsesteenweg rechtstreeks aangesloten op de R43. Het historisch gegroeid regionaal bedrijf Buyck 
langsheen de N9 wordt bevestigd en afgebufferd t.o.v. het Leen. Het te ontwikkelen regionaal 
bedrijventerrein in het gebied langs de Sint-Laureinsesteenweg ten noorden van Balgerhoeke wordt 
via het aansluitingspunt van de Vrouwestraat aangesloten op de R43. Ten aanzien van de woonkern 
van Balgerhoeke ten zuiden van de bedrijvenzone, wordt een afdoende groenbuffer voorzien. 
 
Het PRS heeft de initiële taakstelling voor de periode 1994-2007 in het kleinstedelijk gebied Eeklo 
bepaald op 32 hectare voor bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen. Conform de partiële 
herziening van het RSV dienen herbestemmingen voor bestaande en vergunde vestigingen van voor 
1994 niet in mindering gebracht te worden van de taakstelling. De taakstelling is namelijk bedoeld om 
te voldoen aan de behoefte voor nieuwe vestigingen of de herlokalisatie van bestaande vestigingen. 
De herbestemming van de uitbreiding van bestaande (vergunde) bedrijven dient wel in rekening 
gebracht te worden.  
 
In Eeklo zijn er sinds 01/01/1994 geen bestemmingswijzigingen doorgevoerd voor bijkomende 
bedrijvigheid. Wel is via BPA Stassano 1,6 hectare ambachtelijke zone omgezet naar woongebied. 
Hiernaast is er 2,4 hectare ambachtelijke zone omgezet naar detailhandel en wonen via BPA Krüger. 
Dit brengt de geactualiseerde taakstelling voor bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen 
voor het kleinstedelijk gebied Eeklo op 36 hectare. 
 
Vanuit de geactualiseerde taakstelling leren we dat er in het kleinstedelijk gebied Eeklo nog 36 hectare 
nieuwe bedrijfsgronden dienen ontwikkeld te worden. Het schrappen van (op het gewestplan 
bestemde) bedrijvenzones heeft evenwel een invloed op de taakstelling m.b.t. bedrijvigheid te Eeklo. 
Deze wordt immers verhoogd met de oppervlakte van de te schrappen bedrijvenzones. Volgende tabel 
geeft een overzicht van de bestemde bedrijvenzones die in de nabije toekomst een nieuwe (niet-
economische) bestemming zullen krijgen. 
 
Tabel 1: Herbestemmingen bedrijventerreinen Eeklo 

Herbestemming van oude bedrijventerreinen naar stedelijk woonproject of gemengd 
stedelijk project  

6,2 ha 

- Sogeta 0,8 ha 
- Covina 2,7 ha 
- Van Damme 2,7 ha 

Herbestemming achterliggende percelen bedrijventerrein Tieltsesteenweg voor 
bosontwikkeling  

1,0 ha 

Herbestemming ZO perceel bedrijventerrein Nieuwendorpe naar recreatie (i.f.v. de 
jachthaven) 

1,4 ha 

Totaal te schrappen bedrijvenzones op het gewestplan 8,6 ha 

Totale geactualiseerde en gecorrigeerde taakstelling bedrijvigheid 2004-2007  44,6 ha 
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Dit brengt de taakstelling in Eeklo op ong. 45 ha. In het provinciaal RUP 'Afbakening kleinstedelijk 
gebied Eeklo' is de taakstelling voor bedrijvigheid als volgt verdeeld:  

- het ingesloten gebied tussen het Schipdonkkanaal en de R43, ten zuiden van de Raver-
schootstraat en aansluitend bij het bestaande bedrijventerrein Nieuwendorpe en het 
gebied ten noorden van de kern van Balgerhoeke en aansluitend bij de N455 Sint-
Laureinsesteenweg worden voorzien voor regionale bedrijvigheid  

- het ingesloten gebied tussen het Schipdonkkanaal en de R43, ten noorden van de Raver-
schootstraat en aansluitend bij het bestaande bedrijventerrein Zeelaan wordt voorzien 
voor gemengd regionale en lokale bedrijvigheid;  

- het gebied ten oosten van de R43, gelegen tussen het bestaande bedrijventerrein 
Nieuwendorpe en waterloop 0439 komt in aanmerking voor de ontwikkeling van lokale 
bedrijvigheid. 

 
Tabel 2:Taakstelling bedrijvigheid Eeklo 

Totaal geactualiseerde taakstelling   44,6 ha 

Uitbreiding Nieuwendorpe-Noord Lokale bedrijvigheid 5 ha 

Verbindingsgebied Raverschootstraat 
Noord 

Gemengd lokale en regionale bedrijvigheid 5 ha  

Verbindingsgebied Raverschootstraat 
Zuid 

Watergebonden regionale bedrijvigheid 15 ha 

Gebied Balgerhoeke- 
Sint-Laureinsesteenweg  

Regionale bedrijvigheid 20 ha 

 
Voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke-Sint-Laureinsesteenweg dient er 
rekening gehouden te worden met de volgende randvoorwaarden: 

- er moet gestreefd worden naar een zo compact mogelijke ontwikkeling vanuit de Sint-
Laureinsesteenweg en het benutten van de synergiemogelijkheden met de 
afvalenergiecentrale en het waterzuiveringsstation; 

- er dient, ten laatste bij het supprimeren van het op- en afrittencomplex ter hoogte van de 
afvalenergiecentrale, een ontsluitingsweg te worden aangelegd tussen de Sint-
Laureinsesteenweg en de R43; 

- er moet rekening gehouden worden met de ondergrondse gasleiding en de hieraan 
gerelateerde bouwvrije zones en met de nabijheid van hoogspanningsleidingen;  

- er moeten maatregelen genomen worden voor vertraagde afvoer van hemelwater van het 
bedrijventerrein naar waterloop 8335 (Grote Balgerhoeke Watergang) conform de watertoets 
in bijlage bij dit RUP;  

- er moeten flankerende maatregelen genomen worden ten aanzien van de actieve 
beroepslandbouw in het bijzonder daar waar actieve beroepsbedrijven landbouwgrond 
verliezen en/of daar waar (huis)kavels door (weg)infrastructuur worden doorsneden. 

 
 
Het volledige PRUP ”Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo” vind je terug op de website van de 
Provincie Oost-Vlaanderen : https://oost-vlaanderen.be/ 
 
 
 

  

https://oost-vlaanderen.be/
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5.5. Voorontwerp Provinciaal Beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-

Vlaanderen 20-50’ (2022)  

De Provincie maakt werk van een nieuw Beleidsplan Ruimte met daarin de langetermijnvisie voor het 
gebruik van de ruimte de komende jaren en tot 2050 in Oost-Vlaanderen. De indeling van onze ruimte 
vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we er goed over nadenken en de toekomst van 
onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.  
 
Op 31 maart 2022 keurde de deputatie het voorontwerp Provinciaal Beleidsplan ‘Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 2050’ goed. 
Het voorontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ 
bestaat uit een Strategische Visie en 3 beleidskaders: ‘Transitie naar een robuuste en veerkrachtige 
ruimte’, ‘Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving’ en ‘Transitie naar een circulaire samenleving’. 
 
De strategische visie gaat uit van enkele ‘centrale waarden’ die we voorop stellen voor de toekomst; 
waarden die onze samenleving en ruimte mee vorm geven en die voor ons allemaal van belang zijn.  
 
Op basis van tendensen en uitdagingen, stellen we 4 strategische doelstellingen voorop om de centrale 
waarden in de toekomst te garanderen:   

• Klimaatgezond zijn; 

• Een duurzame maatschappelijke groei realiseren;  

• Circulair en geïntegreerd denken en handelen;  

• Het fysisch-natuurlijk systeem, de biodiversiteit en ecosysteemdiensten versterken. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren is een ommekeer in ons ruimtegebruik nodig. Het ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief van deze strategische visie richting 2050 draait om het herstellen van de 
ruimtelijke draagkracht en het evenwicht tussen open ruimte en bebouwde ruimte.  
 
Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief, namelijk de ommekeer in ons ruimtegebruik om de 
strategische doelstellingen te realiseren en zo de waarden te garanderen, wordt geconcretiseerd in vijf 
ruimtelijke principes: 

• Principe 1: Gezonde ecosystemen en ecosysteemdiensten garanderen 
• Principe 2: Nabijheid en bereikbaarheid versterken  
• Principe 3: Meervoudig en intensief ruimtegebruik versterken  
• Principe 4: Klimaatneutraal en klimaatbestendig inrichten 
• Principe 5: Maatschappelijke betaalbaarheid verhogen: 

 
De strategische doelstellingen en de ruimtelijke principes vormen de leidraad voor het ruimtelijk beleid 
op lange termijn. In de drie beleidskaders worden operationele doelstellingen geformuleerd die 
enerzijds inspelen op de grote uitdagingen waar we nu mee worden geconfronteerd en anderzijds 
bijdragen tot het realiseren van de strategische doelstellingen. We zetten ruimte slim in om de 
vooropgestelde waarden veilig te stellen. 
 

• Het beleidskader ‘Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte’ gaat uit van volgende 
3 doelstellingen :  

o Robuuste open ruimtegehelen 
o Sterk groenblauw netwerk 
o Robuustheid en veerkracht is overal 

• Het beleidskader ‘Transitie naar een aangename (be)leefomgeving’ gaat uit van  volgende 3 
doelstellingen : 

o Focus in een netwerk van kernen 
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o Alles op de juiste plek 
o (Be)leefbare kernen  

• Het beleidskader ‘Transitie naar een circulaire samenleving’ gaat uit van volgende 3 
doelstellingen : 

o Organiseren van ruimtegebruik op strategisch gelegen plekken 
o Transformatie in functie van een circulaire gebiedsontwikkeling 
o Circulariteit is overal 

• Doorheen de 3 beleidskaders wordt uitwerking gegeven aan 3 transversale thema’s : 
o Watersysteem: Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem  
o Energiesysteem: Transitie naar een duurzaam energiesysteem 
o Mobiliteitssysteem: Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit 

 
 
Het volledige voorontwerp Beleidsplan  vind je terug op de website van de Provincie Oost-
Vlaanderen : https://oost-vlaanderen.be/ 
 

De definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-

Vlaanderen 2050’ is (onder voorbehoud) voorzien voor eind 2023. 

  

https://oost-vlaanderen.be/
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5.6. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Eeklo (2008) 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Eeklo voorziet voor de gewenste ruimtelijke structuur van 
Balgerhoeke op microniveau, het behoud van het noordelijke landbouwgebied, maar biedt aan de zijde 
van de Sint-Laureinsesteenweg (N455) ruimte voor een nieuw te ontwikkelen duurzaam regionaal 
bedrijventerrein. Een goede landschappelijke integratie van het bedrijventerrein wordt vooropgesteld. 
 
Deze ontwikkeling sluit aan op de zone van het waterzuiveringsstation en de afvalenergiecentrale, en 
dient de mogelijkheid tot synergie hiermee te benutten. De kopgebouwen dienen daarbij een hoge 
architecturale waarde te krijgen. Diverse openruimtecorridors met aandacht voor de landschappelijke 
patronen maken onderdeel uit van de ontwikkeling. De zone wordt afgescheiden van de woonzone 
van Balgerhoeke door een ruime bufferzone. Bij de aanpak van de site wordt rekening gehouden met 
het archeologisch erfgoed: de site Hof ter Walleken. 
 

 
Figuur 15: Structuurschets Balgerhoeke uit GRS Eeklo 

 
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat de aandacht naar bedrijven van regionaal belang 
die gericht zijn op de productie, verwerking en bewerking van goederen en grondstoffen, distributie 
en logistiek, agro-industrie en de voedingsnijverheid in functie van de regio. De R43 wordt daarbij 
uitgebouwd als ontsluitingsweg voor de verschillende industriezones. De recente aansluiting van de 
R43 op de hoofdweg N49 ontlast Balgerhoeke van vrachtverkeer. De N9 vormt een belangrijke 
openbaar vervoersas, en wordt heringericht met een verblijfsfunctie en een beperking van het 
doorgaand verkeer. De verkeersontsluiting van het regionaal bedrijventerrein wordt voorzien via een 
nieuwe verbindingsweg.  
 
Het volledige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Eeklo vind je terug op de website van 
de stad Eeklo. 
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De in het GRS (zie hierboven) genoemde verbindingsweg biedt de verbinding tussen de Sint-
Laureinsesteenweg (N455) en de B404 en voorkomt overlast voor de inwoners van Balgerhoeke. De 
Vrouwestraat mag niet aangesloten worden op de B404. 
Langsheen de N49 werd een windmolenpark voorzien. In de zone tussen de N49 en het regionaal 
bedrijventerrein wordt regenwatercaptatie en infiltratiemogelijkheid voorzien.  
 
Voor de (rest)zone tussen de Pastoor Bontestraat en het plangebied van voorliggend PRUP wordt in 
het GRS voorzien in de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De concrete 
uitwerking en opmaak van dit plan is niet prioritair en staat nog niet ingepland in het actieprogramma 
van de huidige bestuursperiode. 
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5.7. Afbakening agrarische en natuurlijke structuur 'Veldgebied 

Brugge-Meetjesland' 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2006 een 
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos voor de regio Veldgebied Brugge-Meetjesland op.  
 
Het plangebied 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' werd in de visie met de gewenste ruimtelijke structuur 
opgenomen als een 'ruimtelijk begrensd stedelijk gebied' en valt dus buiten het herbevestigd agrarisch 
gebied. Het stukje plangebied dat meegenomen wordt ten oosten van de B404, is gelegen binnen 
herbevestigd agrarisch gebied. 
 
De omgeving rond het bedrijventerrein maakt deel uit van herbevestigd agrarisch gebied, behorende 
tot de deelruimte 'Noordelijk Zandig Meetjesland'. Het vormt een groot aaneengesloten landbouw-
gebied, gekenmerkt door dijken en kreken en wordt gevrijwaard voor de land- en tuinbouwsector. Het 
ruimtelijk beleid is erop gericht de typische ontginningsstructuren (blok- en repelpercelering), het 
netwerk van sloten en perceelsrandbegroeiing en kleine landschapselementen te behouden en te 
versterken.  

 
Figuur 16: Afbakening agrarische en natuurlijke structuur 

Meer hierover vind je op de website rsv.ruimtevlaanderen.be 
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5.8. Streefbeeld N49/A11 

Het streefbeeld voor de N49/A11 is opgemaakt naar aanleiding van de ombouw van de weg tot 
autosnelweg. Het streefbeeld geeft uitvoering aan de selectie van de N49/A11 als hoofdweg.  
 
Het streefbeeld doet uitspraken over het gewenste profiel van de weg, de plaats en vormgeving van 
aansluitingscomplexen, de rol van het onderliggend wegennet en de ruimtelijke inpassing van de weg. 
Het realiseren van een vlotte en conflictvrije interhavenverbinding (tussen de havens van Brugge-
Zeebrugge, Gent en Antwerpen) is de hoofddoelstelling. Belangrijke nevenfuncties van de N49 zijn de 
ontsluiting van de Oostkust voor recreatief verkeer en de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Eeklo 
en economisch knooppunt Maldegem. Daarnaast zijn nog een aantal meegaande doelstellingen van 
belang bij de ombouw van de N49: 

- een goed uitgebouwd wegennet voor de ontsluiting van de kernen van het buitengebied naar 
de aansluitingscomplexen van de N49/A11; 

- vermijden van barrièrewerking voor het lokaal en bovenlokaal verkeer, landbouwverkeer en 
functioneel en recreatief fietsverkeer; 

- een goede landschappelijke inpassing van de N49/A11; 
- een mogelijke toekomstige uitbouw van een goederenspoorlijn parallel aan de N49/A11 

mogelijk maken. 
 
Om de rol als hoofdweg te kunnen vervullen, wordt het aantal aansluitingscomplexen op de N49/A11 
beperkt. Het enige overblijvende aansluitingscomplex op het grondgebied van Eeklo is het knooppunt 
met de R43. Dit knooppunt vervult een belangrijke rol in de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied 
Eeklo naar het hoofdwegennet. Ook het aansluitingscomplex van de N456 in Kaprijke kan een rol 
vervullen in de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied (vooral gericht op het oostelijk deel). Het 
eerstvolgende aansluitingscomplex ten westen van de R43 is dat van de N44 in Maldegem. Het 
eerstvolgende aansluitingscomplex ten oosten van de N456 is dat van de R4-west in Zelzate. 
 

 
Figuur 17: Streefbeeld N49/A11 

 



46 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

Ter optimalisatie van het onderliggend wegennet voor het lokaal verkeer, worden volgende 
maatregelen voorgesteld in het streefbeeld:  

- aanleg van een tunnel ter hoogte van de Sint-Laureinsesteenweg N455 (gerealiseerd) 
- aanleg van een brug voor fietsers en landbouwvoertuigen ter hoogte van Maroyendam 

(gerealiseerd) 
- aanleg van een brug voor fietsverkeer ter hoogte van de Sint-Jansdreef  
- aanleg van een brug ter hoogte van de Peperstraat N434 (gerealiseerd) 
- aanleg van een fietsbrug ter hoogte van het Aalstgoed (gerealiseerd) 

 

 
Figuur 18: Ondertunneling N455 kruising N49 

 

Dit project kadert in het programma voor het wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken in 
Vlaanderen alsook binnen het ombouwen van de N49/A11 tot hoofdweg. Aan de hand van ongevallen-
, verkeersplanologische- en verkeerstechnische analyses wordt een oplossing voorgesteld om het 
betreffende project verkeersveiliger te maken. 
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Met het oog op verkeersveiligheid bleek een tunnel, zonder uitwisseling tussen beide wegen, zonder 
meer de beste oplossing. Alle mogelijke conflicten worden daardoor uitgesloten, terwijl de 
verbindende functie van de Sint-Laureinsesteenweg (N455) wordt geoptimaliseerd.  
 

 
 

 
Figuur 19: Verbinding, ondertunneling Sint-Laureinsesteenweg 
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Voornamelijk voor fietsverkeer dat via de functionele fietsroute op de Sint-Laureinsesteenweg (N455) 
de N49-E34 dwarst, is dit een aanzienlijke verbetering. Verkeer dat momenteel via dit kruispunt een 
relatie met de N49-E34 heeft, bereikt het aansluitingscomplex van de R43 op de N49-E34 via de 
parallelweg ter ontsluiting van het aan te leggen regionaal bedrijventerrein. Bij ontstentenis daarvan 
dient in eerste instantie te worden omgereden via Balgerhoeke, de N9 en het aansluitingscomplex van 
de R43 (richting Antwerpen) of via de N410 Aardenburg - Maldegem en het aansluitingscomplex te 
Maldegem (richting kust). 
 
Het verdient in die zin zeker aanbeveling het bedrijventerrein parallel aan de aanleg van de tunnel of 
tenminste kort daarna te ontwikkelen. Voor het ontsluitingsconcept van de afvalenergiecentrale en 
het RWZI en voor de aansluiting van de toekomstige parallelweg aan N49 werd de oplossing via de 
aanleg van een rotonde met vier takken ten zuiden van de tunnel naar voor gebracht. 
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5.9. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zone voor windturbines in 

Maldegem 

Binnen het GRUP Zone voor windturbines in Maldegem werd een zone voor windturbines vastgelegd. 
Het betreft een zone van ca. 300 m breed ten zuiden van de N49 tussen het Schipdonkkanaal en het 
aansluitingscomplex met de N44 te Maldegem. Het plangebied van dit RUP was oorspronkelijk groter. 
Gezien echter het provinciaal RUP ‘Afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo’ met deelplan 
‘Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke - Sint - Laureinsesteenweg’ de inplanting van windturbines in 
het te ontwikkelen nieuw regionaal bedrijventerrein integreert en verfijnt, is gekozen om het gedeelte 
van het plangebied dat overlapt met het provinciaal RUP (oostelijk van het Afleidingskanaal) niet langer 
op te nemen. 
 
Aangezien het vastleggen van exacte inplantingsplaatsen voor de windturbines op de locatie 
afhankelijk is van verschillende factoren, werd geopteerd de zone voor windturbines op te vatten als 
een strook waarbinnen de inplanting van windturbines mogelijk wordt gemaakt. Binnen deze zone 
voor windturbines staat het behoud van de in grondkleur aangeduide bestemming, het toezien op de 
visuele samenhang voor de totaliteit van de locatie en het optimaal gebruik van de locatie voor de 
winning van hernieuwbare energie voorop. 
 

 
Figuur 20: Gewestelijk RUP Zone voor windturbines in Maldegem 
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5.10. Provinciaal beleidskader windturbines 

Het provinciaal beleidskader windturbines (PBW) vormt het ruimtelijk kader voor de windturbines in 
Oost-Vlaanderen. Het PBW werd als addendum toegevoegd bij het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan. Dit beleidskader werd door de minister goedgekeurd op 25 augustus 2009. Het 
richtinggevend gedeelte van het beleidskader is op te splitsen in drie luiken. 

Het eerste luik bepaalt de bevoegdheidsverdeling omtrent de inplanting van windturbines, waarbij 
deze in het kader van de subsidiariteit als suggestie werkt naar het Vlaams Gewest, maar bindend 
naar de gemeenten. 

Het tweede luik is het meest ruim uitgewerkt en bepaalt de inplanting van groot- en middenschalige 
turbines.  

Het derde luik uiteindelijk bevat een ruimtelijke visie die de beoordeling van een ‘goede ruimtelijke 
ordening’ bij de vergunningsaanvraag van kleinschalige of microturbines kan assisteren. Het bindend 
gedeelte valt op te splitsen in een actieprogramma enerzijds gericht op groot- en middenschalige 
turbines en anderzijds op kleinschalige turbines.  

Voor het RUP is voornamelijk het tweede luik uit het richtinggevend kader van belang met name de 
selectie van de inplantingslocaties voor groot- en middenschalige windturbines. 

 

 

 
Figuur 21: Provinciaal beleidskader windturbines 
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5.11. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zuidelijke omleiding R43 te 

Eeklo' 

Het provinciaal RUP betreft de herbestemming van een aantal gebieden in functie van het realiseren 
van een doortrekking van de R43 in Eeklo tot de Gentsesteenweg N9 als zuidelijke omleiding. Het 
doortrekken van de R43 rond de stadskern moet zorgen voor een meer leefbaar centrum en voor een 
goede ontsluiting van de bedrijventerreinen, het nieuwe AZ Alma en de scholencampus College Ten 
Doorn.  
 
De R43 vervult een meervoudige rol op bovenlokaal en stedelijk niveau. De R43 heeft een verbindende 
functie op bovenlokaal niveau voor het kleinstedelijk gebied Eeklo en de kernen van het buitengebied 
in de omgeving van Eeklo. Daarnaast heeft de R43 een verzamelende functie op bovenlokaal niveau 
voor het kleinstedelijk gebied. De R43 ontsluit zowel het kleinstedelijk gebied Eeklo als de kernen in 
de omgeving naar de hoofdweg E34. De R43 heeft ten slotte ook een verdeelfunctie op het niveau van 
het kleinstedelijk gebied: het ontsluit belangrijke (verkeersgenerende) stedelijke functies op lokaal en 
bovenlokaal niveau. Het betreft regionale bedrijventerreinen en andere stedelijke activiteiten met een 
verkeersgenerend karakter (fusieziekenhuis, scholencampus).  
 

 
Figuur 22: PRUP Zuidelijke omleiding R43 (Eeklo) 

 
De zuidelijke omleiding van Eeklo is gepland in 4 fasen. Fase 1 en 2 staat op de planning bij het 
Agentschap Wegen & Verkeer -fase project MER. Er is een beslissing van de Vlaamse overheid ifv 
budgetten. Indicatieve timing is 10 jaar. ( Zie Hoofdstuk 12.2.5) 
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5.12. Mobiliteitsplan Eeklo (GBC 14 juni 2018) 

 
De mobiliteitsdoelstelling voor Eeklo is om een fietsvriendelijke, bereikbare, verkeersveilige, duurzame 
en gezonde woon- & winkelstad te zijn.  
Via het STOP-principe zal deze mobiliteitsdoelstelling worden bereikt.  
Voor het centrum of stadspromenade wil dit zeggen dat het groeien is naar evenwaardige functies 
binnen een gedeelde ruimte. Het wordt een belangrijke switch van verkeersgebied naar 
verblijfsgebied.  
 
Rekening houdend met het burgemeestersconvenant van de stad Eeklo, dat voorziet om tegen 2030 
een reductie van 63% CO² te halen, is het meer dan noodzakelijk om een kwaliteitsvolle, 
klimaatbestendige en ruimtelijke inrichting te geven aan het openbaar domein. 
Dit kan door een wijziging in de modal split te bevorderen en een aangepaste infrastructuur aan te 
leggen.  

- een fietsplan – fietsnetwerk opstellen  

- het openbaar vervoer alle kansen geven met een verhoging van de dienstverlening  

-  selectieve bereikbaarheid voor het centrum invoeren  

- een gedifferentieerd parkeerbeleid doorvoeren. Laad- en loszones aanbrengen in het centrum.  

- zwaar en uitzonderlijk vervoer afleiden naar R43  
 

 
Figuur 23: Toekomstbeeld mobiliteitsplan 2018 
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Figuur 24:  Aansluiting KMO Balgerhoeke op B404 

 
De rotonde Sint-Laureinsesteenweg is aangelegd samen met de tunnel aan N49. Het bedrijventerrein 
Balgerhoeke zal toegang krijgen via deze rotonde en via een aansluiting op B404 ter hoogte van 
Vrouwestraat. Wanneer deze ontsluitingsweg is aangelegd zal Balgerhoeke overgedragen worden van 
het Vlaams Gewest naar de stad. 
 
Mogelijke ontwikkelingen voor verkeersnetwerken : Fietsroutenetwerk 

 
Figuur 25: Fietsroutenetwerk 2018 
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Mogelijke ontwikkelingen voor verkeersnetwerken : Langzaam verkeer -trage wegen 

 
Figuur 26: Kaart netwerk langzaam verkeer met trage wegen 2030 

 
Het mobiliteitsplan van Eeklo vind je op www.eeklo.be/mobiliteit_werken/mobiliteitsplan_stad_Eeklo 
 

5.13. Burgemeestersconvenant 

In maart 2017 werd door Eeklo de burgemeestersconvenant ondertekend. Dit impliceert dat Eeklo zich 
engageert om maatregelen te nemen ten einde het streefdoel m.b.t. klimaat en energie van de E.U. te 
bereiken. Het doel is om een reductie van broeikasgassen met 63 % te bereiken tegen 2030 alsook een 
gezamenlijke aanpak voor de mitigatie (het reduceren van broeikasgassen) van en aanpassing aan 
klimaatverandering te volgen.  
 

5.14. Green Deal project  

Aangezien mobiliteit een belangrijk onderdeel is van de burgemeestersconvenant, gaat stad Eeklo mee 
in het verhaal van de ‘Green Deal Gedeelde Mobiliteit’. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te 
vergroenen. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk 
gestegen zijn.  
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5.15. Biologische waarderingskaart 

 
Figuur 27: Uittreksel uit de biologische waarderingskaart ter hoogte van het plangebied 

Ter hoogte van het plangebied zijn biologisch waardevolle zones als ook complexen van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen gelegen. De meest biologisch waardevolle zones liggen 
tussen de N49/A11 en de Grote Balgerhoek Watergang. Deze worden geïntegreerd in de zone voor 
waterretentie in het noorden van het plangebied. 
 
 

5.16. Landschapsatlas 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen puntrelicten, lijnrelicten, ankerplaatsen en/of 
relictenzones gelegen. 
Het Schipdonkkanaal, welke aan het westen van het plangebied grenst, werd aangeduid als lijnrelict. 
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6. Juridisch bestaande toestand 

6.1. Gewestplan 

 

Figuur 28: Gewestplan ter hoogte van Balgerhoeke 

Eeklo is gelegen in het gewestplan Eeklo-Aalter, goedgekeurd bij K.B. van 24/03/1978. Juridisch is het 
plangebied in het gewestplan grotendeels bestemd als agrarisch gebied. Langsheen de N49/A11 is een 
reservatiestrook ingetekend in functie van de omvorming tot autosnelweg met een breedte van 100 
m. Ten westen langs de Sint-Laureinsesteenweg is de afvalenergiecentrale opgenomen in een zone 
voor openbaar nut (PRUP). Ten oosten van de R43 is een zone voor openbaar nut aangeduid voor het 
onderstation Maroyendam van Elia. 
De woonomgeving van de Pastoor Bontestraat is bestemd als woongebied met landelijk karakter.  
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6.2. Bijzondere plannen van aanleg – ruimtelijke uitvoeringsplannen 

In het plangebied of aansluitend bij het plangebied zijn er geen bijzondere plannen van aanleg van 
toepassing. 
 
In het plangebied zijn wel twee ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing.  
Aan de overzijde van de Sint-Laureinsesteenweg zijn twee provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 
gelegen, meer bepaald het provinciaal RUP 'Rioolwaterzuiveringsinstallatie Eeklo' en het provinciaal 
RUP 'Verbrandingsoven Eeklo', aansluitend op de zone voor openbaar nut volgens het gewestplan  
 
 

6.2.1. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rioolwaterzuiveringsinstallatie te Eeklo 

Het Provinciaal RUP is opgemaakt met het oog op het bestendigen van de bestaande 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) ten noorden van de kern van Balgerhoeke. De RWZI staat in voor 
de zuivering van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Eeklo, evenals de omringende 
gemeenten Kaprijke, Waarschoot en delen van Maldegem, Zomergem, Assenede en Sint-Laureins. Het 
Provinciaal RUP voorziet in de herbestemming van deze site naar zijn geëigende bestemming, met 
name ‘gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater’. Op de huidige site beschikt Aquafin nog 
over voldoende ruimte om een capaciteitsuitbreiding op te vangen. 
 

 
Figuur 29: PRUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie Eeklo 
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6.2.2. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Verbrandingsoven Eeklo’ 

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen besliste om een RUP op te maken in functie van de 
afvalenergiecentrale (IVM) te Eeklo. De afvalenergiecentrale staat onder meer in voor de verwerking 
van de restfractie van grof huisvuil van 19 gemeenten in het Meetjesland. De activiteit is van 
bovenlokaal belang. Het PRUP is opgemaakt met als doel om de installatie volledig op te nemen in een 
geëigende bestemmingszone, met name ‘Zone voor openbaar nut’. Het betreft immers een bestaande 
installatie, die reeds grotendeels is opgenomen in een geëigende bestemmingszone via BPA 
‘Verbrandingsoven’. Terzelfdertijd wenst men hiermee voldoende uitbreidingsmogelijkheden te 
bieden voor de toekomst. Het PRUP ‘Verbrandingsoven Eeklo’ voorziet op korte termijn een 
uitbreiding van de kantoorruimte die hoort bij de afvalenergiecentrale en voorziet daarnaast een 
reservezone die aangesneden kan worden bij eventuele uitbreidingsbehoeften op langere termijn. 
 

 
Figuur 30: PRUP ‘Verbrandingsoven Eeklo’ 

 

6.2.3. Provinciaal RUP 'windlandschap Eeklo-Maldegem' 

ln uitvoering van het beleidskader Wind van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan besliste de 
deputatie in 2010 om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, voor de potentiële zoeklocatie 
'Eeklo-Maldegem'. 
Het PRUP Windlandschap Eeklo-Maldegem is gesitueerd op het grondgebied van de gemeenten 
Assenede, Eeklo, Evergem , Maldegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem (8 gemeenten)  
Het RUP (of deelplan) bestaat uit een concentratiezone (art. 1), een windlandschap/visuele 
intrusiezone (art.2) en een uitsluitingszone voor windturbines (art. 3).  
De PRUP's zijn een overdruk RUP, ze wijzigen geen bestemming, maar beogen (enkel) de inrichting en 
het beheer van de gebieden in de overdruk. 
De zone van het 'windlandschap' omvat de concentratiezone en de 800m zone rond het 
concentratiegebied. ln dit gebied zullen maatregelen worden genomen om de omgevingskwaliteit te 
verbeteren; hiervoor wordt een omgevingsfonds opgericht (intrinsiek onderdeel van het 
draagvlakmodel). 
ln de 'uitsluitingszone voor windturbines' worden grote windturbines uitgesloten. De uitsluitingszone 
bedraagt 5km omdat is aangetoond dat op kortere afstand visuele interferentie optreedt. Het 
aaneengroeien van deelclusters met een verschillende eigenheid of op kleinere afstand dan 5km is niet 
wenselijk want zal de facto aanleiding geven tot een verrommeling van het landschap. 
 



59 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

 
Figuur 31: PRUP windlandschap Eeklo – Maldegem (kadaster) 

 

 
Figuur 32: PRUP windlandschap Eeklo-Maldegem (gewestplan) 

 
Binnen het plangebied werden al 4 windturbines vergund.  
 
Van west naar oost : 2 van Ecopower, type E82, 2,3 MW – rotordiameter 82m , ashoogte (hoogte van 
rotor) 108m, tiphoogte 150m en 2 van Eneco (vroeger Air Energy) type E82, 2,3 MW – rotordiameter 
82m , ashoogte (hoogte van rotor) 108m, tiphoogte 150m 
 
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/897ad832-72bd-464a-9633-5e32000b50b2 
 
 
 
 
 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/897ad832-72bd-464a-9633-5e32000b50b2
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6.2.4. Gewestelijk RUP: optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen  

Meer informatie vind je hierover op 
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fe44739b-e29d-4450-a681-2d1f14f2044c 
 
 
 

6.3. Verkavelingsvergunningen 

In of aansluitend bij het plangebied zijn er geen goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen aanwezig. 
 

  

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fe44739b-e29d-4450-a681-2d1f14f2044c
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6.4. Buurt- en voetwegen 

In of aansluitend bij het plangebied zijn er geen buurt- en voetwegen gelegen. 

 
Figuur 33: De atlas der buurtwegen ter hoogte van het plangebied 

6.5. VEN-gebieden 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen gebieden gelegen die onderdeel uitmaken van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN). 
 

6.6. Ramsar-, vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen gebieden gelegen die in het kader van Natura 2000 
werden aangeduid als Ramsar-, vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied.  
 

6.7. Beschermde monumenten, landschappen en stads- en 

dorpsgezichten 

In of aansluitend bij het plangebied zijn geen beschermde monumenten, landschappen en/of stads- 
en dorpsgezichten gelegen. 
 

6.8. Archeologisch erfgoed 

Binnen het onderzoeksgebied is de Site “hof ter Walleken” gelegen. 
Buiten de historische stadskern van Eeklo zijn meldingen bekend die wijzen op het laat- en 
postmiddeleeuwse verleden. 
In 1999 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het laatmiddeleeuwse Hof Ter Walle (CAI-ID 
37096). Er werd een oostwest georiënteerde gracht met drinkpoel aangetroffen, toch was dit niet de 
walgracht (De Clercq & Mortier, 2001). De walgracht zelf is vierkant met een onderbreking in het 
zuiden. 
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6.9. Waterlopen 

In het plangebied zijn volgende (oud-)geklasseerde waterlopen gelegen: 
- Grote Balgerhoeke Watergang (O8335), de Eeklose Watergang (O8330), de waterloop O8330b 

en de Watergang van de Krekelmuitakker (O8330c) beheerd door de Slependammepolder,  
- Poldergrachtennr. OE110, OE109, OE108, OE107, OE104, OE102, OE101 beheerd door de 

Slependammepolder. Bij de vaststelling van de Digitale Atlas (voorzien eind 2022) krijgen deze 
poldergrachten het statuut van publieke gracht. 

 
Zie aanduiding op figuur 34. 
 
Onder andere de volgende wetgeving m.b.t. de waterlopen is van toepassing: 

- "Wet op de onbevaarbare waterlopen dd. 28/12/1967 (B.S. 15/02/1968) en wijzigingen, 
inclusief het Besluit onbevaarbare waterlopen dd. 07/05/2021.  Dit uitvoeringsbesluit geeft 
uitvoering aan een aantal bepalingen uit de wet onbevaarbare waterlopen, zoals gewijzigd 
door het decreet van 26/04/2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en 
landbouw. Het bevat oa. een digitale atlas, het algemeen reglement onbevaarbare waterlopen 
en grachten het regelement inzake het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en 
publieke grachten. 

- Code van goede natuurpraktijk waterlopen dd. 10/07/2015, welke betrekking heeft op het 
beheer van waterlopen op een wijze zodat de schade aan de natuur in dat habitat zo veel 
mogelijk wordt beperkt.  

- Koninklijk Besluit m.b.t. het politiereglement op polders en wateringen van 30-1-1958, art. 6 
dat stelt dat aangelanden van de waterlopen verplicht zijn: 

o doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder 
o op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden afkomstig uit de 

waterloop, voor zover deze producten niet schadelijk zijn voor het milieu 
o materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan de waterloop te laten plaatsen 

- Koninklijk Besluit m.b.t. het politiereglement op polders en wateringen van 30-1-1958, art. 2 
dat stelt dat beplantingen, bouwwerken of herstellingen aan waterlopen binnen een strook 
van 3 m vanaf hun uiterste boord verboden zijn zonder voorafgaande toelating van het bestuur 
van de polder of watering 

- Koninklijk Besluit m.b.t. het politiereglement op polders en wateringen van 30-1-1958, art. 1 
§1 en §2 die stellen dat buitengewone werken van verbetering of wijziging aan geklasseerde 
waterlopen maar mogen uitgevoerd worden na machtiging van de deputatie en na advies van 
de polder of watering conform de wet van de politie op de niet bevaarbare en niet bevlotbare 
waterlopen van 07-05-1877, art. 23 

 
 
 
 
 
 

  



63 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

7. Detailleringsniveau en reikwijdte 

7.1. Detailleringsniveau 

Het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ legt de nieuwe bestemmingen binnen het plangebied vast. Aan elke 
bestemmingszone zullen stedenbouwkundige voorschriften worden gekoppeld. Die voorschriften 
hebben betrekking op de inrichting en het beheer van de bestemmingszones.  
Het PRUP zal enkel de hoofdlijnen verordenend vastleggen. Dat betekent bv. dat geen individuele 
gebouwen worden ingetekend op het verordenend grafisch plan. Dat om de nodige flexibiliteit te 
bewaren. Om de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit te garanderen zullen wel 
verordenende kwaliteitseisen in de stedenbouwkundige voorschriften worden opgenomen.  
 

7.2. Reikwijdte 

De afbakening van het plangebied is gebeurd op basis van de feitelijk bestaande toestand, de juridisch 
bestaande toestand (afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Eeklo) en de te onderzoeken 
ontsluitingsscenario’s.  
De definitieve plancontour van het toekomstige bedrijventerrein zal zich binnen de afbakening van het 
plangebied bevinden en wordt vastgelegd op basis van het planproces dat wordt doorlopen. 
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8. Effectenrapporten en studies 

8.1. Duurzaam waterplan met watertoets 

Voor de watertoets wordt verwezen naar het “duurzaam waterplan”. Dat werd in detail bekeken in 
het kader van de opmaak het provinciaal RUP “afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo”. Dit plan is 
geactualiseerd in samenwerking met de dienst integraal waterbeleid van provincie. 
 
In het plan worden de verschillende randvoorwaarden aangeduid die van belang zijn bij het bepalen 
van de inrichtingsprincipes m.b.t. de waterhuishouding in het gebied. 
 

8.1.1. inleiding : Algemeen plan van aanpak van de waterstudie 

Volgende deelelementen zitten vervat in de waterstudie: 
• Analyse bestaande toestand, 
• Conceptueel ontwerp. 
 

Analyse bestaande toestand 
In eerste instantie werd op basis van een terreinonderzoek en beschikbare gegevensdatabanken een 
inventarisatie uitgevoerd van de bestaande toestand. 
De bestaande knelpunten werden opgelijst en de huidige bergingsvolumes beschikbaar voor water in 
het plangebied berekend (de volumes van de grachten zullen bepaald worden op basis van de 
gegevens van het Digitaal Hoogte Model Vlaanderen DHM II). 
 

Ambities en doelstellingen 
Aan de hand van een analyse van de huidige waterhuishouding en de beleidsmatige context worden 
ambities en doelstellingen geformuleerd. Deze ambities en doelstellingen worden vervolgens als 
toetsingskader gebruikt binnen de afweging van verschillende scenario’s in een haalbaarheidsstudie. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een integratie van deze ambities en doelstellingen bij de uitwerking 
van de inrichtingsconcepten. 

Haalbaarheidsstudie - Conceptueel ontwerp 
In de haalbaarheidsstudie wordt een conceptuele afweging gemaakt van eventuele alternatieven voor 
de maatregelen die genomen moeten worden om te voldoen aan de watertoets. 
 
De impact van de nieuwe ontwikkeling op het watersysteem zal bepaald worden in deze fase. Daarbij 
zal de aandacht gaan naar alle parameters die een invloed hebben op de waterhuishouding van het 
gebied. 
Zijn daarbij belangrijk: 
 

- De bestaande waterproblematiek op de Grote Balgerhoek Watergang en de Eeklose 
Watergang  / Slependammewatergang, 

- Bijkomende verhardingen van gebouwen en wegenis, 
- Verandering in reliëf ten opzichte van bestaande toestand, 
- Invloed op de bestaande afwateringsgrachten door geplande infrastructuur, 
- Noodzaak om in de te ontwikkelen zone een gescheiden stelsel aan te leggen voor evacuatie 

van vuil- en regenwater, 
- Veranderingen van het klimaat. 

 
Bij de berekening zal rekening moeten gehouden worden met andere mee te nemen maatregelen : 
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- Realisatie van de bijkomende maatregelen voor de N49 en RW ( regenwater) dat naar het 
gebied afstroomt; 

- Gewestelijke verordening, maximaal vasthouden van RW zal in de toekomstige scenario’s 
quasi overal zijn toegepast; 

- Maximale regeling van de stuwen; 
- Noodoverlaat naar Schipdonkkanaal; 
- Maximale ontharding en verder afkoppeling van wegverhardingen; 
- Andere toekomstige ontwikkelingen, beleidskeuzes, projecten, in het studiegebied en de 

ruimere omgeving (vb stuw) die ongekend zijn op vandaag, 
- ……. 

 
Er wordt gekeken wat nodig is om de site op een klimaatrobuuste manier te ontwikkelen wat 
waterhuishouding betreft. Daarvoor wordt enerzijds gekeken waar zich overstromingen zullen 
voordoen bij een T100 (een bui die 1 keer op de 100 jaar voorkomt), anderzijds wordt gekeken hoe de 
impact van bijkomende verharding kan worden gemilderd. 
 
In een overleg met de betrokkenen (opdrachtgever Stad Eeklo en waterbeheerders) zal op basis van 
deze haalbaarheidsstudie een uitvoerbare en realistische optie weerhouden worden die dan in de 
volgende fase verder in detail uitgewerkt wordt. Ook de ruimtelijke impact moet worden in kaart 
gebracht en de financiële haalbaarheid moet worden afgetoetst. 
De weerhouden optie wordt verder gedetailleerd en uitgewerkt in deze fase zijnde: 
 

- Dimensionering van het regenwater (RWA)- en vuilwaterafvoersysteem (DWA); 
- Conceptueel ontwerp vuilwaterafvoersysteem (DWA) (trajectbepaling en bepaling systeem nl. 

al dan niet gravitaire aansluiting, drukriolering of een combinatie van beide); 
- Conceptueel ontwerp regenwaterafvoersysteem (RWA) rekening houdend met de 

weerhouden optie. 
 

8.1.2. Analyse bestaande toestand 

Topografie 
Het gebied kent een licht hellend reliëf, waarbij de hoogst gelegen zone (5,9TAW) zich situeert in het 
zuiden en de laagst gelegen zone in het noorden (4,1TAW) 
Het digitaal terreinmodel is weergegeven op figuur 34. 
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Figuur 34: DTM digitaal terreinmodel van het plangebied 

Bodemeigenschappen en geologische opbouw 
Het plangebied bevindt zich in de Zandstreek. Volgens de bodemkaart bestaat het plangebied 
hoofdzakelijk uit lemige zandbodems (S) en zandbodems (Z). Het betreft matig natte tot natte gronden 
(drainageklasse d en e). Bodems met drainageklasse ‘d’ zijn matig geschikt voor infiltratie. Natte 
bodems met een drainageklasse ‘e’ zijn weinig geschikt voor filtratie. De bodemkaart dateert echter 
uit 1950-1970. Op vele plaatsen is de drainageklasse sterk gewijzigd. De diepte van de grondwatertafel 
kan best afgeleid worden uit grondwatermetingen. (zie verder) 
 
De Quartaire deklaag heeft in het plangebied een dikte variërend van 17m (in het centrum) tot 27 m 
richting Schipdonkkanaal. Deze deklaag is opgebouwd uit zand-, leem- en kleiafzettingen. Onder de 
Quartaire deklaag worden Tertiaire afzettingen aangetroffen van de Formatie van Maldegem. Het 
betreft kleiige/zandige afzettingen van de Leden van Zomergem, Onderdale en Ursel. 
 

Grondwatereigenschappen 
Volgens de Kwetsbaarheidskaart van Oost-Vlaanderen wordt het grondwater gekarakteriseerd als zeer 
kwetsbaar (Ca1) en dit ten gevolge van het voorkomen van een zandige deklaag, een zandige 
watervoerende laag en een onverzadigde zone van maximaal 10m.  
 
Voor de berekeningen zal duidelijk zicht moeten zijn op de infiltratiecapaciteit en de gemiddelde 
hoogste waterstand, die momenteel onbekend is.  
In maart 2021 zijn peilbuizen geplaatst om de evolutie van de grondwaterstanden op te volgen. De 
locatie van de peilbuizen is aangeduid op kaart 34, het resultaat van de metingen wordt weergegeven 
in de onderstaande grafiek.  
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Figuur 35: grafiek resultaten metingen grondwaterstanden 

 
 
Het plangebied wordt volgens de grondwaterstromingsgevoeligheidskaart gekenmerkt door een 
matige gevoeligheid voor de grondwaterstroming (type 2). In het noordoosten en noordwesten van 
het plangebied komt een zone voor die gekenmerkt wordt door een grote gevoeligheid voor 
grondwaterstroming (type 1). 
 
Binnen het plangebied is 1 grondwaterwinning aanwezig. Er worden binnen een straal van 500 m 
rondom het plangebied 6 grondwaterwinningen aangetroffen. 
Binnen het plangebied zijn geen locaties met bodem- en/of grondwaterverontreiniging gekend. 
 
Een deel van het plangebied (ten oosten van de Ringlaan) is gelegen in een beschermingszone nr. 3 
rond een grondwaterwinning. Dat wil zeggen dat in deze zone niet ingezet kan worden op infiltratie 
van hemelwater. 
 

Oppervlaktewatereigenschappen 
Afwatering 
Een uittreksel uit de hydrografische atlas is weergegeven op figuur 36. Het gebied ligt in het 
deelbekken Meetjeslandse Polders en dit behoort op zijn beurt tot het bekken van de Brugse Polders.  
 
Het deel van het plangebied langs de westkant van de Ringweg watert af in het noorden naar 
waterloop O8335 – Grote Balgerhoek Watergang (3de cat.) dat van west naar oost uitmondt in de 
Slependammewatergang (O8330, 2de cat). Het oostelijke deel van het plangebied watert af naar de 
Slependammewatergang (O8330). Er monden een aantal poldergrachten (Noord-Zuid gericht) uit in de 
grote Balgerhoek Watergang O8335 en de Slependammewatergang (O8330). De 
Slependammewatergang mondt uiteindelijk gravitair uit in het Leopoldkanaal in het noorden. 
Het peil in het Leopoldkanaal bepaalt in grote mate de peilen in het deelbekken van de Meetjeslandse 
polders. Het water in de Slependammewatergang wordt opgehouden via stuwen in de Boterhoek 
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(stroomafwaarts van het plangebied) en Peperstraat (stroomopwaarts van de samenvloeiing van de 
Grote Balgerhoek watergang en de Slependammewatergang). 
 
Ten oosten van het plangebied stroomt de Slependammewatergang in het waterwingebied van Eeklo-
Kaprijke. 
 

 
Figuur 36: Afwatering van de Grote Balgerhoeke Watergang en de Slependammewatergang naar het Leopoldkanaal 

 
 

Overstromingsgevoeligheid 
Op de watertoetskaart zijn in de buurt van het plangebied verschillende zones ingekleurd als effectief 
overstromingsgevoelig (figuur 37). Opwaarts de samenvloeiing van de O8335 en waterloop nr. O8330 
(de Slependammewatergang) wordt een grote zone rond de Slependammewatergang aangeduid als 
effectief overstromingsgevoelig. Ook ten noorden van het plangebied zijn zones rond de 
Slependammewatergang aangeduid als effectief overstromingsgevoelig gebied. Bij het ontwikkelen 
van het bedrijventerrein moet er op worden toegezien dat de overstromingsproblematiek op de 
Slependammewatergang niet vergroot wordt, en waar mogelijk zelfs verkleind. 
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Figuur 37:mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied 

 
In 2018-2019 werden door de VMM de ‘pluviale overstromingskaarten’ opgemaakt. Op deze kaarten 
worden overstromingen afgebeeld die het gevolg zijn van afstromend oppervlaktewater door intense 
regenval. Deze kaarten zijn een aanvulling van de kaart met de effectief overstromingsgevoelige 
gebieden, waar voor deze zone vooral de overstromingen vanuit de waterloop worden afgebeeld. De 
pluviale overstromingscontouren werden opgemaakt voor het huidige klimaatscenario, en ook de 
contouren bij klimaatverandering in 2050 en 2100 werden ingeschat.  
 
Verschillende zones uit plangebied staan aangeduid op de pluviale overstromingskaarten (figuur 38, 
huidig klimaat). Verschillende zones komen hebben zelfs een grote kans (T10) om onder water te staan.  
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Figuur 38: pluviale overstromingskaart huidig klimaat 

Op de website pluvialeoverstromingskaarten.be kunnen ook de gemodelleerde 
overstromingscontouren bij het verwachte klimaat in 2050 en 2100 (obv hoog klimaatscenario) 
geraadpleegd worden. (zie figuren 39 en 40)  
 

 
Figuur 39: pluviale overstromingskaarten klimaatscenario 2050 
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Figuur 40: pluviale overstromingskaarten klimaatscenario 2100 

Op basis van de overstromingscontouren uit de pluviale overstromingskaarten werd berekend hoeveel 
ruimte binnen het plangebied wordt ingenomen door overstromingswater bij het huidig 
klimaatscenario, en het verwachte klimaat in 2050 en 2100. Daarvoor werd de site in verschillende 
zones opgedeeld (zie figuur 41).  
 

 
Figuur 41: Opdeling van de zones waarvoor overstromingsvolume werd berekend 

Tabel 3: Berekening overstromingsvolumes 

overzicht zone 1   

klimaatscenario overstromingspeil (mTAW) overstromingsvolume (m³) 

1. Huidig klimaat T100  /    /  

2. Klimaat 2050 T100 4,75 2.309 

3. Klimaat 2100 T100 4,83 3.863 
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overzicht zone 2   

klimaatscenario overstromingspeil (mTAW) overstromingsvolume (m³) 

1. Huidig klimaat T100 4,55 8.499 

2. Klimaat 2050 T100 4,62 12.982 

3. Klimaat 2100 T100 4,72 23.899 

 

overzicht zone 3   

klimaatscenario overstromingspeil (mTAW) overstromingsvolume (m³) 

1. Huidig klimaat T100 4,91 3.627 

2. Klimaat 2050 T100 5,02 6.619 

3. Klimaat 2100 T100 5,05 7.808 
 

overzicht zone 4   

klimaatscenario overstromingspeil (mTAW) overstromingsvolume (m³) 

1. Huidig klimaat T100 5,33 6.358 

2. Klimaat 2050 T100 5,34 6.733 

3. Klimaat 2100 T100 5,36 7.500 

 
 
Het plangebied langs de oostzijde van de Ringlaan is gelegen langs de overstromingsgevoelige 
waterloop O8330. Indien op deze locatie een op- en afrittencomplex wordt aangelegd zal dit gepaard 
gaan met inname van overstromingsruimte die moet gecompenseerd worden. We beschikken niet 
over overstromingspeilen uit klimaatscenario’s. In plaats van rekening te houden met 
klimaatscenario’s werd hieronder de ruimte voor water in het bijkomende deel van het plangebied 
(het vermoedelijk te compenseren volume) berekend bij een T100 (middelgrote kans) en een T1000 
(kleine kans) huidig klimaat.  
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Figuur 42: Aanduiding van de fluviale overstromingscontouren (overstroming vanuit de waterloop) in het bijkomend deel van 
het plangebied in functie van een op- en afrittencomplex 

 
 
 
Tabel 4:Berekening overstromingsvolumes vanuit de waterloop 

overzicht Oostelijk deel   

klimaatscenario overstromingspeil (mTAW) overstromingsvolume (m³) 

1. Huidig klimaat T100 4,87 35.726 

2. Huidig klimaat T1000 4,91 38.260 

 
 
 
 

8.1.3. Klimaatrobuuste bronmaatregelen 

Om na te gaan welke maatregelen kunnen worden genomen om de effecten van de bijkomende 
verharding te milderen, werden een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd in Sirio.  
Hierbij wordt voorgesteld om de verharde oppervlakte aan te sluiten op een infiltratievoorziening voor 
de aanvulling van de grondwatervoorraden. Aangezien een infiltratievoorziening de piekafvoeren naar 
de waterlopen onvoldoende afvlakt, wordt de infiltratievoorziening aangesloten op een 
buffervoorziening met vertraagde afvoer. 
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Figuur 43:Infiltratievoorziening - buffervoorziening 

In Sirio werd de voorziening zo ontworpen dat de buffervoorziening maximaal om de 10 tot 20 jaar in 
werking mag treden. 
Voor de berekeningen werden een aantal aannames gedaan m.b.t. de infiltratiecapaciteit, die 
onbekend is voor het plangebied. Er werd ook aangenomen dat de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand zich minstens 70 cm onder het maaiveld bevindt. De berekeningen werden 
uitgevoerd voor het huidig klimaat, het middenklimaatscenario 2050 en het hoogklimaatscenario 
2100. Aangezien het plangebied gelegen is in een stroomgebied met kritische overstromingen, wordt 
de vertraagde lozing op het buffervolume beperkt tot 10l/s.ha aangesloten verharding. 
 

1.  Infiltratiecapaciteit 20 mm/u 
 

Tabel 5: dimensies vd voorzieningen die max. om de 10 tot 20 jaar in werking treden bij de verschillende 

klimaatscenario’s (infiltratiecapaciteit 20mm/u en grondwaterstand van min. 70cm-mv) 

 Huidig klimaat Klimaat 2050 Klimaat 2100 

Verharding 1 ha 15 ha 1 ha 15 ha 1 ha 15 ha 

Infiltratievolume (m³) 250 3750 350 5250 550 8250 

Infiltratieoppervlakte (m²) 400 6000 560 8400 880 13200 

Buffervolume (m³) 130 1950 210 3150 400 6000 

 
2. Infiltratiecapaciteit van 14 mm/u 

 
Tabel 6: dimensies vd voorzieningen die max. om de 10 tot 20 jaar in werking treden bij de verschillende 
klimaatscenario’s (infiltratiecapaciteit 14mm/u en grondwaterstand van min. 70cm-mv) 

 Huidig klimaat Klimaat 2050 Klimaat 2100 

Verharding 1 ha 15 ha 1 ha 15 ha 1 ha 15 ha 

Infiltratievolume (m³) 200 3000 290 4350 400 6000 

Infiltratieoppervlakte (m²) 400 6000 560 8400 880 13200 

Buffervolume (m³) 180 2700 270 4050 550 8250 

 
In de periode maart 2021-2022 werden grondwatermetingen uitgevoerd in het plangebied. Er werden 
7 peilbuizen geplaatst, die uitgerust werden met een diver. De grondwaterstand werd gedurende het 
hele jaar opgemeten.  
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Figuur 44: plaatsing grondwatermetingen 

 
Uit de grondwatermetingen blijkt dat de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand bij de meeste van de 
locaties gelijk staat met het maaiveld. Enkel ter hoogte van locaties Balgerhoeke 1 en Balgerhoeke 7 
staat de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 20 cm onder het maaiveld.  
 
Uit de boorstaten blijkt dat de ondergrond bestaat uit zand. Omdat deze ondergrond uitermate 
geschikt is voor infiltratie, en de zomer en het najaar in 2022 beschouwd worden als een nat jaar, blijft 
het nuttig om in te zetten op infiltratie op deze locatie. Er kan van uitgegaan worden dat in drogere 
jaren infiltratievoorzieningen tot 30 cm onder het maaiveld kunnen worden aangelegd.  
 
Op basis van deze grondwatermetingen kan gekeken worden hoeveel oppervlakte er voorzien moet 
worden voor de voorzieningen uit de tabellen 1 en 2 hierboven. In onderstaande tabel wordt berekend 
welk percentage van de verharding bijkomend moet meegerekend worden voor de plaatsing van een 
voorziening.  
 
Bij voorkeur wordt de hele voorziening bovengronds gebouwd, dit betekent zowel het deel waarin op 
infiltratie wordt ingezet als het deel met vertraagde afvoer (buffer). Bij een dergelijk hoge 
grondwatertafel is de benodigde ruimte hiervoor zeer groot (31,7 % van de verharde oppervlakte bij 
klimaatscenario 2100).  
Er wordt bijgevolg ook berekend hoeveel ruimte er nodig is indien enkel de infiltratievoorziening 
bovengronds wordt ontworpen. Indien het deel voor de vertraagde afvoer ondergronds wordt 
gebouwd, moet hier geen bijkomende oppervlakte worden ingenomen, en kan de oppervlakte voor 
milderende maatregelen beperkt worden.  
 
Tabel 7: Procentueel deel van de verharde oppervlakte te voorzien voor voorzieningen met een diepte van 30cm-
mv die maximaal om de 10 tot 20 jaar in werking treden bij de verschillende klimaatscenario’s 

  
Infiltratie-
capaciteit Huidig klimaat Klimaat 2050 Klimaat 2100 

infiltratie bovengronds,  
buffervoorziening ondergronds 20 mm/u 8,3% 11,7% 18,3% 
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infiltratie en buffer bovengronds 20 mm/u 12,7% 18,7% 31,7% 

infiltratie bovengronds,  
buffervoorziening ondergronds 14 mm/u 6,7% 9,7% 13,3% 

infiltratie en buffer bovengronds 14 mm/u 12,7% 18,7% 31,7% 
 

 

8.1.4. Duurzaam waterplan met watertoets 

Om de industriezone klimaatbestendig in te richten moet enerzijds gekeken worden welk 
overstromingsvolume gevrijwaard moet blijven.  
Anderzijds moet bekeken worden welke milderende maatregelen genomen moeten worden opdat de 
bijkomende verharde oppervlaktes een minimaal effect hebben op de afwaarste 
overstromingsgevoelige Slependammewatergang (O8330). De milderende maatregelen moeten zich 
situeren buiten het volume dat wordt ingenomen door overstromingen. 
 
 

8.1.5. Klimaatgezond - klimaatneutraliteit 

Wat betreft klimaatneutraliteit ligt het ambitieniveau voor het bedrijventerrein in Balgerhoeke heel 
hoog:  
Het bedrijventerrein moet adaptief zijn aan uitdagingen waar we nu al mee kampen en waar we in de 
toekomst nog meer mee zullen geconfronteerd worden (zoals hittegolven, overstromingen, …).  
 
De bedoeling is om klimaatadaptief te plannen waarbij we rekening houden met de toenemende 
risico’s van klimaatverandering en met de onzekerheid over de mate waarin deze toenemen (cfr. de 
verschillende klimaatscenario’s).  
 
Het bedrijventerrein dient maximaal klimaatrobuust gemaakt te worden.  
 
Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de klimaatscenario’s ontwikkeld door de KU Leuven (zie 
Lipzig, N., & Willems, P. 2014. Actualisatie en verfijning klimaatscenario's tot 2100 voor Vlaanderen. 
Vlaamse Milieumaatschappij). Deze scenario’s hebben een grote invloed op de te voorziene buffers. 
De ambitie is om de milderende maatregelen voor de verharde oppervlaktes van het 
bedrijventerreinen volgens het midden-klimaatscenario te realiseren binnen het bedrijventerrein en 
ruimte te reserveren voor het hoog-klimaatscenario. Dit hoeft niet noodzakelijk binnen het gebied te 
zijn dat bestemd zal worden voor bedrijvigheid, dit kan ook in andere zones. Deze zones zullen ook 
opgenomen worden binnen het PRUP. 
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8.2. Landschapsstudie met landschapsplan inpassing R43- knooppunt 

N49 

8.2.1. Inleiding 

 
Situering en aanleiding  
 

 
Figuur 45: situering studie- en plangebied landschapsstudie R43-knooppunt n49 

Het studiegebied situeert zich in de omgeving van de N49 en R43 (ring om Eeklo) en het 
aansluitingscomplex van de N49/E34 met R43 op het grondgebied van de stad Eeklo. ln uitvoering van 
het Structuurplan Vlaanderen werd de infrastructuur van de autoweg N49 opgewaardeerd tot een weg 
van primaire categorie; de omvorming tot autoweg E34. ln het kader hiervan werd de R43, de ring rond 
Eeklo aangelegd. Deze weg is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als een primaire 
weg ll. De aansluiting van de R43 met de N49/E34 is uitgevoerd met een aansluitingscomplex ter 
hoogte van de Maroyendam. Bij de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning op 29 mei 2000 
aan AWV voor de aanleg van de R43 met aansluitingscomplex werden door de minister een aantal na 
te leven voorwaarden opgesomd. Eén ervan betrof de landschappelijke inpassing van het 
aansluitingscomplex in de omgeving, door de opmaak van een landschapsplan, volgend uit een 
landschapsstudie. Om hieraan te voldoen, verzocht de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
(AWV) de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om een landschapsstudie met landschapsplan op te 
maken. Tevens vroeg de stad Eeklo, in overleg met AWV, aan de VLM om de aanleg van een bufferzone 
voor de berging van water tussen de N49/E34 en de Slependammewatergang, mee op te nemen in de 
studie voor de landschappelijke inrichting van het complex.  
 
Doelstellingen  
 
Nieuwe wegen en knooppunten hebben een grote invloed op het landschap. Dit kan een bedreiging 
zijn maar ook een kans. Het biedt kansen wanneer de investeringen in de infrastructuur gepaard gaan 
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met investeringen voor een wijdere ruimtelijke en landschappelijke inpassing in, én een opwaardering 
van het ruimere landschap. Dit kan gebeuren met het infrastructuurproject als aanjager. Aldus 
ontstaan nieuwe coalities tussen verschillende partners die voor de verschillende sectoren en de 
samenleving in zijn geheel meerwaarde opleveren. 
 
Alqemene doelstellinqen 
Bij aanleg van nieuwe infrastructuren worden vaak ontsluitingspatronen en watersystemen verstoord. 
De opmaak van het landschapsplan speelt in op deze problematiek. De opmaak en in een latere fase 
de realisatie ervan, getuigen van deze bezorgdheid van de Vlaamse overheid om in overleg met de 
betrokken besturen en gebruikers via diverse milderende maatregelen een nieuwe kwalitatieve 
dimensie aan het landschap te geven die functioneel en realiseerbaar is en die maatschappelijk wordt 
aanvaard.  
 
Specifieke doelstellinqen  
- landschappelijke inpassing van het complex in de omgeving: toetsen van milderende maatregelen uit 
het MER naar relevantie: delen reeds uitgevoerd, delen nog uit te voeren, delen achterhaald of te 
wijzigen;  
- aanplantingen;  
- natuurtechnische inrichting en buffering van de Slependammewatergang ; - natuurtechnische 
inrichting van de waterbekkens;  
cfr. vraag stad Eeklo: verhogen van de waterbergingscapaciteit van de Slependamme watergang tussen 
Aalstgoed en de R43 langs de N49/E34 (cfr. GNOP stad Eeklo, concept waterproblematiek VMW) 
 
Meer hierover vind je op :  
http://pdf.eeklo.be/Stedenbouw/VLM-Landschapsstudie/Landschapsstudie.pdf  

http://secure-web.cisco.com/1ga3BVIcKIm-jBdRYXixMgPFR-w5l88V0Qj6-dF69C70QIWboWxHW1W-qQLLNr6BQ3eRf0lGzg_wM46JNp3UMXIbtspLKdNS-Qf9bwpVoUAmb8H1wPbzBMMPgkAhXa8Lg2mV71K5afznBzgcIEBr3m4ZyJRhdFd84Aod_7ZFzZw5ViP6s662PbgxRz4cptNEfveTZGeDoL14y-w5aUoWfXicS9cRH0wkI_o19QoeEwrFwLFtr_uHX9f7NFfO3NMqoAYnQqMClYADaAoUBmSZo3zPydFPpTh9rgPQvPLUbEPQYWF5cIs1R6eckLAklmaD5/http%3A%2F%2Fpdf.eeklo.be%2FStedenbouw%2FVLM-Landschapsstudie%2FLandschapsstudie.pdf
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8.3. Klimaatadaptatieplan Eeklo (2 april 2020) 

 
De stad Eeklo wil de negatieve gevolgen van klimaatverandering beperken. Daarom heeft ze een 
klimaatadaptatieplan opgesteld. Hiervoor participeerde de stad in een groter project dat het 
Meetjesland weerbaar wil maken tegen klimaatverandering.  
Dit project omvatte 3 trajecten:  

• Een regionale risicoanalyse die de klimaatverandering in het Meetjesland en de belangrijkste 
impacts daarvan in kaart brengt. De resultaten van deze studie zijn samengevat op 
www.meetjeslandklimaatbestendig.be  

• Een regionaal adaptatieplan met maatregelen die op regionaal niveau genomen worden om 
de negatieve gevolgen van klimaatverandering op te vangen.  

• Een lokaal adaptatieplan op maat van de stad met specifiekere acties om schade door 
klimaatverandering te beperken.  

 
Dit klimaatadaptatieplan van de stad Eeklo kwam tot stand door overleg met de verschillende 
staddiensten, en lokale en regionale experten. 
In het plan worden de verschillende randvoorwaarden en maatregelen aangeduid die van belang zijn 
bij het bepalen van de inrichtingsprincipes m.b.t. de waterhuishouding in het gebied. 
 

8.3.1. Klimaatadaptatiemaatregelen  

Om de impact van klimaatverandering op verschillende sectoren van onze maatschappij zo goed 
mogelijk op te vangen is het belangrijk om nu reeds gerichte klimaatadaptatiemaatregelen te treffen. 
Het creëren van een klimaatrobuuste omgeving vraagt immers inspanningen over een langere termijn. 
Bovendien zal infrastructuur die we nu bouwen nog een lange tijd meegaan en is het dus van belang 
dat het ontwerp ervan rekening houdt met toekomstige veranderingen en noden.  
 
Er wordt een ruimtelijke concretisering gegeven van het regionale adaptatieplan. De belangrijkste 
adaptatiemaatregelen worden vervolgens vertaald naar specifieke acties. 
 
In het klimaatadaptatieplan zijn deze acties opgelijst. Deze gaan breder dan louter “ruimtelijke” of 
“fysieke” ingrepen. Het actieplan focust bijvoorbeeld ook op het sensibiliseren en betrekken van 
burgers, beleidsingrepen, afstemming van staddiensten, het opzetten van partnerships en het opdoen 
van specifieke kennis.  
 
Het hoofdstuk start met een beschrijving van de principes en achterliggende redenering rond 
klimaatadaptatiemaatregelen. Vervolgens worden de concepten besproken die moeten helpen bij het 
tegengaan en opvangen van de vier belangrijkste klimaateffecten (overstromingen vanuit rivieren en 
rioleringen, droogte en hitte).  
Daarna worden in secties 3.3 tot en met 3.8 concrete maatregelen geschetst die men kan treffen in 
zes verschillende domeinen: inrichting openbare domein, bouwen en wonen, klimaatgezonde scholen, 
bedrijventerreinen, klimaatbestendige landbouw en klimaatrobuuste natuurgebieden. De 
maatregelen in het kader van scholen en bedrijventerreinen overlappen voor een groot gedeelte met 
de eerste twee domeinen, maar worden omwille van enkele specifieke aandachtspunten en 
opportuniteiten toch apart behandeld.  
 

Bedrijventerreinen  
Concepten  
Bedrijventerreinen zijn dikwijls sterk verhard en/of worden ingenomen door relatief grote gebouwen 
en constructies. Dit maakt dat dezelfde principes en concepten, die in de vorige secties al aan bod 

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
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kwamen, hier ook kunnen toegepast worden. Het gaat hierbij dan om het ontharden en afkoppelen 
van verharde oppervlaktes, installatie van hemelwaterputten en hergebruik van regenwater, 
(laagte)berging en infiltratievoorzieningen en een toename van groene elementen. Het grote voordeel 
van bedrijventerreinen in deze optiek is dat ze relatief grote oppervlaktes beslaan, zeker in vergelijking 
met particuliere percelen en woningen. Dit biedt extra voordelen naar adaptatiemaatregelen, 
aangezien de impact ervan meer kan doorwegen en er vermoedelijk met minder actoren moet 
rekening gehouden worden. De verschillende concepten in het kader van de Ladder van Lansink die 
bijdragen aan klimaatadaptatie worden in deze sectie niet opnieuw individueel behandeld.  
Wel worden nog enkele andere concepten, die eerder niet aan bod kwamen, maar wel specifiek van 
toepassing zijn op bedrijventerreinen, aangehaald.  
 
Infiltratie en hergebruik regenwater  
Infiltratie en/of hergebruik van het hemelwater dat opgevangen wordt op bedrijventerreinen of –
daken kan bijgevolg bijdragen in de strijd tegen droogte. 
 
Luchtcirculatieplan en hitteafscherming 
Een doordacht luchtcirculatieplan is van groot belang, met lijnelementen die als hitteafscherming 
werken. Dit kunnen bijvoorbeeld rijen bomen zijn rond grote verharde oppervlaktes en 
industrieterreinen, om zo voor verkoeling te zorgen en tegelijk de hitteverspreiding naar 
woongebieden te beperken. Daarnaast hebben bossen ook een potentieel als luchtzuivering en 
kunnen ze als geluids- en visuele buffer optreden.  
 
Water delen  
Water is schaars en zal in de toekomst vermoedelijk nog schaarser worden, waardoor er extra 
zorgvuldig moet omgesprongen worden met de beschikbare hoeveelheden water. Bedrijventerreinen 
zijn van nature uitgerust met grote verharde oppervlaktes, waar hemelwater kan opgevangen en 
tijdelijk gestockeerd kan worden. Daarnaast is er op de bedrijventerreinen en bij landbouwers een 
grote vraag naar water. Hierbij kan dan aan ‘water delen’ gedaan worden: het opgevangen regenwater 
of nog bruikbaar afvalwater van het ene perceel ter beschikking stellen aan een nabijgelegen ander 
perceel. Zo wordt het beschikbaar water maximaal benut.  
Een gelijkaardig idee is voorgesteld in het project “Burenwater” regio Deinze, Kruisem, Nazareth (1 van 
de 14 geselecteerde projecten in het goedgekeurde landinrichtingsproject Water-Land-Schap). In dit 
project worden de opportuniteiten van de ligging van een glastuinbouwzone naast een industriezone 
bekeken. De focus is het hergebruik van water (hetzij effluentwater van een bedrijf, hetzij regenwater 
van de bedrijvenzone, hetzij oppervlaktewater) als irrigatiewater voor de land- en tuinbouwers in de 
ruime omgeving, als bijkomende waterbron voor de nabijgelegen glastuinbouwzone en voor het 
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw, als alternatieve waterbron 
binnen de industriezone. Dit principe rond “water delen” wordt sinds 2018 ook reeds op grote schaal 
toegepast in Ardooie. Het groentenverwerkend bedrijf Ardo verdeelt via een netwerk van 25 km 
hiervoor aangelegde leidingen gezuiverd afvalwater voor irrigatie over 500 hectare. Hiertoe wordt het 
water eerst opgevangen in een buffer van 150.000 m³. Om dit te realiseren werkt Ardo samen met een 
coöperatie van 47 landbouwers.  
 
Klimaatrobuuste inrichting parking  
Bij het kiezen van een waterdoorlatende verharding moet men wel rekening houden met de voor- en 
nadelen van elk systeem. Per systeem moet dus nagegaan worden in hoeverre ze daadwerkelijk 
geschikt zijn voor de gekozen locatie. Voorbeelden hiervan zijn de vereiste stabiliteit van de 
ondergrond of de maximale belasting die het systeem kan dragen. Ook moet men nagaan of de kans 
bestaat dat er andere stoffen dan water (vb. benzine of olie) kunnen infiltreren. In dergelijke geval 
wordt best ook een water zuiverende component voorzien.  
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Verwezenlijkingen in Eeklo  
De stad houdt bij het inrichten van bedrijventerreinen en verstrekken van vergunningen reeds 
rekening met de principes rond klimaatadaptatie. Hieronder volgt een overzicht van enkele (recente) 
maatregelen.  
Groenvoorzieningen.  
De stad probeert de bedrijventerreinen zo groen mogelijk in te richten met zowel hoog als laag groen.  
(Verstrengde) normering.  
De stad volgt stelselmatig de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater. 
De stad neemt ook initiatieven om eigenaren van percelen in bedrijventerreinen te sensibiliseren in 
het kader van waterhuishouding om zo tot betere ontwerpen te komen.  
Handhavingsbeleid. 
De stad heeft een handhavingsambtenaar in dienst die toeziet op de toepassing van de geldende 
normering bij het ontwerpen van gebouwen en percelen.  
Water delen.  
De stad probeert de principes rond het delen van water tussen verschillende percelen toe te passen. 
Zo was er in het bedrijventerrein recent een aanvraag tot omgevingsvergunning waarbij het 
hemelwater, dat opgevangen werd op een perceel met grote dakoppervlakte, gebruikt zou worden op 
het nabijgelegen perceel dat een grote vraag kent. Omwille van de watertoets kon dit echter niet 
vergund worden. De stad gaat op zoek naar oplossingen om dit in de toekomst te vermijden.  
 

Opportuniteiten en noden in Eeklo  
Net zoals voor de andere sectoren wordt er ook voor de bedrijventerreinen een analyse gemaakt van 
de hoeveelheid verharding. Meer bepaald wordt er gekeken naar:  

- de totale hoeveelheid verharding per perceel, in het kader van infiltratie.  
- de totale dakoppervlakte, in het kader van hergebruik en water delen.  
 

Verhardingsanalyse  
Zorg dat water niet kan afstromen naar de straat.  
Leg de parking iets dieper aan, zodat ze tijdelijk als buffer kan optreden.  
Voorzie meer (hoogstammig) groen om hittestress tegen te gaan.  
Voorzie geen drempels rond groene zones.  
Richt het terrein slim in zodat het afwatert naar de groene zones, waar water kan infiltreren. Vermijd 
verharding.  
Richt de parkeerplaats in met waterdoorlatende verharding.  
Leg de plaatsen iets dieper aan (eventueel hellend) zodat ze water kunnen vasthouden.  
 
Alhoewel een groot gedeelte van de oppervlakte binnen bedrijventerreinen verhard is, blijft er toch 
een aanzienlijk deel over dat uit gras en andere niet verharde oppervlakte bestaat: ongeveer 30 %. 
Deze gebieden kunnen gebruikt worden om water te laten infiltreren of om het tijdelijk te stockeren 
in bufferbekkens.  
 
Analyse dakoppervlakte  
Voor het delen van hemelwater en het hergebruik ervan in het algemeen, wordt idealiter afvoer van 
daken gebruikt en niet van verharde grondoppervlaktes. In het algemeen is de kwaliteit van 
hemelwater van daken zeer goed, en direct bruikbaar voor veel toepassingen. 
Het onttrekken van grondwater voor drinkwatervoorzieningen, ten noorden van de N49 Expressweg, 
vormt de overgrote meerderheid van het opgepompte grondwater in Eeklo. Deze 
grondwaterwinningen zorgen er ook voor dat het gebied ten noorden van de stad in de zomer extra 
kwetsbaar is voor droogte. Daarnaast zijn er ook nog een aantal winningen voor de veeteelt te vinden, 
voornamelijk in het noorden en oosten van de stad. Gekoppeld aan de grote daken in het zuidwesten 
kan onderzocht worden of het mogelijk is om op termijn een systeem rond water delen op te zetten 
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tussen bedrijventerreinen enerzijds en landbouwbedrijven anderzijds. De stad kan hierin het voortouw 
nemen om beide partijen samen te brengen, om overleg te organiseren en de ontplooiing van een 
waterdeelnetwerk te faciliteren.  
 
Het volledige klimaatadaptatieplan vind je terug op de website van de stad Eeklo 
https://www.eeklo.be 
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8.4. Mobiliteitseffectenrapport 

8.4.1. Interne mobiliteit 

Naar aanleiding van de opmaak van de vorige versies van het deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' 
(2009) in het provinciaal RUP 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Eeklo', werd een mobiliteitsstudie 
opgemaakt in opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) en de projectontwikkelaar 
(Veneco).  
 
Er werden drie tracéalternatieven onderzocht:  

- een noordelijke variante: dit tracé sluit zo nauw mogelijk aan bij de N49/A11 en het 
windmolenpark en blijft op een zo groot mogelijke afstand verwijderd van de woonomgeving 
van de Pastoor Bontestraat (tracéalternatief 1) 
 

- een zuidelijke variante: dit tracé is gesitueerd op de zuidelijke grens van het plangebied en 
komt hiermee dichtst bij de woningen van de P. Bontestraat (tracéalternatief 2)  
 

- een tussenvariante: dit tracé loopt dwars door het plangebied (tracéalternatief 3) 
 

 
Figuur 46: Tracéalternatieven ontsluiting 

Vanuit de vorige procedure wordt binnen dit planproces het noordelijk tracé, tracé1, weerhouden. Dit 
om de haalbaarheid van de realisatie van dit plan te garanderen en de impact op de landbouw te 
minimaliseren. De effecten ervan zullen meegenomen worden in het verdere effectenonderzoek 
(hoofdstuk 6.7. planMER) 
 
Het noordelijk tracé zal zo nauw als mogelijk aansluiten bij N49/A11 en het windmolenpark, zo ver 
mogelijk van de Pastoor Bontestraat. De ontsluiting van het bedrijventerrein wordt voorzien via een 
ontsluitingsas die aan de westzijde aantakt op de Sint-Laureinsesteenweg. 
 
Tijdens de beoordeling in de planMER studie kunnen eventueel - gelet op de categorisering van de 
wegen en de ongelijkheid tussen de kruisende wegen - andere kruispuntoplossingen naar 
voorgeschoven worden.  
 
De inrichting van de weg dient afgestemd op de tweeledige rol van de nieuwe ontsluitingsweg binnen 
de toekomstige verkeersstructuur:  
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- De nieuwe weg heeft een verdeelfunctie op het niveau van het bedrijventerrein. Door een 
rechtstreekse aansluiting op de B404 wordt vrachtverkeer uit de kern van Balgerhoeke 
geweerd. 

- De nieuwe weg heeft een verzamelende functie op lokaal niveau voor de kernen van het 
buitengebied ten noorden van de N49/A11 in de omgeving van Sint-Laureins naar de N49/A11. 
Op dit niveau is dit doorgaand verkeer. Ook dit verkeer kan zo uit de kern van Balgerhoeke 
worden geweerd.  

 
Die tweevoudige rol heeft een betekenis voor het aantal en de vormgeving van de aansluitingspunten:  

- Om de rol als verkeersweg te kunnen vervullen zijn aansluitingspunten noodzakelijk i.f.v. de 
interne ontsluiting van het bedrijventerrein. 

- Om de rol als lokale verbinding en lokale verzamelweg naar het hogere wegennet te kunnen 
vervullen is een vlotte doorstroming wenselijk en dient het aantal aansluitingspunten zo 
beperkt mogelijk te zijn.  

 
 
 
 

8.4.2. Externe mobiliteit/aansluiting hoger wegennet 

Het aansluitingspunt op de Sint-Laureinsesteenweg is reeds gerealiseerd.  
 
De aansluiting op de B404, met op- en afritten naar de N49 dient nog verder onderzocht te worden.  
 
De R34 (met inbegrip van de aansluitingscomplexen) behoort tot het EuropeseTEN-T netwerk en voor 
dit netwerk zijn strenge Europese veiligheidsregels van toepassing, met betrekking tot 
verkeerskundige en -technische ontwerpeisen (bvb bochtstralen, lengtes van invoeg- en 
uitvoegstroken, lengte van afritten, ...... ) 
Een aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de B404 vlakbij de invoeging van de afrit van de E34 
(komende van de kust), zoals voorzien werd in vorige PRUP (2016) is daardoor niet mogelijk, dit in 
verband met minimale lengtes van uitvoegstroken, van afritten en van weefzones die bovengenoemde 
verkeersregels oplegt. 
 
Elke infrastructurele aanpassing aan de E34 wordt daarom in drie fasen verplicht geaudit volgens 
Europese regels, en daarbij wordt gecontroleerd of aan de ontwerpeisen is voldaan. 
Deze regelgeving is pas van toepassing nadat het vorige PRUP (2014) werd opgemaakt. Dit is dan ook 
de reden waarom het plangebied ten opzichte van de vorige planvoorstellen ruimer dient te worden 
onderzocht en waarom de afbakeningslijn hiernaar ook dient aangepast te worden (indien nodig, 
afhankelijk van welk scenario er wordt geselecteerd). 
 
Er worden drie voorstellen/scenario’s opgemaakt, onderzocht en afgewogen in het planproces, die wel 
kunnen voldoen aan de ontwerpeisen betreffende TEN-T wegenis. 
De drie voorstellen zullen onderzocht worden. Verschillende aspecten zullen tegenover elkaar 
afgewogen worden. 
 
Hierbij worden momenteel 3 verschillende alternatieven voorgesteld ter aansluiting met B404 :  
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-ontsluiting OOST 

 

Deze aansluiting wikkelt zich af ten oosten van de B404. De herinrichting lijkt meer op een klassiek op- 
en afrittencomplex. De combinatie van de aansluiting met de afrit vanuit Zeebrugge is 
verkeerstechnisch infrastructureel minder complex. Aansluiting gebeurt via 1 groot leesbaar kruispunt 
of rotonde met vier armen.  

 
Figuur 47: ontsluitingsscenario oost 

De plangebiedsgrens moet voor dit ontsluitingsvoorstel naar het oosten worden uitgebreid. Het gaat 
om een uitbreiding van 15,6 ha landbouwgrond en zone voor algemeen nut (Elia hoogspanningspost).  

 
Figuur 48: plangebiedsgrens ontsluitingsscenario oost 
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-ontsluiting WEST 

Binnen dit voorstel gebeurt de aansluiting volledig ten westen van de B404 met rotondes of een 

lichtengeregeld kruispunt.  

De combinatie van de aansluiting met de afrit vanuit Zeebrugge is verkeerstechnisch niet evident. Het 

knooppunt kent een asymmetrische belasting. Aanpassingen aan de afrit voor het verkeer vanuit 

Zeebrugge zijn noodzakelijk.  

 
Figuur 49: ontsluitingsscenario west 

Voor dit scenario hoeft het plangebiedsgrens niet aangepast te worden ten opzichte van vorige 
planprocessen. 
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Figuur 50: plangebiedsgrens ontsluitingsscenario west 

-ontsluiting ZUID 

Binnen dit voorstel ligt de aansluiting op de B404 in het zuiden van het plangebied. De ontsluitingsweg 
zal aantakken op de B404 via een rotonde ter hoogte van de Vrouwestraat. De Vrouwestraat zal niet 
meer aantakken op de B404. Een aanpassing van de afrit komende uit Zeebrugge is noodzakelijk, maar 
er is meer afstand tot de rotonde. Dit is een scenario met een drietaksrotonde. De rotonde wordt 
hierbij asymmetrisch belast.  

 
Figuur 51: ontsluitingsscenario zuid 
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Om dit voorstel mee te kunnen nemen in het onderzoek dient de plangebiedsgrens met ongeveer 3 

hectare te worden uitgebreid in de zuidoostelijke hoek van het plangebied.  

 

 

 
Figuur 52: plangebiedsgrens ontsluitingsscenario zuid 

De keuze van de aansluiting op het hoger wegennet heeft geen directe gevolgen voor de rest van het 
tracé van de ontsluitingsweg. Deze zal binnen het plangebied noordelijk gelegen zijn. 
 
De effecten van de mobiliteit zullen verder afgewogen worden als onderdeel van het 
milieueffectenrapport. 
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8.5. Landbouwstudie (in opmaak) 

 
De landbouwanalyse zal een overzicht geven over het aantal landbouwgebruikers binnen het 
plangebied, hun gemiddelde leeftijd, het aantal bedrijfszetels, het soort teelten en het mogelijk verlies 
aan landbouwpercelen. De beoordeling en impact  van het planproces kan pas gemaakt worden als de 
precieze contouren van het bedrijventerrein en de ontsluiting ervan gekend zijn. 
 
De desktopanalyse die zal uitgevoerd worden is een grove inschatting op de betrokken 
landbouwbedrijven binnen het plangebied. 
 
De landbouwimpactstudie is een geautomatiseerde gebiedsanalyse op basis van beschikbare 
gegevens. De studie geeft indicatief de impact van een gebiedsontwikkeling weer op de gekende 
landbouwpercelen, voor de bijhorende bedrijven en op de huidige agrarische bestemmingen. 
 
 
Deze landbouwanalyse (desktop) is opgemaakt op basis van de jaarlijkse ALV aangiften van de 
landbouwbedrijven (2020). 
 

8.5.1. Situering  

 
Het te onderzoeken plangebied (ongeveer 95 ha) van het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ situeert zich op 
grondgebied Eeklo, ten noordwesten van de stedelijke kern, in de hoek tussen het Schipdonkkanaal en 
de N49/A11. Het is gelegen tussen de woonkern van Balgerhoeke, de N49/A11 en rond de Sint- 
Laureinsesteenweg en de R43. Het schipdonkkanaal begrenst het te onderzoeken plangebied deels 
aan de westzijde. Ten westen in het plangebied aan de N455 Sint-Laureinsesteenweg situeert de afval-
energiecentrale van Eeklo en de RWZI. Het plangebied wordt langs de oostelijke zijde doorkruist door 
de R43, de ring om Eeklo/B404, die een aansluitingspunt met de N49/A11 heeft. Ook een deel van het 
agrarisch gebied ten oosten van de B404 en de hoogspannings- en transformatorpost van Elia wordt 
mee opgenomen in het plangebied.  
Bij de opmaak van het RUP zal er moeten gestreefd worden naar een zo compact mogelijke 
ontwikkeling vanuit het noordwestelijke deel, aansluitend aan de Sint-Laureinsesteenweg en het 
maximaal benutten van de synergiemogelijkheden met de verbrandingsoven en het 
waterzuiveringsstation.  
Het is dan ook noodzakelijk om de verbrandingsoven en het Aquafin waterzuiveringsstation in het te 
onderzoeken plangebied mee te nemen.  
 



90 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

 
Figuur 53: Contour plangebied met gewestplan  

 

 
Figuur 54: Gewestplan en aanduiding herbevestigd agrarisch gebied.  
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Het plangebied ligt in het agrarische gebied (geel) met twee blauwe zones (gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut) in het noordwesten met de site verbrandingsoven IVM 
en in het noordoosten de Elia post. In het gebied ten westen van de R43, de ring om Eeklo /B404, ligt 
volledig in herbevestigd agrarisch gebied.  
Herbevestigd agrarisch gebied heeft tot doelstelling een maximale bescherming te geven aan de 
betrokken gronden als agrarisch gebied voor productiedoeleinden. Bedoeling is dat die gronden 
gevrijwaard blijven voor landbouw.  
 
 

 
Figuur 55: landbouwgebruikspercelen 2020, Departement Landbouw & Visserij.  

 

8.5.2. Landbouwgebruikers 

 
De landbouwpercelen geregistreerd binnen het gebied zijn in gebruik door 22 verschillende gebruikers. 
De totale oppervlakte in gebruik door deze landbouwgebruikers in het gebied is 95,07 ha 
landbouwgrond volgens de landbouwgebruikspercelen 2020. Er dient wel opgemerkt te worden dat 
de opgegeven contour van het plangebied de landbouwpercelen doorsnijdt. De totale oppervlakte van 
het doorsneden landbouwgebruikspercelen wordt meegerekend in de oppervlakte.   
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8.5.3. Gemiddelde leeftijd  

 
De gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 51 jaar. De jongste landbouwer is 36 jaar in 2020 en de 
oudste landbouwer is 76 jaar in 2020. In 2016 is de gemiddelde leeftijd van een bedrijfshoofd op een 
Vlaams land- of tuinbouwbedrijf 56 jaar.  
 
Vijf van de tweeëntwintig landbouwers hebben een leeftijd boven het gemiddelde van 56 jaar. 77 % 
hebben een leeftijd onder het gemiddelde van 56 jaar.  
 
 

 
Figuur 56: landbouwgebruikspercelen 2020, Departement Landbouw & Visserij.   

 
8.5.4. Teelten  

Figuur: Ligging Landbouwgebruikspercelen en hoofdteelten binnen plangebied.  
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Figuur 57:  landbouwgebruikspercelen 2020, Departement Landbouw & Visserij.  

 
Landbouwers hebben behoefte aan gronden om verschillende redenen: graasweiden voor het vee, 
akkers voor het telen van voedergewassen en ruimte voor het uitrijden van mest dit telkens in 
combinatie met de twee voorgaande behoeften).  
 
Hoofdteelt 2020:  
 
Tabel 8 :Hoofdteelten in het plangebied 

 
Bron : landbouwgebruikspercelen 2020, Departement Landbouw&Visserij 
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De voedergewassen grasland en silomaïs nemen voor 75 % van de oppervlakte in beslag in het gebied. 
Dit wijst op het belang van de rundveesector.  
 
51 % of 48 ha van de oppervlakte landbouwpercelen is in gebruik als grasland. 50% van de oppervlakte 
in het gebied wordt uitgebaat onder de status blijvend grasland.  
 
Via de vergroening van directe steun wil Europa landbouwers betalen voor drie praktijken die van groot 
maatschappelijk nut zijn, maar niet vergoed worden door een normale marktwerking. Het behoud van 
blijvend grasland is één van deze drie praktijken. Het behoud van blijvend grasland blijft een 
belangrijke vereiste waaraan Vlaanderen dient te voldoen.  
 
Het behoud van blijvend grasland is belangrijk in de strijd tegen klimaatsverandering omwille van de 
opgeslagen koolstof in de bodem. Door het omploegen van blijvend grasland komt namelijk de 
vastgelegde koolstof opnieuw in de atmosfeer terecht als koolstofdioxide.  
 
De landbouwers die beschikken over percelen blijvend grasland dienen te voldoen aan bijkomende 
verplichtingen op het niveau van het landbouwbedrijf in het kader van vergroening en als bijkomende 
bescherming van grasland.  
 
(Meer info: https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vergroeningspremie/blijvend-
grasland).  
 

8.5.5. Hoofdgebouwen en andere stallen en gebouwen:  

 
Er dient wel opgemerkt te worden dat de opgegeven contour van het plangebied de landbouwpercelen 
doorsnijdt. Locaties van de landbouwexploitaties liggen buiten het plangebied. Evenwel doorsnijdt de 
contourlijn van het plangebied percelen geregistreerd als’ hoofdgebouwen’ en percelen geregistreerd 
als ’ andere stallen gebouwen ‘, vandaar dat deze percelen meegenomen worden in de opsomming 
hoofdteelten.  
 
Figuur: Ligging percelen geregistreerd als ‘hoofdgebouwen’ en ‘andere stallen en gebouwen’ aan de 
contourlijn van het plangebied.  
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Figuur 58: landbouwgebruikspercelen 2020, Departement Landbouw & Visserij. 9 Landbouwanalyse Ehubt-Balgerhoeke -
Eeklo (mei 2022).  
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Tabel 9 : detail teelten en hoofdgebouwen per landbouwer in het plangebied 

 

Aandeel percelen binnen EHUBt-Balgerhoeke dat deel uitmaakt van huidige bedrijfsoppervlakte van de 
landbouwgebruikers  
Bron : eigenverwerking, landbouwgebruikspercelen 2020, Departement landbouw &visserij 

 
8.5.6. Verlies van landbouwgrond  

 
Absolute oppervlakte is belangrijk voor inkomensvorming, dit is rechtstreeks voor akkerbouwteelten 
maar onrechtstreeks in het geval van grassen en ruwvoedergewassen.  
Verlies van grond heeft sowieso impact op de bedrijfsuitbating en een impact op inkomensvorming. 
Het is niet evident voor het voortbestaan van een landbouwbedrijf. Het gros van de landbouwers is 
tegenwoordig op “overleven” aangewezen bij een normale uitbating.  
 
 
Het verlies aan landbouwgronden, relatief en absoluut ten opzichte van de totale bedrijfsoppervlakte 
per bedrijf,  kan pas berekend worden nadat de grens van het bedrijventerrein effectief is vastgeklikt. 
Het PRUP zal nooit het volledige te onderzoeken plangebied innemen. 
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8.5.7. Conclusie  

Het plangebied omvat 95,07 ha landbouwgrond volgens de landbouwgebruikspercelen 2020 in gebruik 
bij 22 landbouwbedrijven. Er zijn geen exploitatieadressen van de betrokken 22 landbouwbedrijven 
gelegen in het gebied. Locaties van de landbouwexploitaties liggen buiten het plangebied. Evenwel 
doorsnijdt de contourlijn van het plangebied percelen geregistreerd als’ hoofdgebouwen’ en percelen 
geregistreerd als ‘andere stallen gebouwen ‘.  
7 landbouwers beschikken over percelen blijvend grasland in het  te onderzoeken plangebied. Het 
behoud van blijvend grasland is belangrijk in de strijd tegen klimaatsverandering. De landbouwer die 
beschikt over percelen blijvend grasland dient te voldoen aan bijkomende verplichtingen op het niveau 
van het landbouwbedrijf in het kader van vergroening en als bijkomende bescherming van grasland.  
Verlies aan landbouwgrond heeft een impact op inkomensvorming en de bedrijfsuitbating. 
De gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 51 jaar. De jongste landbouwer is 36 jaar in 2020 en de 
oudste 76 jaar in 2020.  
In hoeverre er opvolgers zijn kan niet uit de data opgemaakt worden.  
Diepgaande informatie over het soort bedrijf (rundvee, varkens) kan uit de data niet volledig 
opgemaakt worden. Gezien de teelt van voedergewas grasland en silomaïs in het gebied, is het 
vermoeden dat er bedrijven met rundvee aanwezig zijn.  
Ongeveer 0,25 % in het plangebied is in eigendom bij de landgebruikers. Vermoeden is dat er op rest 
van de landbouwgebruikerspercelen een overeenkomst heerst tussen eigenaar en de gebruikers. 
Landbouwers zijn niet altijd eigenaar van de grond die ze bewerken, vaak gaat het om pacht, 
seizoenpacht of gewoon gebruik van de gronden in overeenkomst met de eigenaar. Aankoop van de 
gronden zal dus wel de eigenaar vergoeden maar niet de landbouwer.  
Dit wil zeggen dat de getroffen landbouwgronden in pacht niet geholpen zijn met alleen een correcte 
aankoopvergoeding voor de gronden. Wanneer een landbouwer met gronden in pacht hun gronden 
niet meer kunnen gebruiken, krijgen ze enkel een pachtverbrekingsvergoeding. Zo’n vergoeding is niet 
voldoende om hun inkomensverlies te compenseren. Voor deze boeren is ruilgrond noodzakelijk. 
Klassiek wordt dan ruilgrond in eigendom aangeboden waardoor de landbouwers verplicht worden 
om zwaar te investeren in aankoop van grond. Voor sommigen zal dat mogelijk zijn maar niet alle 
landbouwbedrijven hebben de nodige middelen om gronden aan te kopen.  
Een optie kan zijn de eigenaars in het gebied te compenseren met ruilgrond, op voorwaarde dat ze de 
pachter meenemen naar de nieuwe locatie. Een ander optie kan zijn om in de buurt pachtcontracten 
als ruilgrond te zoeken i.p.v. gronden die te koop zijn.  
Het volledige plangebied ligt in agrarisch gebied en het deel ten westen van de E43/B404 ligt in 
herbevestigd agrarisch gebied. Bedoeling is dat herbevestigd agrarische gebied gevrijwaard blijft voor 
landbouw.  
   
In het plangebied ligt de site van de verbrandingsoven en de Elia-Post. In kader van energie, 
toegankelijkheid en landschap maakt dat het landbouwgebied als een gunstig gebied kan gezien 
worden voor glastuinbouw.  Verder onderzoek om een deel van het terrein te ontwikkelen voor 
glastuinbouw kan zinvol zijn. 
De desktopanalyse is een grove inschatting op de betrokken landbouwbedrijven van het plangebied 
Om een gedetailleerd en meer betrouwbare analyse te maken dient er fijner onderzoek door middel 
van plaatsbezoeken / gesprekken met de betrokken landbouwers uitgevoerd te worden om meer 
inzicht te krijgen in hun bedrijfssituatie en hun toekomstperspectieven. 
Het verlies aan landbouwgronden, relatief en absoluut ten opzichte van de totale bedrijfsoppervlakte 
per bedrijf,  kan pas berekend worden nadat de grens van het bedrijventerrein effectief is vastgesteld. 
Het PRUP zal nooit het volledige te onderzoeken plangebied innemen. 
De effecten op de landbouw worden verder onderzocht in een landbouweffectenrapport (LER) dat zal 
opgemaakt worden bij de verdere uitwerking van deze studie. 
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8.6. Warmtenet 

De gemeenteraad nam op 18 december 2017 een beslissing betreffende de goedkeuring van de 
concessieovereenkomst voor openbare werken voor het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van een 
warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo. 
 

De stad Eeklo nam in 1999 een pioniersrol op zich inzake lokale productie van hernieuwbare energie 
door het opstellen van een stedelijk windplan en de terbeschikkingstelling van haar publieke gronden 
voor het oprichten van windturbines. Lokale meerwaardecreatie - burgerparticipatie - en open 
communicatie vormen hierbij de voornaamste speerpunten en maken tot op heden een essentieel 
onderdeel uit van het energiebeleid van de stad. 
 
ln 2017 werd het Europees Burgemeestersconvenant ondertekend, waarbij de stad de ambitieuze 
uitdaging aangaat om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met minstens 63% te verminderen. De stad 
Eeklo wenst op deze manier een duurzame, klimaatbestendige toekomst te verzekeren. De opmaak 
van een mitigatie - en adaptatieplan, alsook het ontwikkelen van een warmtetransitievisie teken(d )en 
de krijtlijnen van deze klimaatrobuuste toekomst. 
 
Concreet betekent de aanleg van een warmtenet, gevoed door hernieuwbare energie, een praktische 
verdere uitbouw van dit succesvolle energieverhaal en kan de stad Eeklo op deze manier concrete 
stappen verderzetten in haar betrachting om een klimaatneutrale stad te worden. 
 

Bij de start van het project was het duidelijk dat de stad Eeklo zelf geen warmtenet wenste uit te rollen 
en te exploiteren, maar eerder een concessieovereenkomst onder bepaalde voorwaarden wenste af 
te sluiten met een projectontwikkelaar voor het ter beschikking stellen van de ondergrond. 
 
Op 21 maart 2016 keurde de gemeenteraad de principes voor de oproep tot kandidaatstelling goed. 
Op 26 juni 2016 keurde de gemeenteraad de gunningsleidraad voor het toekennen van de concessie 
voor openbare werken voor het ontwerp, aanleg en exploitatie van een warmtenet op het openbaar 
domein van de stad Eeklo goed. 
 
Op 18 december 2017 keurde de gemeenteraad de concessieovereenkomst voor openbare werken 
met het consortium Ecopower cvba-Veolia NV-SA goed voor het ontwerp, de aanleg en de exploitatie 
van een warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo. 
 
De gemeenteraad van 2 april 2020 keurde het Masterplan voor het ontwerp, aanleg en exploitatie van 
een warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo goed.  
De goedkeuring geldt voor: - Zwembadcluster en Warmtenet  
 
Voor Fase 1 van het warmtenet ( van IVM tot aan Ontex met uitbreiding naar de Hartwijk ) is de 
detailstudie momenteel het verst gevorderd, maar is nog afhankelijk van een aantal voorwaarden om 
tot een definitieve investeringsbeslissing te kunnen overgaan. Met de cijfers die nu voorliggen is een 
positieve business case haalbaar en een principiële investeringsbeslissing mogelijk. Indien aan deze 
voorwaarden voldaan wordt, kan de THV zich principieel engageren om deze te realiseren.  
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Figuur 59: Warmtenet 

 
Parallel hiermee werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd van vijf warmteclusters. Van deze vijf waren 
er tijdens de opmaak van de C.O. reeds vier potentiële warmteclusters vooropgesteld, met name, de 
zwembadsite, de cultuursite ( ABC ), de Hartwijk site en de BKO St-Jozef site. Ondertussen is er een 
vijfde cluster zijnde de Kunstberg hieraan toegevoegd. De originele vier clusters waren vooral gelinkt 
aan publieke gebouwen waar de vijfde cluster een industriële cluster is vanuit ontwikkeling nieuw 
bedrijventerrein Veneco.  
 
Met betrekking tot deze parels / clusters kan men momenteel stellen dat de zwembadcluster op de 
overdracht van de stookplaats na klaar is en dat de THV zich principieel kan engageren om deze te 
realiseren; met andere woorden wij beschouwen dit als vast, als aparte fase en vragen toestemming 
tot realisatie. De tweede cluster die momenteel het verst gevorderd is, is de cluster aan Ontex. Daarna 
komt de cluster van de ABC site. 
 
 
Een maximale koppeling van het warmtenet met het EHUBt in Balgerhoeke dient onderzocht te 
worden in dit planproces. Het koppelen, gebruiken en uitwisselen van warmte zal als planoptie 
meegenomen worden. 
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9. Ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 

Als provincie hebben wij de taak om de invulling van een regionaal bedrijventerrein vanuit een ruimer 
kader te bekijken. Alle aspecten moeten benaderd worden, ook veiligheid dient onderzocht en 
bekeken worden. Dus ook de mogelijke inplanting van types bedrijven met veiligheidsrisico’s dient 
onderzocht te worden en afgewogen te worden in dit planproces. Dit onderzoek leidt niet noodzakelijk 
tot het inplanten van bedrijven met veiligheidsrisico. 
In het kader van de opmaak van het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ wordt een ruimtelijk veiligheidsrapport 
(RVR) opgemaakt, die de ruimtelijke veiligheidsaspecten zal onderzoeken. Deze studie wordt 
meegenomen in het proces. Met kennis van zaken zal onderzocht worden in welke mate al of niet 
bedrijven met veiligheidsrisico’s zich hier kunnen vestigen en of dit wenselijk is. 
 

9.1. RVR-TOETS 

Het planinitiatief betreft een regionaal bedrijventerrein, m.n. het ‘regionaal bedrijventerrein 
Balgerhoeke’, in een gebied dat volgens het vigerende gewestplan bestemd is als agrarisch gebied. Dit 
geplande bedrijventerrein zal ook de rol van energiehub (E-HUBt) opnemen en een functie vervullen 
in de productie, de opslag en de omslag van energie. 
Het betreft een nieuw bedrijventerrein waar inrichtingen met veiligheidsrisico niet zijn uitgesloten. Op 
basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de 
ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR-besluit) en op basis van ervaring met andere 
planningsprocessen vraagt het Team Externe Veiligheid dan dat een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 
wordt opgemaakt. Merk op dat er in 2007 voor het deelplan regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke 
binnen het kader van het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo' eerder al een Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport werd opgemaakt (RVR/08/01). In het thans op te maken RVR zal rekening gehouden 
worden met de randvoorwaarden van het voorliggend planinitiatief en uiteraard worden uitgegaan 
van de actuele toestand in de omgeving. 
 

9.2. SEVESO-BEDRIJVEN 

Gevaarlijke stoffen zijn eigen aan onze maatschappij en worden gebruikt voor de productie van onder 
meer computers, mobiele telefoons, zonnepanelen, batterijen, isolatiematerialen en allerhande 
voorwerpen uit kunststof (gaande van stoffer en blik over een brooddoos tot verpakkingen). Hoewel 
de gevaarlijke stoffen in de meeste gevallen niet als dusdanig terug te vinden zijn in het eindproduct 
bij de consument, zijn ze wel als basisproducten terug te vinden in de uiteenlopende 
productieprocessen die leiden tot die eindproducten. 
Daarnaast zijn er ook gevaarlijke stoffen in opslag in afwachting van verdere verdeling ervan zoals 
bijvoorbeeld de vloeibare brandstoffen. 
Naast andere potentiële risico’s waaraan de mens of het milieu worden blootgesteld, impliceert de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in bedrijven ook een mogelijk risico voor de mens of het milieu. 
Als de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in een bedrijf de in de Europese Seveso-richtlijn vastgelegde 
drempelhoeveelheden overschrijdt, is er sprake van een zogenaamd Seveso-bedrijf. Die bedrijven zijn 
verplicht een preventiebeleid te voeren dat een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu 
garandeert. Om er over te waken dat de exploitanten van Seveso-inrichtingen aan die eis voldoen, 
worden specifieke Sevesoinspecties georganiseerd, zoals de Seveso-regelgeving voorschrijft. 
De Seveso III-richtlijn maakt al naargelang de aard en hoeveelheden aanwezige als gevaarlijk stoffen 
in een bedrijf een onderscheid tussen zgn. lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen 
waarbij de hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de hogedrempelinrichtingen hoger liggen. Seveso-
inrichtingen zijn terug te vinden in diverse economische sectoren. Dat betekent ook dat de vestiging 
van een Seveso-bedrijf niet altijd gepaard gaat met de exploitatie van grote chemische installaties. 
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Daarnaast zijn Sevesoinrichtingen niet noodzakelijk grote bedrijven, want ze zijn ook terug te vinden 
in de kmosector. 
De Seveso-richtlijn beoogt zowel de bescherming van de menselijke gezondheid als het milieu. Het is 
daarom ook mogelijk dat een bedrijf een Seveso-bedrijf is louter en alleen vanwege de aanwezigheid 
van milieugevaarlijke stoffen. Dergelijke milieugevaarlijke stoffen vormen voor de mens in de 
omgeving geen belangrijke risico’s, in tegenstelling tot bijvoorbeeld giftige of brandbare gassen. Dat 
betekent dan ook dat de aard en de omvang van de risico’s die verbonden zijn aan Seveso-inrichtingen 
zeer verscheiden kunnen zijn. 
In het kader van een bedrijventerrein dat tevens de rol van energiehub moet opnemen, zijn typische 
mogelijke gevaarlijke producten bijvoorbeeld waterstof, een brandbaar gas als energiedrager, 
ammoniak dat thans ook als energiedrager wordt genoemd en batterijen vanwege de milieugevaarlijke 
producten die erin zijn verwerkt. 
 

9.3. TE BEOORDELEN ‘EFFECTEN’ EN AANPAK 

9.3.1. Algemeen 

Conform artikel 2.2.4, § 2, 6° VCRO bevat de startnota de beschrijving van de te onderzoeken effecten 
en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals 
bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die 
nodig zijn voor het plan. 
In een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) wordt beoordeeld of door bepaalde ruimtelijke 
ontwikkelingen, in dit geval dus het geplande bedrijventerrein ‘regionaal bedrijventerrein 
Balgerhoeke’, het risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen in 
Seveso-bedrijven niet ernstiger kunnen worden. De ruimtelijke veiligheidsrapportage is dus eerder 
risico- dan effectgebaseerd. 
Op basis van deze beoordeling formuleert het RVR aanbevelingen, o.m. op het gebied van de 
verenigbaarheid van de voorziene stedenbouwkundige voorschriften, en dit o.a. in het licht van de 
vereiste van de voldoende veiligheidsafstand op lange termijn tussen Seveso-inrichtingen en de 
aandachtsgebieden. Deze aanbevelingen kunnen betrekking hebben zowel op de aanpassing van de 
inkleuring/bestemming van bepaalde zones als op de verfijning in de formulering van de inrichting van 
de betrokken zones (bv. Differentiatie van toegelaten aard en hoeveelheid van gevaarlijke stoffen in 
functie van de voldoende afstand). 
 

9.3.2. Aanpak 

Algemeen 
Het plangebied wordt niet gekruist door een consultatiezone van een bestaande Sevesoinrichting, 
zodat het planinitiatief zelf niet moet aanzien worden als een ontwikkeling rond bestaande Seveso-
inrichtingen. 
Voor het RVR is het planinitiatief relevant voor zover het een bedrijventerrein plant waar Seveso-
inrichtingen niet worden uitgesloten. In het RVR wordt dan nagegaan of er een voldoende 
veiligheidsafstand bestaat tussen Seveso-inrichtingen die zich op het bedrijventerrein kunnen vestigen 
en de zgn. aandachtsgebieden. 
 

Aandachtsgebieden 
De aandachtsgebieden ten aanzien waarvan een voldoende veiligheidsafstand moet bestaan, zijn 
opgelijst in artikel 2, § 2, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende 
nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage (RvRbesluit. 
Deze lijst omvat thans de volgende aandachtsgebieden: 

• gebieden met woonfunctie 
Gebieden met woonfunctie worden in het kader van voorliggend rapport omschreven als: 
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1. woongebied, bepaald volgens artikel 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de 
gewestplannen, en de ermee vergelijkbare gebieden vastgesteld in de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen met toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening, thans de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

2. groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in onteigeningsplannen 
opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen, in andere 
gebieden dan vermeld in 1)  

 

• kwetsbare locaties 
Alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden.  

 

• waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden 
Eén van de volgende gebieden: 
1. de speciale beschermingszones, de definitief vastgestelde gebieden die in aanmerking 

komen als speciale beschermingszone en de waterrijke gebieden van internationale 
betekenis overeenkomstig het decreet van 21 oktober1997 betreffende het natuurbehoud 
en het natuurlijk milieu.  

2. natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, 
aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de 
ruimtelijke ordening. 

 

• door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, incl. recreatiegebieden, waarbij de 
gemiddelde aanwezigheid minstens 200 personen per dag is of waarbij op piekmomenten 
minstens 1000 personen aanwezig zijn. 

 

• hoofdtransportwegen: 
1. wegverkeer: de wegen behorende tot de categorieën ‘hoofdwegen’ en ‘primaire wegen 

van categorie I’ uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  
2. spoorwegverkeer: de spoorwegen behorende tot de categorie ‘hoofdspoorwegen voor het 

personenvervoer’ uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
3. luchthavenverkeer in verband met het luchthaventerrein van Zaventem 
 

• externe gevarenbronnen, m.n. elementen in de omgeving die de oorzaak kunnen vormen van 
een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting zoals pijpleidingen, windturbines, 
hoogspanningslijnen, LPG-stations,… 
 

Verdere duiding omtrent de aandachtsgebieden is terug te vinden in de leidraad aandachtsgebieden 
van 1 april 2019 van het Team Externe Veiligheid van het Departement Omgeving, te consulteren op 
https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/-externe-veiligheid-en-
veiligheidsrapportage. 
 

9.3.3. Methodiek 

Algemeen 
Als onderdeel binnen het RVR zullen de relevante aandachtsgebieden ten opzichte van het geplande 
bedrijventerrein in kaart worden gebracht. Bij wijze van voorbeeld kan hier gedacht worden aan de 
woongebieden ter hoogte van de Pastoor Bontestraat en de Sint- Laureinsesteenweg, de vrije 
basisschool Balgerhoeke, de fusiekliniek en windturbines. 
De methodiek voor het bepalen en het beoordelen van de risico’s op zware ongevallen voor mens en 
milieu in het kader van het RVR vindt zijn oorsprong in de werkwijze die al toegepast wordt bij de 
beoordeling van risico’s in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen voor de vestiging van 

https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/-
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nieuwe hogedrempelinrichtingen alsook voor belangrijke aanpassingen van bestaande 
hogedrempelinrichtingen. In dit verband is het belangrijk te wijzen op het verschil in aanpak van risico’s 
ten aanzien van de mens enerzijds en het milieu anderzijds, waarbij in praktijk van respectievelijk 
’externe (mens)risico’s’ en ‘milieurisico’s’ gesproken wordt. Bijkomend komt in het RVR ook het aspect 
van dominoeffecten aan bod. 
 

Externe mensrisico’s 
Het beoordelingskader voor externe mensrisico’s wordt gevormd door de risicocriteria die bij de 
beoordeling van de externe risico’s van een hogedrempelinrichting worden toegepast volgens de 'Code 
goede praktijk risicocriteria' dd. 19/10/2006 van de Vlaamse Overheid. In het kader van het RVR zijn 
de criteria voor het plaatsgebonden risico van 10-6/jr voor gebieden met woonfunctie en 10-7/jr voor 
terreinen met kwetsbare locaties representatief. De methodiek ten aanzien van het extern risico 
bestaat erin inzicht te geven in de voldoende veiligheidsafstand tot deze beide aandachtsgebieden 
waarvoor risicocriteria zijn vastgelegd voor het plaatsgebonden risico. Hiervoor wordt een 
risicozonering bepaald die inzicht geeft in de draagkracht van het geplande bedrijventerrein vanuit het 
oogpunt van het extern mensrisico. Deze risicozonering wordt bovendien gevisualiseerd.  
Bemerk dat in het kader van een RVR er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoge-en 
lagedrempelinrichtingen en worden de externe risico’s van zonder meer alle Sevesoinrichtingen 
beschouwd. Het voormelde beoordelingskader is evenwel perfect toepasbaar voor Seveso-
inrichtingen in het algemeen en dus ook voor lagedrempelinrichtingen. Voor de overige 
aandachtsgebieden zijn er geen risicocriteria voor het plaatsgebonden risico en is de aanpak deels 
kwalitatief en deels kwantitatief1. Het aspect van het groepsrisico wordt op een kwalitatieve wijze 
beoordeeld en dit steunend op o.m. de aard 1 zoals het beoordelingskader inzake windturbines en de 
hoeveelheid van de gevaarlijke producten, en de aard van de mogelijke zware ongevallen. De 
verscheidenheid van de aard van de gevaarlijke stoffen maakt dat de eis voor een voldoende 
veiligheidsafstand tussen Seveso inrichtingen enerzijds en gebieden met woonfunctie en kwetsbare 
locaties anderzijds binnen een zeer ruime marge kan liggen. De methodiek situeert zich zoals het PRUP 
op het planniveau, wat o.m. betekent dat een evaluatie en beoordeling van concrete toekomstige 
bedrijven niet aan de orde kan zijn. Een dergelijke beoordeling vereist immers concrete gegevens over 
o.m. de aard en de hoeveelheid van gevaarlijke stoffen aanwezig in de bedrijven en die details zijn 
zonder meer niet bekend bij de evaluatie en beoordeling op planniveau. Wel zal, gelet op de rol van 
het geplande bedrijventerrein als energiehub, waar mogelijk en mede gebaseerd op de informatie van 
de initiatiefnemer bijkomend inzicht worden gegeven wat betreft typische gevaarlijke stoffen die naar 
voor kunnen komen in een energiehub. 
 

Milieurisico’s 
De milieurisico’s zijn de risico’s van zware ongevallen en dit naar het milieu toe zowel binnen de 
Seveso-inrichting als in de omgeving ervan. Voor het milieurisico wordt enkel een kwalitatieve aanpak 
gehanteerd omdat de instrumenten en bovendien ook de toetsingscriteria ontbreken om een analoge 
werkwijze als voor de mens toe te kunnen passen. 
De aandacht zal hoofdzakelijk uitgaan naar de in de Seveso III-richtlijn opgenomen als milieugevaarlijk 
ingedeelde stoffen waarbij de mogelijke impact op het aquatisch milieu het belangrijkste is. In 
tegenstelling tot de externe (mens)risico’s kan het houden van een voldoende veiligheidsafstand geen 
afdoende bescherming garanderen ten aanzien van effecten op het aquatisch milieu. Bijkomend is 
vanwege de grote afstand tot op dewelke impact op het aquatisch milieu mogelijk is, er steeds rekening 
te houden met het mogelijk aanwezig zijn van kwetsbaar natuurgebied. Om te kunnen voldoen aan de 
in de Seveso IIIrichtlijn ten doel gestelde beperking van de gevolgen van zware ongevallen voor het 
aquatisch milieu dienen er aldus andere passende maatregelen aan de bron en/of in het pad genomen 
te worden. 
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Domino-effecten 
Een incident in de omgeving van een Seveso-inrichting kan een relevante impact hebben op installaties 
in deze Seveso-inrichting en op die manier een zwaar ongeval veroorzaken of de gevolgen ervan 
ernstiger maken, wat omschreven wordt als domino-effecten. Impact op installaties is hoofdzakelijk 
gekoppeld aan incidenten met brandbare stoffen en explosieven (met effecten van warmtestraling en 
overdruk). Meer bepaald is hiervoor typisch de aanwezigheid van deze stoffen in belangrijke 
bulkhoeveelheden vereist in de omgeving van een Seveso-inrichting en dit meer bepaald binnen een 

afstand van maximaal 850 m volgens de richtlijnen van Team Externe Veiligheid van het Departement 
Omgeving, wat dan nagegaan zal worden. 
De aanpak inzake domino-effecten is kwalitatief van aard en gebaseerd op de gegevens die op 
planniveau beschikbaar zijn.
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10. Plan milieueffectrapport planMER : 

Te onderzoeken effecten en inhoudelijke aanpak van de effectbeschrijving en -beoordeling 
 

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

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten 
drie vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 
 

1) Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in (titel IV van 

het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM))?  

Ja - Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een overheidsinstantie (hier 
provincie Oost-Vlaanderen) wordt opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door de 
Vlaamse Regering te worden vastgesteld. Dit maakt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan onder 
de definitie valt van een plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM. Zie artikel 4.1.1. 
§1 van titel IV van het DABM. 
 

2) Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM? 

Ja - Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning voor een project, 
zodat het plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt. Zie artikel 4.2.1 van titel IV 
van het DABM.  
 

3) Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht? 

Ja - Het plan of programma heeft betrekking op landbouw, energie, industrie, vervoer, 
waterbeheer, ruimtelijke ordening of grondgebruik, en vormt het kader voor de toekenning 
van een vergunning voor een project opgesomd in bijlagen I, II en III van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën van projecten 
onderworpen aan de milieueffectrapportage ( Zie artikel 4.2.3. §2 van titel IV van het DABM). 
Hierbij wordt gedacht aan extractieve bedrijven – diepboringen, energiebedrijven en 
infrastructuurprojecten – industrieontwikkeling. Daarnaast betreft voorliggend plan een 
grootschaliger gebied op lokaal niveau. Het RUP heeft hierbij betrekking op o.m. ruimtelijke 
ordening.  

 
Ingevolge het voorgaande is het voorliggend plan plan-m.e.r.-plichtig. 
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Figuur 60: De verschillende stappen in de bepaling van de planMER plicht 

 
 

10.2. Algemene aanpak 

Bij de opmaak van dit RUP zal een volwaardige plan-MER uitgewerkt worden, waarbij alle mogelijk 
milieueffecten op planningsniveau onderzocht worden. In dit hoofdstuk wordt de methodologie 
toegelicht, alsook een overzicht gegeven van de te onderzoeken disciplines. 
 

10.2.1. Opstellers van het plan-MER  

BOVA ENVIRO+ NV staat in voor de opmaak van het plan-MER.  
 
Bova Enviro+ 
Wellingstraat 102 
9070 Destelbergen 
Tel.: 09/210 28 60 
Email: info@bovaenviroplus.be 
www.bovaenviroplus.be  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende deskundigen.  
 
 
Tabel 10: Team van MER-deskundigen  

Deskundige Discipline(s) 
Geldigheidsdatum erkenning 
EDA-nummer 

Soetkin Verryt MER-coördinator GOP/ERK/MERCO/2019/00013 
 

mailto:info@bovaenviroplus.be
http://www.bovaenviroplus.be/
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Deskundige Discipline(s) 
Geldigheidsdatum erkenning 
EDA-nummer 

Erna Goossens Bodem (deeldomein pedologie en 
geologie) 
Water (deeldomein geohydrologie, 
oppervlakte- & afvalwater 
 
Back-up: 
MER-coördinator  

EDA-415/V1 
Onbepaalde duur 
 
 
 
 
MERCO/2019/00006 
Onbepaalde duur 

Michaël Verheyde 
(Suunta ) 
 

mens-mobiliteit  EDA-795 
Onbepaalde duur  

Isabel Dauwe 
 
 

Lucht en geur 
 
Back-up: 
Water (deeldomein oppervlakte- & 
afvalwater) 

MER/2017/00001 
Onbepaalde duur 

Lut Muyshondt 
(Defonseca) 

Geluid en trillingen EDA-746/v2 
Onbepaalde duur 

Peter Peeters Mens – ruimtelijke aspecten 
 
Ruimtelijke planner 

EDA-612/V2 
Onbepaalde duur 

Wouter Beyen Landschappen 
(en als medewerker ook bouwkundig 
erfgoed en archeologie) 

EDA-672/v1 
Onbepaalde duur 

Tamara Braeckman Biodiversiteit MER/2017/00007 
Onbepaalde duur 

Ulrik Van Soom Mens – deeldomein gezondheid EDA-351/v4 
Onbepaalde duur 

 

Tabel 11: Andere medewerkers  van BOVA Enviro+ nv 

Medewerker Taak 

Soetkin Verryt (Bova Enviro+) Medewerker mobiliteit, landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie en mens-ruimte 

Bjorn De Wilde Back-up: bodem en geohydrologie 

Jeremy De Vos Medewerker biodiversiteit 

Leen Maes Algemene medewerker, landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie, mens-ruimtelijke aspecten en ruimtelijke 
planner 

Merel Degroote Medewerker lucht en oppervlaktewater 
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10.2.2. Algemene methodologische aspecten 

10.2.2.1. Ingreep-effectenanalyse 

 
Rekening houdende met de omgevingskenmerken enerzijds en de plankenmerken anderzijds 
onderzoeken we via een ingreep- effectentabel de voornaamste mogelijke effecten en bijhorende 
disciplines die ten gevolge van het plan redelijkerwijze kunnen verwacht worden. Per discipline worden 
de effecten ten gevolge van het direct ruimtebeslag en de exploitatie van het plan toegelicht. Niet alle 
effectengroepen zijn immers op voorliggend onderzoeksniveau (plan) in dezelfde mate relevant. (bv. 
sloopwerken, graafwerken, bemaling, rooiwerkzaamheden, …). Gezien op dit planniveau geen 
gegevens gekend zijn met betrekking tot de concrete uitvoeringswijze en voor zover het tijdelijke 
effecten betreft, worden deze niet meegenomen op planniveau. In een latere fase, bij de 
vergunningsaanvraag van het concrete project, zijn meer details voorhanden, zoals werfzones, 
werfverkeer, grondverzet, … en zal het milieueffectenonderzoek zich dan ook toespitsen op dit 
projectniveau.  
Ter volledigheid worden in de ingreep-effectentabel zowel de effecten op plan- en/of projectniveau 
weergegeven, waarbij in de laatste kolom de relevantie van de effecten op planniveau wordt 
aangeduid. 
 
De impact van een bestemmingswijziging op het milieu situeert zich vaak op drie vlakken: 

- Een bestemmingswijziging impliceert mogelijk een zeker direct ruimtebeslag. Dit ruimtebeslag 

brengt een aantal milieueffecten met zich mee zoals het verlies van functies. Deze 

milieueffecten zijn doorgaans definitief (gezien het ruimtebeslag doorgaans definitief is) en 

on- afhankelijk van het gebruik. Het ruimtebeslag ontstaat reeds tijdens de werken (= realisatie 

van de aanwezigheid van de infrastructuur). 

- De concrete invulling van de nieuwe bestemmingen (en hiermee samenhangende 

infrastructuur) heeft een invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse 

vlakken (ecologisch, landschappelijk, verkeerskundig, water, …). Hierbij kan enerzijds een 

barrière ontstaan ten aanzien van aanwezige structuren (het Walleken bvb), anderzijds kan de 

realisatie van een nieuwe bestemming een versterking betekenen van bestaande structuren 

of een nieuwe verbinding realiseren (bvb tussen IVM, Aquafin, in te richten bedrijventerrein, 

landbouw, woningen). Deze effecten worden ook wel netwerkeffecten genoemd. 

- Het gebruik van nieuwe infrastructuur of de aanwezigheid van nieuwe activiteiten brengt 

verstoring van de omgeving met zich mee. Deze verstoring is onder meer gerelateerd met 

emissies (geluid, lucht, licht, trillingen) van voertuigen, gebruik van installaties, … en is 

daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit waarmee infrastructuur wordt 

gebruikt. Daarnaast is ook verstoring mogelijk tijdens de aanlegfase (door de gebruikte 

werktuigen en uitvoeringstechnieken). De milieueffecten ingevolge de aanlegfase worden niet 

op planniveau besproken, voor zover het geen irreversibele effecten betreffen.  

 
In onderstaande tabel wordt een ingreep-effectenschema weergegeven voor voorliggend plan. Dit 
is een indicatief ingreep-effectenschema. Het kan namelijk zijn bij nadere studie van het plan dat 
bepaalde effectgroepen dienen toegevoegd te worden in het schema dan wel verwijderd te 
worden.  
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Tabel 12: Ingreep-effectenschema 

Fase / 
Deelingreep 

Directe effecten Indirecte effecten Relevante milieudisciplines Relevantie op 
planniveau 

Uitvoering plan/werken (projectniveau)  

Verwijderen 
vegetatie 

Ecotoopverlies Wijziging beeld- en 
belevingswaarde 

Biodiversiteit, Mens X 

Vergraving Wijziging bodemprofiel 
Bodemerosie  
Aantasting ongekend 
bodemerfgoed 

 Bodem, Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

(X) 

Inzetten 
machines / 
werfverkeer 

Verkeersafwikkeling, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 
Geluidsemissies 
Luchtemissies 
Wijziging beeld- en 
belevingswaarde 

Hinder - geluidsverstoring 
Bodemverdichting 

Mobiliteit, Geluid en trillingen, 
Lucht, Mens, Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie, Bodem, 
Biodiversiteit 

/ 

Bemaling 
(eventueel) 

Wijziging 
grondwaterhuishouding: 
verdroging/vernatting 

Wijziging 
oppervlaktewaterhuishouding 
(lozing bemalingswater) 
Ecotoopwijziging 
Bodemzetting 

Grondwater, Oppervlaktewater, 
Biodiversiteit, Bodem, Mens 

(X) 

Ruimtebeslag (planniveau en projectniveau)  

 Wijziging in functies Versnippering en 
barrièrewerking 
Wijziging landschapsstructuur 
en ruimtelijke samenhang 

Mens, Biodiversiteit, Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

X 

 Wijziging 
grondwaterhuishouding 
(infiltratiemogelijkheden, 
grondwaterstroming) 

Biotoopverlies 
Bodemzetting 
 

Grondwater, Oppervlaktewater, 
Biodiversiteit, Bodem 

X 
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Fase / 
Deelingreep 

Directe effecten Indirecte effecten Relevante milieudisciplines Relevantie op 
planniveau 

Wijziging 
oppervlaktewaterkwantiteit 

 Profielvernietiging  Bodem (X) 

 Wijziging perceptie 
Wijziging landschapsstructuur 
Impact op onroerend erfgoed 

Wijziging visuele beleving Bodem, Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie, Mens 

X 

Ingebruikname plan/projectgebied (planniveau en projectniveau)  

 Wijziging verkeersbelasting, 
verkeersveiligheid, parkeren, 
verkeersleefbaarheid 

Hinder m.b.t. geluid en lucht - 
geluidsverstoring 
Gezondheid 

Mobiliteit, Geluid en trillingen, 
Lucht, Mens, Biodiversiteit 

X 

 Wijziging geluidsklimaat Wijziging belevingswaarde, 
hinder, leefkwaliteit, 
geluidsverstoring 

Geluid en trillingen, Mens, 
Biodiversiteit 

X 

 Wijziging luchtklimaat Wijziging belevingswaarde, 
hinder, leefkwaliteit 

Lucht, Mens X 

 Impact m.b.t. afvalwater – 
capaciteit rioleringsnet 

 Oppervlaktewater (X) 

 Bodemkwaliteit 
Waterkwaliteit (grondwater en 
oppervlaktewater) 

Ecotoopwijziging  Bodem, Water, Biodiversiteit (X) 

 Ecotoopwijziging (groengebied) Visuele beleving 
Landschapsstructuur, 
beeldwaarde 

Biodiversiteit, Mens, Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

X 
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10.3. Overzicht van de te onderzoeken disciplines 

De bedoeling van het plan-MER is een beschrijving te geven van de effecten van het plan op het milieu 
en een onderzoek te doen naar eventuele milieuverzachtende maatregelen die de negatieve impact 
op het milieu trachten te beperken of te voorkomen. 
 
Gezien de karakteristieken van het gebied, de aard van het plan en bovenstaande ingreep-
effectenschema worden in de MER door de respectievelijke erkende MER-deskundigen volgende 
aspecten volwaardig onderzocht als sleuteldiscipline: 

- Mens-mobiliteit 

- Lucht en geur 

- Geluid en trillingen 

- Bodem 

- Grondwater, oppervlakte- en afvalwater 

- Biodiversiteit 

- Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

- Mens - Ruimtelijke aspecten 

- Mens-gezondheid 

 
Het gedeelte bouwkundig erfgoed en archeologie wordt mede door de MER-deskundige landschappen 
en de coördinator behandeld. Immers wordt vanuit de gekende gegevens niet verwacht dat er een 
MER-deskundige voor dit gedeelte vereist zal zijn.  
 
Het thema energie behoort volledig tot het EHUBT-concept, welke in de planbeschrijving uitgebreid 
behandeld wordt. In alle disciplines van het MER zal dit concept dan ook mee in de effectenbeoordeling 
opgenomen worden.  
 
Het aspect klimaat (adaptatie – klimaatreflex) zal meegenomen worden bij de relevante disciplines 
door de desbetreffende MER-deskundigen. Zo zal bvb het beperken van uitstoot broeikasgassen 
meegenomen worden in de discipline lucht, terwijl een 100-jarige storm of droogte bij hittegolf mee 
zal genomen worden in de discipline water.  
 
Volgende indeling wordt per discipline gehanteerd: 

- Afbakening studiegebied 

- Beschrijving referentiesituatie 

- Effectbeschrijving en –beoordeling  

- Milderende maatregelen 

- Synthese per discipline 

 
Naast de bespreking per discipline zullen onderstaande aspecten in een afzonderlijk hoofdstuk worden 
besproken door de MER-coördinator: 

- Integratie en eindsynthese 

- Leemten in de kennis 

- Grensoverschrijdende effecten 

- Monitoring en postevaluatie 

- Niet-technische samenvatting 
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10.4. Opbouw per discipline 

10.4.1. Afbakening van het studiegebied 

Het plangebied (plangrens van het definitieve PRUP) is het gebied waarbinnen de eigenlijke 
bestemmingswijziging(en) wordt voorzien. De effecten veroorzaakt door het beschreven plan, 
manifesteren zich doorgaans in een groter gebied dan het eigenlijke plangebied. Dit wordt het 
studiegebied genoemd.  
 
Het  invloedsgebied waarbinnen effecten optreden. Dit kan verschillend zijn per discipline en zelfs per 
effect. Het studiegebied wordt met andere woorden globaal gedefinieerd als het plangebied met 
inbegrip van het invloedsgebied en wordt dan ook per discipline bepaald. 
 

10.4.2. Beschrijving referentiesituatie 

Voor de voorspelling van effecten is het van belang vooraf aan te geven naar welke toestand van het 
studiegebied zal gerefereerd worden (d.i. referentiesituatie). Bij de beschrijving van deze 
referentiesituatie dient gebruik gemaakt te worden van de meest recent bestaande documenten, 
veldwaarnemingen, kaartmateriaal, e.d. De bestaande toestand wordt geëvalueerd en kwetsbare 
gebieden worden afgebakend met het oog op de effectvoorspelling. De beschrijving van de 
referentiesituatie is verder op bij de verschillende disciplines terug te vinden.  
 
In het onderhavige plan-MER kunnen twee referentiesituaties beschouwd worden: 

- Feitelijke toestand (zie hoofdstuk 2.2.1.) 

- Juridische planologisch toestand (zie hoofdstuk 6)  

 
De feitelijke toestand en de juridisch planologische toestand van voorliggend plan zijn min of meer 
gelijk:  

• Planologisch agrarisch gebied is in de feiten in landbouwgebruik 

• Planologische zone voor openbaar nut is in gebruik door een verbrandingsoven en het 
orderstation Maroyendam van Elia 

Om die reden wordt voor het milieuonderzoek één referentiesituatie beschouwd en wordt er van 
uitgegaan dat de effecten ten opzichte van de planologische situatie gelijkwaardig kunnen worden 
beoordeeld dan de effecten ten opzichte van de feitelijke situatie. Indien tijdens de milieubeoordeling 
mocht blijken dat deze stelling niet klopt zal dit worden aangegeven en zullen de effecten voor zowel 
de planologische- als de feitelijke situatie voor het betreffende gebied worden beoordeeld.  
 
Het ontwikkelingsscenario beschrijft (op een kwalitatieve/semi-kwantitatieve manier) de evolutie van 
het studiegebied in de toekomst, rekening houdende met de autonome evolutie van het gebied en 
met de evolutie onder invloed van plannen en beleidsopties (gestuurde ontwikkeling). ’Het 
ontwikkelingsscenario is bijgevolg een aanvulling op de feitelijk toestand  en houdt dus rekening met 
toekomstprojecties. 
Een ontwikkelingsscenario wordt enkel besproken in een discipline indien in de desbetreffende 
discipline zou blijken dat het ontwikkelingsscenario zou afwijken van de feitelijke toestand ten gevolge 
van de geplande ontwikkelingen. De toetsing van de milieueffecten ten opzichte van het 
ontwikkelingsscenario zal in functie zijn van de graad van concreetheid waarmee toekomstige toestand 
2030 beschreven kan worden. Voor de beschrijving van de geplande ontwikkelingen wordt verwezen 
naar de voorgaande hoofdstukken in de startnota.   
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10.4.3. Effectbeschrijving en –beoordeling 

Het plan-MER bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen de voorliggende bestemmingswijzigingen 
aanvaardbaar zijn qua milieueffecten. In het kader van het RUP gebeurt de vertaling van deze 
randvoorwaarden naar ruimtelijke inrichting en dit kan onder meer door middel van 
stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch plan of de toelichtende nota. 
 
Het plan-MER beschrijft en beoordeelt de effecten van het RUP op de verschillende disciplines en 
effectgroepen. Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent dat de 
toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de effecten gebaseerd is op een 
duidelijk omschreven waardering. Hierbij worden de effecten van het plan vergeleken met de effecten 
van de referentiesituaties. 
 
Bij de beoordeling van de effecten zal onderstaande zevenwaardige schaal gehanteerd worden.  
 
Tabel 13: Zevenwaardige schaal voor effectbeoordeling 

Beoordeling effect Waardering 

Aanzienlijk negatief -3 

Negatief -2 

Beperkt negatief -1 

Geen of verwaarloosbaar effect 0 

Beperkt positief +1 

Positief +2 

Aanzienlijk positief +3 

 
Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de 
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd, maar op 
planniveau is het niet steeds mogelijk en noodzakelijk om een kwantitatieve beoordeling te 
doen. Afhankelijk van de ingreep, de discipline en de beschikbare gegevens kan een semi -
kwantitatieve of kwalitatieve beoordeling op planniveau volstaan.  Hierbij duidt een positieve 
beoordeling op een gewenst effect (verhoging, een ondersteuning of een versterking van de betrokken 
eigenschap). Een negatieve beoordeling wijst op een ongewenst effect (het verdwijnen, een verlaging 
of een aantasting van een bepaalde eigenschap). Per besproken effect van elke discipline wordt het 
significatieniveau toegelicht.  
 

10.4.4. Milderende maatregelen 

Voor de voorkomende negatieve effecten vanuit de disciplines worden waar mogelijk milderende 
maatregelen voorgesteld die eveneens ruimtelijk te vertalen zijn in het RUP toelichtingsnota, grafisch 
plan of voorschriften). Deze worden na afweging van eventuele cumulatieve effecten met de andere 
disciplines heen besproken.  Een aantal milderende maatregelen zullen verder vertaald worden in het 
RUP, andere zullen worden door-vertaald in het ontwerp. Het MER geeft in de mate van het mogelijke 
aan welke elementen dienen vertaald te worden in de verdere uitwerking van het plan/RUP, welke in 
het ontwerp en welke milderende maatregelen op een andere manier dienen te worden 
geconcretiseerd (vb. flankerende maatregelen). Naast milderende maatregelen worden waar relevant 
ook aanbevelingen geformuleerd ter bevordering van positieve effecten en het minimaliseren van 
matig negatieve effecten. 
 
Ook zullen er mogelijk reeds elementen aan bod komen die mitigatie betreffen op projectniveau. We 
wensen deze niet gedetailleerd uit te werken, maar ook niet uit te sluiten. Ze geven immers reeds aan 
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waaraan aandacht moet besteed worden bij de verdere uitwerking zodat er een project kan 
opgemaakt worden waarbij deze mitigatie reeds geïntegreerd is. Op deze manier wensen we het 
instrument MER in te zetten om het plan maximaal te optimaliseren, waarbij reeds aandachtspunten 
worden meegegeven voor de verdere projectuitwerking. Het MER zal dan ook in de mate van het 
mogelijke aangeven welke elementen dienen vertaald te worden in het RUP en welke milderende 
maatregelen op een andere manier dienen te worden geconcretiseerd.  De milderende maatregelen 
(en conclusies uit het milieuonderzoek) zullen op geregeld tijdstip worden besproken met de opmakers 
van het RUP. Op deze manier ontstaat een continue wisselwerking tussen het MER en het RUP (en 
ontwerp). 
Hierbij dienen minimaal de uiteindelijke negatieve scores vanuit de zevenwaardige schaal als volgt 
gekoppeld te worden aan milderende maatregelen: 
 
Tabel 14: Koppeling milderende maatregelen aan negatieve effectbeoordeling 

Waardering Milderende maatregel 

-1  Milderende maatregelen kunnen wenselijk zijn, maar worden niet noodzakelijk 
geacht 

-2 Milderende maatregelen zijn wenselijk maar niet noodzakelijk voor de 
uitvoering van het plan 

-3  Milderende maatregelen zijn noodzakelijk.  

 

 

10.4.5. Synthese per discipline 

In de synthese per discipline worden als besluit van de milieueffectbeoordeling de effecten per 
effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten en de mogelijke impact 
van milderende maatregelen. 
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10.5. Opbouw geïntegreerde (discipline overschrijdende) hoofdstukken 

10.5.1. Integratie en eindsynthese 

De integratie van de verschillende disciplines leidt tot een evaluatie van het voorgenomen plan op vlak 
van milieu. Deze effectbeoordeling wordt in het hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’ geïntegreerd 
en doorvertaald naar mogelijk aanpassingen van het plan in functionele invulling, aanbevelingen met 
betrekking tot landschappelijke inrichting en concretisering van het plan, … (milderende maatregel of 
aanbeveling). 
 

10.5.2. Leemten in de kennis 

Er wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen worden 
geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:  
 

• Leemten met betrekking tot het plan (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gegevens 

inzake de plankenmerken).  

• Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake 

omgevingskenmerken).  

10.5.3. Grensoverschrijdende effecten 

Met het begrip ‘grensoverschrijdende effecten’ worden de mogelijke milieueffecten bedoeld die een 
gewest- of landgrens overschrijden. Gezien het plangebied gelegen is op ca. 4km van de Nederlandse 
grens, kunnen grensoverschrijdende effecten niet worden uitgesloten. Potentiële effecten op 
grondgebied van Nederland, zullen meegenomen worden binnen het milieuonderzoek. 
 

10.5.4. Monitoring en postevaluatie 

Er wordt nagegaan of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is onder de vorm van 
monitoring of postevaluatie. 
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10.6. Mens – mobiliteit 

10.6.1. Afbakening studiegebied 

Het projectgebied is de zone of het te onderzoeken plangebied waarover het project zich uitstrekt. 
Deze wordt weergegeven in hoofdstuk 2.2. Het plangebied situeert zich op grondgebied Eeklo en 
wordt als volgt begrensd: 

• In het noorden door N49/A11/E34 

• In het noordoosten door het aansluitingspunt R43 (ring rond Eeklo) met de N49/A11 

• In het oosten door de R43 - langs de ring ligt Maroyendam, die een lokale verbinding vormt 
voor landbouwvoertuigen en fietsers van Balgerhoeke over de N49/A11 

• In het zuiden door landbouwgebieden ten noorden van Pastoor Bontestraat 

• In het zuidwesten door Sint-Laureinsesteenweg (N455) 

• In het noordwesten door het Schipdonkkanaal 
 
Het onderzoeksgebied is het gebied waarin men verwacht dat er zich verkeers- en mobiliteitseffecten 
zullen voordoen (invloedsgebied). De afbakening van het onderzoeksgebied is dus ruimer dan het 
projectgebied (te onderzoeken plangebied). Anderzijds is het onhaalbaar om het onderzoeksgebied zo 
uitgestrekt te maken dat élk effect, hoe klein ook, wordt meegenomen en onderzocht. Omwille van 
die reden wordt er gekeken naar de directe invloedssfeer en de directe omgeving. Hier zal dan ook de 
grootste impact aanwezig zijn. In het ontwerp-MER zal de grootte van het studiegebied (projectgebied 
+ onderzoeksgebied per discipline) bepaald worden.  
 

10.6.2. Referentiesituatie 

Inzake de beschrijving van de referentiesituatie wordt het huidig bereikbaarheidsprofiel beschreven, 
waar ook het beslist beleid deel van uitmaakt. Ook wordt op basis van ongevallengegevens inzicht 
gegeven in de huidige verkeersveiligheid. Om de referentiesituatie ook kwantitatief te beschrijven zal  
gebruik gemaakt worden van verkeerstellingen en gegevens uit het verkeersmodel van de 
vervoerregio Gent. Deze tellingen worden verwerkt tot druktebeelden voor de maatgevende 
momenten.  
 
Met de beschrijving van de referentiesituatie worden volgende aspecten geduid: 

- de bereikbaarheid van het studie-/plangebied 

- de huidige verkeersveiligheid van het wegennet 

- het druktebeeld van het wegennet 

- de verkeersleefbaarheid van het wegennet 

 
10.6.2.1. Bereikbaarheidsprofiel 

In het bereikbaarheidsprofiel wordt de bereikbaarheid van het studie-/plangebied voor de 
verschillende vervoersmodi uitgewerkt. De netwerken ter hoogte van het studie-/plangebied worden 
in kaart gebracht en besproken. Uitgangspunt hierbij is het STOP-principe waarbij er achtereenvolgens 
aandacht gaat naar de voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer, en tot slot het gemotoriseerd 
vervoer.  
 

10.6.2.2. Voetgangers 

Het plangebied bevindt zich op een acceptabele wandelafstand van de kern van Balgerhoeke waar ook 
een deel van het wonen is geconcentreerd. Ook de dichtstbijzijnde bushalte ‘Balgerhoeke Kerk’ bevindt 
zich op wandelafstand van het plangebied. 
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Figuur 61: Gebied bereikbaar op 15 minuten wandelen (Bron: Traveltime, 2022) 

Binnen het plangebied zijn geen trage verbindingen aanwezig. Ook zijn er geen (recreatieve) 
voetgangersnetwerken die het gebied doorkruisen. De bereikbaarheid van voetgangers is gericht naar 
de Sint-Laureinsesteenweg, Maroyendam en de Pastoor Bontestraat. 
 
De Sint-Laureinsesteenweg is tussen het centrum van Balgerhoeke en huisnummer 21 aan beide zijden 
van de rijbaan uitgerust met smalle voetpaden. De voetpaden laten toe om zich via de Sint-
Laureinsesteenweg tussen het centrum van Balgerhoeke en het plangebied te voet te verplaatsen. De 
voetpaden zijn echter eerder smal, en voldoen niet aan de comfort- en veiligheidsnormen uit het 
vademecum voetgangersvoorzieningen. Door de beperkte breedte van de voetpaden maken 
voetgangers in de praktijk gebruik van de fietspaden. Ten noorden van huisnummer ontbreken 
voetpaden. Voetgangers dienen er gebruik te maken van de fietspaden.  
Het segment van de Sint-Laureinsesteenweg tussen de Oude Staatsbaan en de rotonde is niet voorzien 
van voetgangersoversteekplaatsen. In het centrum van Balgerhoeke, ten zuiden van de Oude 
Staatsbaan en ter hoogte van de kerk, zijn voetgangersoversteekplaatsen aangelegd.  
 

  
Figuur 62: Wegprofiel Sint-Laureinsesteenweg ((Google 
Streetview, augustus 2022 

Figuur 63: Wegprofiel Maroyendam (Google Streetview, juli 
2021) 
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Maroyendam is een landelijke weg, en is niet uitgerust met voetpaden. Voetgangers maken er gebruik 
van de rijbaan en de zachte bermen. 
Het segment van de Pastoor Bontestraat tussen de Sint-Laureinsesteenweg en huisnummer 52 is aan 
de zuidzijde van de rijbaan uitgerust met een voetpad. Het voetpad is voldoende breed en obstakelvrij, 
en biedt bijgevolg een comfortabele en veilige infrastructuur voor voetgangers. De noordzijde van de 
Pastoor Bontestraat in niet uitgerust met voetpaden. Voetgangers maken er gebruik van de zachte 
berm.  
Ten oosten van huisnummer 52 zijn er geen voetpaden aangelegd. Voetgangers maken er dus ook 
gebruik van de zachte berm. 
 

  
Figuur 64: Wegprofiel Pastoor Bontestraat (Google Streetview, juni 2021) 

10.6.2.3. Fietsers 

Het plangebied bevindt zich in Balgerhoeke, een deelgemeente van Eeklo. Naast alle bestemmingen in 
Balgerhoeke en de omliggende buurgemeenten (o.m. Sint-Laureins, Maldegem), is het centrum van 
Eeklo eveneens bereikbaar op 30 minuten fietsen.  
 

 
Figuur 65: Gebied bereikbaar op 30 minuten fietsen (Bron: Traveltime, 2022) 
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Het projectgebied ontsluit voor fietsers naar de Sint-Laureinsesteenweg, Maroyendam en de Pastoor 
Bontestraat.  
 
De Sint-Laureinsesteenweg is uitgerust met aanliggende niet verhoogde enkelrichtingsfietspaden. 
Rekening houdend met het snelheidsregime van 50 km/u zijn echter aanliggend verhoogde fietspaden 
aangewezen. De fietspaden zijn eerder smal en voldoen evenmin aan de huidige comfort- en 
veiligheidseisen. Ter hoogte van de rotonde komen de enkelrichtingsfietspaden samen, om vervolgens 
in de richting van de Sint-Laureins aan de westzijde van de rijbaan een dubbelrichtingsfietspad te 
vormen.  
Maroyendam is een landelijke weg met een gemengd gebruik door gemotoriseerd verkeer en fietsers. 
Het snelheidsregime bedraagt 50 km/u, wat met eerder lagere verkeersintensiteiten gemengd verkeer 
toelaat.  
De Pastoor Bontestraat beschikt niet over fietspaden. Fietsers rijden er gemengd met het 
gemotoriseerd verkeer. Het snelheidsregime is divers langs de Pastoor Bontestraat. Zo geldt er langs 
het segment tussen Maroyendam en de Krekelmuis een snelheidsregime van 70 km/u, in oostelijke 
richting gevolgd door een snelheidsregime van 50 km/u (aanduiding bebouwde kom), en ter hoogte 
van de basisschool Sint-Antonius een snelheidsregime van 30 km/u. Langs de segmenten waar een 
snelheidsregime van 30 km/u en 50 km/u geldt is gemengd verkeer aanvaardbaar. Echter, langs het 
segment van de Pastoor Bontestraat waar een snelheidsregime van 70 km/u geldt, voldoet de 
inrichting niet aan de huidige comfort- en inrichtingseisen. 
 
In de omgeving van het plangebied gebied maken de Sint-Laureinsesteenweg deel uit van het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) als functionele fietsroute. De route maakt in 
noordelijke richting de verbinding met Sint-Laureins. In zuidelijke richting wordt aangesloten op de nog 
te realiseren fietssnelweg F42 Gent – Brugge via Eeklo (op spoorbedding). In het centrum van 
Balgerhoeke kan ook aangesloten worden op de fietssnelweg F422 Deinze – Eeklo langs het 
Afleidingskanaal van de Leie. Tenslotte maakt de N9 deel uit van het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (BFF) als functionele fietsroute, met een verbinding richting Eeklo en richting 
Maldegem.  



122 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

 

 

 
Figuur 66: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (Geoloket provincie Oost-Vlaanderen, 2022) 

Het mobiliteitsplan Eeklo (2018) bevestigt de selectie van het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (BFF) en de fietssnelwegen.  

 
Figuur 67: Fietsroutenetwerk 2030 (Mobiliteitsplan Eeklo, 2018) 
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Het recreatieve fietsroutenetwerk, dat opgebouwd is uit knooppunten, loopt langs het projectgebied 
en vormt de verbinding tussen knooppunten 93 en 95. Zowel Maroyendam als de Pastoor Bontestraat 
zijn opgenomen in het recreatief fietsnetwerk. 
 

 
Figuur 68: Recreatief fietsroutenetwerk (fietsnet.be, 2022) 

Uit de Strava3 Heatmap voor fietsgebruik blijkt dat de route via de Sint-Laureinsstraat, Pastoor 
Bontestraat en Maroyendam frequent gebruikt wordt door (recreatieve) fietsers. Ook het jaagpad 
langs het Afleidingskanaal van de Leie wordt binnen het netwerk frequent gebruikt.  
 

 
Figuur 69: Strava heatmap voor fietsgebruik, (Strava, 2022) 

 
 

 
3 Strava is een mobiele applicatie die vaak gebruikt wordt door (sportieve) fietsers. Strava verzamelt locatiegegevens die afkomstig kunnen zijn een smartphone 

of van fietscomputers die uitgerust zijn met GPS. Aangezien Strava gebruikt wordt door een specifieke doelgroep kunnen de gegevens niet als representatief 

beschouwd worden voor de gehele bevolking, de gegevens kunnen echter wel een indicatie geven van de meest gebruikte fietsroutes.  
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10.6.2.4. Openbaar vervoer 

De bushalte die het dichtst bij het projectgebied ligt, is halte ‘Balgerhoeke kerk’ op ruim 600 meter van 
het studie-/plangebied, langs de Sint-Laureinsesteenweg. Deze bushalte wordt bediend door 
2 buslijnen:  

- buslijn 58 Gent-Eeklo-Brugge station: 

o tot 3 bussen per spitsuur per richting, en 2 bussen per daluur per richting 

- buslijn 62 Eeklo station – Sint-Laureins – Sint-Margriete 

o 1 bus per uur tijdens de ochtend-, avondspits en daluren per richting 

 
Figuur 70: Uitsnede uit netplan De Lijn, (De Lijn, 2022) 

In 2019 werden alle Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Eeklo maakt deel 
uit van de vervoerregio Gent. Eén van de eerste taken van de vervoerregioraad bestond uit het 
opmaken van een netwerk voor openbaar vervoer. Dit bestaat uit 4 lagen: het treinnet, het kernnet, 
het aanvullend net en het vervoer op maat. Door die lagen onderling beter met elkaar te verbinden, 
zullen reizigers vlot van het ene vervoermiddel op het andere kunnen overstappen. Bij de uitrol van 
het openbaar vervoer netwerk wordt buslijn 62 Eeklo station – Sint-Laureins – Sint-Margriete 
behouden, als buslijn binnen het functioneel net met een spitsfrequentie van 1 bus per uur per 
richting. 
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De bushaltes zijn in beide rijrichtingen goed 
uitgerust. Er is als wachtaccommodatie in beide 
richtingen een schuilhuisje met zitbank 
aanwezig, evenals de nodige reizigersinformatie, 
fietsenstallingen en een vuilnisbak. De halte is 
uitgerust met een perron, en komt tegemoet aan 
de toegankelijkheidseisen. De bussen halteren in 
beide richtingen op de rijbaan.  
 

 
Figuur 71: Bushalte Balgerhoeke kerk (Bron: Google 
Streetview, 2022) 

 

Figuur 72: Uitsnede kernnet en aanvullend net vervoerregio Gent (Vlaanderen.be, 2022) 

 
10.6.2.5. Gemotoriseerd verkeer 

Het studie-/plangebied ontsluit voor autoverkeer via de Sint-Laureinsesteenweg en via de B404 naar 
het omliggende wegennet. De meest plausibele verbindingen zijn die naar deE34 en het op- en 
afrittencomplex Eeklo, naar de N9 Zeelaan/Leopoldlaan en naar de R43 Ringlaan. 
De Sint-Laureinsesteenweg is ingericht met een 1x2-profiel met aan beide zijden aanliggende niet 
verhoogde fietspaden. Het snelheidsregime bedraagt 50 km/u, met in het centrum nabij de school een 
dynamische zone 30. Ten noorden van de rotonde gaat het snelheidsregime van 50 km/u naar 70 km/u. 
Ter hoogte van het studie-/plangebied is een eenstrooksrotonde aangelegd met vrijliggende 
fietspaden en fietsoversteken uit te de voorrang. De rotonde zorgt voor de rechtdoorgaande beweging 
tussen Balgerhoeke en Sint-Laureins, en de ontsluiting van onder meer de site IVM en Aquafin. De 
noordelijke tak van de rotonde leidt naar Sint-Laureins, met de tunnel onder de E34.  
De B404 is ingericht als 2x1. Het vormt een autoweg met een snelheidsregime van 90 km/u. De B404 
vormt de verbinding tussen het op- en afrittencomplex ‘Eeklo’ van de E34 en het kruispunt van de N9 
en de R43. Ter ontsluiting van de Vrouwestraat is een lichtengeregeld kruispunt aangelegd. Het verkeer 
van/naar de Vrouwestraat en van/naar de Pastoor Bontestraat of Maroyendam mag louter de B404 
oversteken. Afslaande bewegingen van en naar de B404 zijn verboden.  
 
In het mobiliteitsplan van Eeklo (2018) is een wegencategorisering opgenomen. De E34 is aangeduid 
als hoofdweg, de B404 als primaire weg type II. De R43 vervult als secundaire weg type II een 
verzamelende functie op bovenlokaal niveau. Het noordelijk segment van de Sint-Laureinsesteenweg 
is, samen met de nieuw aan te leggen weg doorheen het studie-/plangebied opgenomen als lokale 
weg type I, en vervullen een lokale verbindende functie. Het zuidelijke segment van de Sint-
Laureinsesteenweg, en de N9 Leopoldlaan, zijn aangeduid als lokale weg type II en hebben een 
verzamelende en ontsluitende functie op lokaal niveau. De N9 Zeelaan heeft met een selectie als 
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secundaire weg type III een hogere verbindende functie gekregen, met specifieke aandacht als 
openbaar vervoers- en fietsas.  
De Maroyendam en de Pastoor Bontestraat zijn als lokale weg type III opgenomen, en vervullen een 
ontsluitende en toeganggevende functie tot de aangelanden.  
 

 
Figuur 73: Wegencategorisering Eeklo – visie 2030 (Mobiliteitsplan Eeklo, 2018) 

10.6.2.6. Ongevallenbeeld 

De interactieve kaart biedt een ongevallenbeeld op het wegennet rondom het studie-/plangebied. De 
gegevens zijn verzameld door de politie in de periode tussen 2014 en 2016.  
Uit het beeld is af te leiden dat er zich een grotere concentratie van ongevallen heeft voorgedaan op 
het kruispunt van de N9 met de B404 en R43. Ook het kruispunt van de N9 met Balgerhoeke en het 
kruispunt van de E34 met de Sint-Laureinsesteenweg (situatie voor realisatie van tunnel) worden 
aangeduid. Het gaat hierbij om locaties waar het aantal ongevallen iets lager is.  
Uit de gegevens valt af te leiden dat: 

- er enkel ongevallen met gewonden zijn geregistreerd 

- de ongevallen voornamelijk overdag zijn gebeurd, met een concentratie tijdens zowel de 

ochtend- als avondspits 

- de ongevallen zich spreiden over alle dagen van de week 
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Figuur 74: Ongevallenbeeld (interactieve ongevallenkaart, 2014-2016) 

10.6.2.7. Druktebeeld referentiesituatie – basistoestand 2017 

De basisresultaten van het regionaal verkeersmodel Gent4 bieden zicht op de verkeersintensiteiten 
van het wegennet binnen het studiegebied. Het gaat om de intensiteiten van de basistoestand 2017.  
Het verkeersmodel beschrijft de mobiliteit van het personenverkeer aan de hand van de spreiding in 
tijd en ruimte van socio-economische activiteiten, het volledige multimodale vervoersaanbod, de 
aantrekkelijkheid van de verschillende vervoerwijzen en de invloed hiervan op de modale keuze en 
trajectkeuze voor alle verplaatsingen. Het gebruikte modelinstrumentarium focust vooral op een zo 
correct mogelijke modellering van het personenverkeer, maar er wordt uiteraard ook rekening 
gehouden met het vrachtverkeer over de weg.  
 
Het verkeersmodel toont intensiteiten voor zowel de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-18u).  

 
4 Basisresultaten resultaatnetwerken regionaal verkeersmodel Gent versie 4.2.2, Departement MOW afdeling Beleid – Team 

Verkeersmodellen 
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Figuur 75: Verkeersintensiteiten ochtendspits (8u-9u) volgens het verkeersmodel, basistoestand 2017 

 
Figuur 76: Verkeersintensiteiten avondspits (17u-18u) volgens het verkeersmodel, basistoestand 2017 
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De verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel worden aangevuld met de resultaten van 
doorsnedetellingen die gedurende 1 week de verkeersstromen en het type voertuig registreren. Op 
volgende locaties worden de tellingen uitgevoerd: 

- 2 locaties Sint-Laureinsesteenweg (ten noorden en ten zuiden van E34) 

- Balgerhoeke 

- Pastoor Bontestraat 

- E34 

- 3 locaties complex Eeklo 

- B404 

 

 
Figuur 77: Overzicht tellocaties 

10.6.2.8. Druktebeeld referentiesituatie – toekomstscenario 2030 

Het regionaal verkeersmodel Gent biedt ook zicht op de toekomstige verkeersintensiteiten van het 
wegennet binnen het studiegebied. Het gaat om inschattingen op langere termijn, met intensiteiten 
van het toekomstjaar 2030. In dit toekomstscenario wordt rekening gehouden met een aantal 
ontwikkelingen op demografisch, ruimtelijk en infrastructureel vlak. 
 
Het verkeersmodel toont intensiteiten voor zowel de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-18u).  
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Figuur 78: Verkeersintensiteiten ochtendspits (8u-9u) volgens het verkeersmodel, toekomstscenario 2030

 

Figuur 79: Verkeersintensiteiten avondspits (17u-18u) volgens het verkeersmodel, toekomstscenario 2030 
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10.6.2.9. Capaciteit van het wegennet 

Wegsegmenten 
 
De capaciteit van de wegsegmenten wordt bepaald door de I/C-verhouding, waarbij de 
verkeersintensiteiten van de referentiesituatie 2017 en 2030 in verhouding staan tot de theoretische 
capaciteit van de in beschouwing genomen wegsegmenten. De theoretische capaciteit van de 
wegsegmenten is afhankelijk van de toegekende wegencategorisering uit het mobiliteitsplan Eeklo.  
 
Voor wegsegmenten worden volgende grenswaarden gebruikt voor de beoordeling van de 
verkeersafwikkeling (Richtlijnenboek MOBER, 2018): 

- Verzadigingsgraad < 35%: vlotte en vrije verkeersafwikkeling; 

- Verzadigingsgraad tussen 35% en 50%: vlotte verkeersafwikkeling; 

- Verzadigingsgraad tussen 50% en 75%: regelmatige verkeersafwikkeling met beperkte vrijheid; 

- Verzadigingsgraad tussen 75% en 90%: onregelmatige verkeersafwikkeling met beperkte vrijheid; 

- Verzadigingsgraad tussen 90% en 100% voortdurend onregelmatige verkeersafwikkeling. 

 
Tabel 15: Capaciteit van de wegsegmenten, referentiesituatie 2017 

 
Tabel 16: Capaciteit van de wegsegmenten, referentiesituatie 2030 

Uit de capaciteitstoets kan afgeleid worden dat het wegennet rondom het plangebied zowel in de 
referentiesituatie 2017 als in de referentiesituatie 2030 voldoende capaciteit biedt. Uit de 
verzadigingsgraden kan afgeleid worden dat er in de referentiesituatie 2017 een vlotte tot vrije 
verkeersafwikkeling voorkomt.  
De verzadigingsgraden voor de referentiesituatie 2030 stijgen tot maximaal 50% à 55% , wat neerkomt 
op een vlotte tot regelmatige verkeersafwikkeling.  
 

Kruispunten 
 
De mate van verkeersafwikkeling van een wegennet wordt ook bepaald door de verkeersafwikkeling 
van kruispunten. De capaciteit van de kruispunten wordt bepaald door de I/C-verhouding, waarbij de 
verkeersintensiteiten van de referentiesituatie 2017 en 2030 in verhouding staan tot de capaciteit van 
de in beschouwing genomen kruispunten. De indicatieve capaciteitsnorm van kruispunten is 
afhankelijk van het kruispunttype. 

Referentiesituatie 2017 Wegencategorisering

Theoretische 

capaciteit

(beide richtingen)

Verkeersintensiteiten 

ochtendspits

(beide richtingen)

Verzadigingsgraad

ochtendspits

(beide richtingen)

Verkeersintensiteiten 

avondspits

(beide richtingen)

Verzadigingsgraad

avondspits

(beide richtingen)

E34 (ten westen van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 2249 31% 2655 37%

E34 (ten oosten van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 2194 30% 2642 37%

B404 Primaire weg type II 3600 372 10% 615 17%

N9  Leopoldlaan (ten oosten van B404) Lokale weg type II 2000 637 32% 647 32%

R43 Secundaire weg type II 3600 240 7% 344 10%

N9 Leopoldlaan (ten westen van B404) Secundaire weg type III 2400 609 25% 678 28%

N9 Zeelaan Secundaire weg type III 2400 414 17% 474 20%

Balgerhoeke Lokale weg type II 2000 162 8% 194 10%

Oude Staatsbaan Lokale weg type III 2000 279 14% 296 15%

Pastoor Bontestraat Lokale weg type III 2000 133 7% 147 7%

Sint-Laureinsesteenweg (ten zuiden van E34) Lokale weg type II 2000 383 19% 356 18%

Sint-Laureinsesteenweg (ten noorden van E34) Lokale weg type I 2000 219 11% 309 15%

Referentiesituatie 2030 Wegencategorisering

Theoretische 

capaciteit

(beide richtingen)

Verkeersintensiteiten 

ochtendspits

(beide richtingen)

Verzadigingsgraad

ochtendspits

(beide richtingen)

Verkeersintensiteiten 

avondspits

(beide richtingen)

Verzadigingsgraad

ochtendspits

(beide richtingen)

E34 (ten westen van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 3240 45% 3745 52%

E34 (ten oosten van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 3159 44% 3824 53%

B404 Primaire weg type II 3600 1064 30% 1102 31%

N9  Leopoldlaan (ten oosten van B404) Lokale weg type II 2000 760 38% 722 36%

R43 Secundaire weg type II 3600 624 17% 679 19%

N9 Leopoldlaan (ten westen van B404) Secundaire weg type III 2400 1088 45% 1069 45%

N9 Zeelaan Secundaire weg type III 2400 666 28% 579 24%

Balgerhoeke Lokale weg type II 2000 351 18% 490 25%

Oude Staatsbaan Lokale weg type III 2000 277 14% 247 12%

Pastoor Bontestraat Lokale weg type III 2000 163 8% 148 7%

Sint-Laureinsesteenweg (ten zuiden van E34) Lokale weg type II 2000 348 17% 455 23%

Sint-Laureinsesteenweg (ten noorden van E34) Lokale weg type I 2000 348 17% 455 23%
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Concreet gebeurt de beoordeling als volgt voor voorrangsgeregelde kruispunten en rotondes 
(Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten, 2009): 

- Verzadigingsgraad per rijrichting < 80%: vlotte verkeersafwikkeling; 

- Verzadigingsgraad per rijrichting 80% - 90%: aanvaardbare verkeersafwikkeling met mogelijkheid tot 

kortstondige en lichte wachtrijvorming; 

- Verzadigingsgraad per rijrichting 90% - 100%: moeilijke verkeersafwikkeling met wachtrijvorming; 

- Verzadigingsgraad per rijrichting > 100%: kritische verkeersafwikkeling met langdurige en belangrijke 

wachtrijvorming, oververzadiging. 

Bij lichtengeregelde kruispunten wordt er pas vanaf een verzadigingsgraad van 95% gesproken van een 
moeilijke verkeersafwikkeling. Dit omdat er op een lichtengeregeld kruispunt een betere controle is 
over de verkeersafwikkeling waardoor er ook hogere verkeersintensiteiten afgewikkeld kunnen 
worden (Richtlijnenboek MER ‘Mens – Mobiliteit’, 2015). 
 

 
Tabel 17: Capaciteit van de kruispunten, referentiesituatie 2017 

 
Tabel 18: Capaciteit van de kruispunten, referentiesituatie 2030 

De capaciteitstoets geeft aan dat de verkeersafwikkeling van de kruispunten tijdens de 
referentiesituatie 2017 aanvaardbaar is. De verzadigingsgraad blijft ruim onder de 80%, wat als een 
vlotte verkeersafwikkeling kan beschouwd worden.  
De verzadigingsgraden voor de referentiesituatie 2030 stijgen, wat leidt tot een verkeersafwikkeling 
met mogelijkheid tot kortstondige en lichte wachtrijvorming op het kruispunt van de N9 Zeelaan x 
Balgerhoeke en het kruispunt Sint-Laureinsesteenweg x Pastoor Bontestraat. 
 

Verkeersleefbaarheid van het wegennet 
 
De verkeersleefbaarheid van het wegennet binnen het studie-/plangebied wordt getoetst aan 
onderstaande grenswaarden. De grenswaarden zijn gebaseerd op het onderzoek ‘Mobiliteit op 
kindermaat’ van de Stad Turnhout5. 
 

 

 
5 Mobiliteit op kindermaat, Stad Turnhout, Inspiratiedag duurzame mobiliteit,28/11/2017 

Referentiesituatie 2017 Type kruispunten

Indicatieve 

capaciteitsnorm 

kruispunten

Verkeersintensiteit

en ochtendspits

Verzadigingsgraad

ochtendspits

Verkeersintensiteit

en avondspits

Verzadigingsgraad

avondspits

Rotonde St-Laureinsesteenweg 1-strooksrotonde 2000 242 12% 219 11%

Kruispunt St-Laureinsesteenweg x P Bontestraat compact voorrangsgeregeld kruispunt 800 431 54% 496 62%

Kruispunt N9 Zeelaan x Balgerhoeke voorrangsgeregeld kruispunt 1200 575 48% 668 56%

Kruispunt N9 R43 lichtengeregeld kruispunt 3500 929 27% 1142 33%

Referentiesituatie 2030 Type kruispunten

Indicatieve 

capaciteitsnorm 

kruispunten

Verkeersintensiteit

en ochtendspits

Verzadigingsgraad

ochtendspits

Verkeersintensiteit

en avondspits

Verzadigingsgraad

avondspits

Rotonde St-Laureinsesteenweg 1-strooksrotonde 2000 348 17% 455 23%

Kruispunt St-Laureinsesteenweg x P Bontestraat compact voorrangsgeregeld kruispunt 800 570 71% 670 84%

Kruispunt N9 Zeelaan x Balgerhoeke voorrangsgeregeld kruispunt 1200 1016 85% 1069 89%

Kruispunt N9 R43 lichtengeregeld kruispunt 3500 1768 51% 1773 51%

Hoofdweg 1800

Primaire weg 1800

veel kruispunten 1200

weinig kruispunten 1800

Lokale wege type I Lokale verbindingsweg 600

Ontsluitingsweg 600

Stadsontsluitingsweg 600

Centrumontsluitingsweg 275

Wijkontsluitingsweg 175

Woonstraat 100

Fietsstraat 100

Soms bespeelbaar woonerf 25

Altijd bespeelbaar woonerf 15

Wegcategorie
Grenswaarde leefbaarheid         

(in pae/u / rijstrook)

Secundaire weg

Lokale weg type II

Lokale weg type III
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Tabel 19: Grenswaarde verkeersleefbaarheid 

 
Tabel 20: Verkeersleefbaarheid wegennet studie-/plangebied, referentiesituatie basistoestand 2017 

 
Tabel 21: Verkeersleefbaarheid wegennet studie-/plangebied, referentiesituatie toekomstscenario 2030 

De verkeersleefbaarheid van het wegennet binnen het studie-/plangebied komt in de 
referentiesituatie 2017 en 2030 niet in het gedrang. De verkeersintensiteiten blijven onder de 
leefbaarheidsnormen.  
 

10.6.3. Geplande toestand 

10.6.3.1. Mobiliteitsprofiel 

Met de opmaak van het mobiliteitsprofiel wordt een beeld geschetst van de verkeersproductie en -
attractie van de ontwikkelingen binnen het plangebied. Hierbij houden we rekening met de omvang 
en de aard van de geplande bedrijfsactiviteiten. 
Het mobiliteitsprofiel wordt volgens de methodiek uit het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, 
Mobiliteitstoets en MOBER6 opgemaakt, uitgaande van de netto-terreinoppervlakte van het 
bedrijventerrein, het aantal werknemers per ha netto-terreinoppervlakte, de vervoerswijzekeuze, 
autobezettingsgraad en de spreiding van het verkeer over de dag. Het mobiliteitsprofiel wordt 
opgemaakt voor de werknemers, de bezoekers en het vrachtverkeer. Het resulteert in het totaal aantal 
verkeersbewegingen op dagbasis, en tijdens de spitsuren.  
 
De opmaak van het mobiliteitsprofiel leidt ook tot een parkeerbehoefteraming. Op basis van het 
mobiliteitsprofiel, en op basis van parkeerkencijfers wordt een parkeerbehoefteraming gemaakt.  
Analoog aan de parkeerbehoefteraming wordt vanuit het mobiliteitsprofiel ook het aantal 
fietsenstallingen afgeleid. 
 
 
 

 
6 Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER, Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 

mei 2018 

Referentiesituatie 2017 Wegencategorisering
Grenswaarde 

verkeersleefbaarheid

Verkeersintensiteiten 

ochtendspits

Verkeersintensiteiten 

avondspits

E34 (ten westen van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 2249 2655

E34 (ten oosten van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 2194 2642

B404 Primaire weg type II 3600 372 615

N9  Leopoldlaan (ten oosten van B404) Lokale weg type II 1200 637 647

R43 Secundaire weg type II 2400 240 344

N9 Leopoldlaan (ten westen van B404) Secundaire weg type III 2400 609 678

N9 Zeelaan Secundaire weg type III 2400 414 474

Balgerhoeke Lokale weg type II 1200 162 194

Oude Staatsbaan Lokale weg type III 350 279 296

Pastoor Bontestraat Lokale weg type III 200 133 147

Sint-Laureinsesteenweg (ten zuiden van E34) Lokale weg type II 1200 383 356

Sint-Laureinsesteenweg (ten noorden van E34) Lokale weg type I 1200 219 309

Referentiesituatie 2030 Wegencategorisering
Grenswaarde 

verkeersleefbaarheid

Verkeersintensiteiten 

ochtendspits

Verkeersintensiteiten 

avondspits

E34 (ten westen van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 3240 3745

E34 (ten oosten van knoop Eeklo) Hoofdweg 7200 3159 3824

B404 Primaire weg type II 3600 1064 1102

N9  Leopoldlaan (ten oosten van B404) Lokale weg type II 1200 760 722

R43 Secundaire weg type II 2400 624 679

N9 Leopoldlaan (ten westen van B404) Secundaire weg type III 2400 1088 1069

N9 Zeelaan Secundaire weg type III 2400 666 579

Balgerhoeke Lokale weg type II 1200 351 490

Oude Staatsbaan Lokale weg type III 350 277 247

Pastoor Bontestraat Lokale weg type III 200 163 148

Sint-Laureinsesteenweg (ten zuiden van E34) Lokale weg type II 1200 348 455

Sint-Laureinsesteenweg (ten noorden van E34) Lokale weg type I 1200 348 455
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10.6.3.2. Toekomstig bereikbaarheidsprofiel 

Het toekomstig bereikbaarheidsprofiel geeft inzicht in de toekomstige ontsluiting van het plangebied. 
Het onderzoek zal resulteren in een aantal bereikbaarheidskaarten: 

- Bereikbaarheidskaart voetgangers: in relatie tot de voornaamste attractiepolen worden veilige 

en logische looproutes in kaart gebracht. 

- Bereikbaarheidskaart fiets: aansluitend op de omliggende fietsnetwerken wordt gezocht naar 

de aangewezen fietsroutes en -ontsluiting. 

- Bereikbaarheidskaart openbaar vervoer: uitgaande van de ligging van de site en de locaties 

van de haltes wordt inzicht geboden in de bereikbaar met het openbaar vervoer.  

- Bereikbaarheidskaart gemotoriseerd verkeer: de ontsluitingsstructuur voor het gemotoriseerd 

verkeer wordt in kaart gebracht. Er wordt uitgegaan van 3 mogelijke ontsluitingsvarianten. 

Het plangebied zal ontsluiten naar de R43 en de N49/A11/34. Er worden 3 ontsluitingsalternatieven 

voor het plangebied onderzocht: 

- Voorstel 1 ontsluiting oost: aantakking door een rotonde of lichtengeregeld kruispunt op de 
R43, en aanpassing van het op- en afrittencomplex Eeklo van de N49/A11/E34 

- Voorstel 2 ontsluiting west: aantakking door een rotonde of lichtengeregeld kruispunt ten 
noorden van de kruising met de Vrouwestraat met een nieuwe afrit van de E34 vanuit 
Zeebrugge 

- Voorstel 3 ontsluiting zuid: aantakking door een rotonde of lichtengeregeld kruispunt ten 
zuiden van de huidige kruising met de Vrouwestraat, met behoud van de huidige inrichting van 
de R43 

De keuze voor de ligging van de rotonde of het lichtengeregeld kruispunt heeft geen directe gevolgen 

voor de rest van het tracé van de interne ontsluitingsweg. Deze zal binnen het plangebied noordelijk 

gelegen zijn, zo nauw als mogelijk aansluitend bij N49/A11 en het windmolenpark, zo ver mogelijk van 

de Pastoor Bontestraat. De ontsluiting van het bedrijventerrein wordt voorzien via een ontsluitingsas 

die aan de westzijde aantakt op de Sint-Laureinsesteenweg. Voor de voorstelling van de 3 mogelijke 

ontsluitingsalternatieven wordt verwezen naar hoofstuk 8.3.  

 

10.6.3.3. Toekomstig druktebeeld 

Op basis van het toekomstig bereikbaarheidsprofiel, en dus rekening houdend met de 
ontsluitingsalternatieven, en het mobiliteitsprofiel wordt het toekomstig druktebeeld van het 
wegennet binnen het plangebied opgemaakt. Hierbij wordt aan de hand van de routekeuzes een 
verdeling van de toekomstige bijkomende verkeersintensiteiten (mobiliteitsprofiel) op het omliggende 
wegennet verdeeld. De in het mobiliteitsprofiel geraamde verkeersgeneratie zal dus, rekening 
houdend met deze toedeling, aan de verkeersintensiteiten van de referentiesituatie worden 
toegevoegd. Op die manier wordt het toekomstig druktebeeld van het wegennet opgesteld. 
 
Met behulp van selected link analyses, die inzicht bieden in de herkomsten en bestemmingen van het 
verkeer in het studiegebied, worden de verschuivingen van het verkeer in beeld gebracht. Het gaat om 
verkeer dat momenteel via de Sint-Laureinsesteenweg een herkomst of bestemming heeft, dat in de 
toekomst gebruik zal maken van de nieuwe interne ontsluitingsweg tussen de Sint-Laureinsesteenweg 
en de R43. De verschuivingen van het verkeer wordt eveneens opgenomen in het toekomstig 
druktebeeld.  
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10.6.4. Methodologie effectbeoordeling 

De effectbeoordeling van de discipline mens-mobiliteit volgt de voorgeschreven methodologie uit het 

richtlijnboek MER ‘Mens-Mobiliteit’.  

Het beoordelingskader voor de exploitatiefase (relevant op dit planniveau) maakt een onderscheid 
tussen verkeersgenererende en verkeersdragende projecten. Dit project is omwille van de beoogde 
ontwikkeling verkeersgenererend, en omwille van de aanleg van nieuwe infrastructuur 
verkeersdragend.  
 
De effectgroepen uit het richtlijnenboek worden hieronder weergegeven. 
 

 
Tabel 22: Effectgroepen beoordelingskader 

10.6.4.1. Effecten verkeersgeneratie 

De effectgroep verkeersgeneratie wordt niet standaard beoordeeld in het MER omdat de mate waarin 
het studie-/plangebied verkeer genereert geen voorwerp is van de vraagstelling van het MER. Wel is 
de berekening van de verkeersgeneratie belangrijk omdat zij de basis vormt voor de berekening en 
beoordeling van andere factoren zoals verkeersleefbaarheid, geluid, lucht,… 
Het studie-/plangebied zal verkeer genereren in de vorm van woon-werkverplaatsingen van 
werknemers, verplaatsingen van bezoekers aan de bedrijven en transport van goederen.  
Met de opmaak van het mobiliteitsprofiel wordt een beeld geschetst van de verkeersproductie en -
attractie van het studie-/plangebied. Hierbij houden we rekening met de omvang en de aard van de 
geplande bedrijfsactiviteiten. 
 

 
Tabel 23: Aspecten en indicatoren effectgroep verkeersgeneratie 

10.6.4.2. Effectgroep functioneren verkeerssysteem - voetgangers 

In de effectbeoordeling wordt de bereikbaarheid van het studie-/plangebied te voet in beschouwing 
genomen. Volgende aspecten komen aan bod: 

- Hoe past het plangebied binnen het voetgangersnetwerk en de voetgangersstructuur? 

Te beoordelen

x

Voetgangers x

Fietsers x

Openbaar vervoer x

Autoverkeer x

Multimodaal verkeerssysteem

Wegtransport x

Scheepvaart

Spoorvervoer

Multimodaal verkeerssysteem

Impact op de leefomgeving x

Oversteekbaarheid x

Verkeersveiligheid x

Parkeerdruk x

Functioneren 

verkeerssystemen: 

personenvervoer

Functioneren 

verkeerssystemen: 

goederenvervoer

Mobiliteitsaspecten 

verkeersleefbaarheid

Verkeersgeneratie

Effectgroepen

Indicator

Aantal personenverplaatsingen en 

gpoederenstromen

Modale verdeling 

personenverplaatsingen en 

goederenvervoer

Aantal parkeerplaatsen noodzakelijk

Spreiding van het verkeer over het 

verkeersnetwerk
Distributie verkeersstromen

Aspect

Parkeervraag

Verdeling over de modi

Totale verkeersproductie en -attractie
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- Zijn er missing links in het netwerk die de bereikbaarheid van het plangebied beïnvloeden? 
- Wat is de wandelafstand tot de haltes openbaar vervoer, naburige centra en woonclusters? 
- Treden er voor voetgangers barrières op? 
- Ontstaan er met de planinitiatieven onveilige verkeerssituaties voor voetgangers?  

Het significantiekader uit het richtlijnenhandboek wordt gehanteerd. 
 

 
Tabel 24: Aspecten en indicatoren effectgroep functioneren verkeerssystemen - voetgangersvoorzieningen 

10.6.4.3. Effectgroep functioneren verkeerssystemen - fietsers 

In de effectbeoordeling wordt de bereikbaarheid van het plangebied met de fiets in beschouwing 
genomen. Volgende aspecten komen aan bod: 

- Hoe past het plangebied binnen het fietsnetwerk en de fietsstructuur? 
- Zijn er missing links in het netwerk die de bereikbaarheid van het plangebied beïnvloeden? 
- Wat is de fietsafstand tot de naburige centra en woonclusters? 
- Treden er voor fietsers barrières op? 
- Ontstaan er met de planinitiatieven onveilige verkeerssituaties voor fietsers?  

Het significantiekader uit het richtlijnenhandboek wordt gehanteerd. 
 

 
Tabel 25: Aspecten en indicatoren effectgroep functioneren verkeerssystemen - fietsvoorzieningen 

10.6.4.4. Effectgroep functioneren verkeerssysteem – openbaar vervoer 

In deze effectgroep wordt het openbaar vervoer beschouwd. Met het planinitiatief wordt de openbaar 
vervoerstructuur niet aangepast. De lijnvoeringen en reisroutes wijzigen dus niet. Bij de 
effectbeoordeling wordt dus enkel de bereikbaarheid van het plangebied in beschouwing genomen.  
Voor de beoordeling van de effecten wordt het significantiekader uit het richtlijnenhandboek 
gehanteerd. 
 

 
Tabel 26: Aspecten en indicatoren effectgroep functioneren verkeerssystemen – openbaar vervoer 

10.6.4.5. Effectgroep functioneren verkeerssystemen – autoverkeer 

In deze effectgroep wordt het gemotoriseerd verkeer beschouwd. Er wordt gekeken naar de structuur 
van het wegennet, de doorstroming van het verkeer en het functioneren van de kruispunten op het 
wegennet binnen het studiegebied. Als basis voor de kwantitatieve beoordeling wordt gebruik 
gemaakt van het toekomstig druktebeeld.  
Rekening houdend met het toekomstig bereikbaarheidsprofiel wordt ook de bereikbaarheid van het 

Indicator

Structuur voetgangersnetwerk Opbouw voetgangersnetwerk

Continuïteit voetgangersnetwerk Missing links voetgangersnetwerk

Bereikbaarheid Wandelafstand referentierelaties

Doorsnijding

Omwegfactor

Aantal conflictpunten

Soorten conflictpunten

Aspect

Kwaliteit

Barrièrewerking

Verkeersveiligheid

Bereikbaarheid

Indicator

Structuur fietsnetwerk Opbouw fietsnetwerk

Continuïteit fietsnetwerk Missing links fietsnetwerk

Bereikbaarheid Fietsafstanden referentierelaties

Doorsnijding

Omwegfactor

Aantal conflictpunten

Soorten conflictpunten
Verkeersveiligheid

Aspect

Kwaliteit

Barrièrewerking
Bereikbaarheid

Indicator

Bereikbaarheid van de halte Haltebereikbaarheid

Reistijden Trajecttijden voor referentierelaties

Aspect

Bereikbaarheid
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plangebied beoordeeld. Tenslotte wordt de verkeersveiligheid beoordeeld, zowel naar aantal en aard 
van de eventuele conflictpunten.  
Voor de beoordeling van de effecten wordt het significantiekader uit het richtlijnenhandboek 
gehanteerd. 
 

 
Tabel 27: Aspecten en indicatoren effectgroep functioneren verkeerssystemen - autoverkeer 

10.6.4.6. Effectgroep functioneren verkeerssystemen – goederenvervoer 

Voor deze effectgroep worden dezelfde aspecten beschouwd als voor het autoverkeer. De opbouw 
van het wegennet, de doorstroming en het functioneren van de kruispunten, de bereikbaarheid van 
het plangebied, en de verkeersveiligheid zijn immers voor auto- en vrachtverkeer niet onderscheidend.  
 

10.6.4.7. Effectgroep verkeersleefbaarheid 

In de discipline mens-mobiliteit worden enkel die aspecten van verkeersleefbaarheid behandeld die 
effecten beschrijven in relatie tot het zich verplaatsen. In de andere disciplines van dit MER worden 
andere aspecten van verkeersleefbaarheid beoordeeld.  
 
Aangezien oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en parkeerdruk reeds aan bod kwamen bij 
voetgangers, fietsers en autoverkeer worden deze hier niet meer apart hernomen. 
 

Indicator

Structuur Opbouw wegennet

Doorstroming verkeer I/C-verhouding wegsegmenten

Functioneren kruispunten Verzadingingsgraad kruispunten

Omrijfactoren bestemmingsverkeer

Aantal en aard van conflictpuntenVerkeersveiligeheid

Aspect

Kwaliteit

Bereikbaarheid
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10.7. Lucht en geur 

10.7.1. Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor lucht wordt afgebakend tot die zone waarin de huidige en toekomstige emissies 
een aantoonbare invloed op de luchtkwaliteit kunnen hebben.  
 
Het studiegebied wordt voor de verkeersemissies mede bepaald door de discipline mens-mobiliteit. 
Gezien de impact langs de toegangswegen zich sterk ruimtelijk beperkt, wordt hierbij een zone 
afgebakend van enkele honderden meters afstand tot deze toegangswegen. De impact op de 
luchtkwaliteit zal op lokaal niveau bestudeerd worden.  
 
Daarnaast zal de afbakening van het studiegebied afhankelijk mede bepaald worden door de mogelijke 
geleide en niet-geleide emissies gekoppeld aan het EHUBt concept en de installatie van IVM. Het 
studiegebied kan bij een nieuwe installatie in feite pas vastgelegd worden na begroting van de 
mogelijke effecten, dit aan de hand van dispersieberekeningen. Waar nodig blijkt, zullen afhankelijk 
van specifieke gegevens de invloedzones uitgebreid worden. Momenteel wordt een zone van 5 km op 
5 km als studiegebied beschouwd. 
 

10.7.2. Referentiesituatie 

Bij de beschrijving van de referentiesituatie wordt in eerste instantie de actuele luchtkwaliteit van het 
studiegebied in kaart gebracht. De luchtkwaliteit wordt bepaald door globale 
achtergrondconcentraties, specifieke bijdragen van lokale bronnen, gebouwenverwarming, 
transportemissies en industriële emissies. Hierbij zal de aanwezigheid van de verbrandingsoven van 
IVM en de N49/A11 van belang zijn.  
 
In de directe omgeving van het plangebied komt geen meetstation van het luchtmeetnet, 
geëxploiteerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, voor. Zoals weergegeven staat in het Provinciaal 
Milieubeleidsplan worden er nergens knelpunten gesignaleerd inzake SO2 en NOx. 
 
Het Meetjesland is een streek die maar matig geürbaniseerd is in vergelijking met het grootste deel 
van Vlaanderen. Wat ook blijkt uit de luchtkwaliteit. Verkeer en industrie – de grootste bronnen van 
luchtvervuiling - hebben hier een minder grote impact. Het Meetjesland behoort voor stikstofoxiden 
(NOx), tot de minst vervuilde gebieden in Vlaanderen. Er is echter wel een belangrijke concentratie 
aan fijn stof, vooral afkomstig van de landbouw en de Gentse Kanaalzone (industrie) en minder van de 
huishoudens. Vooral de kleine stofdeeltjes (PM10) zijn het schadelijkst. 
 
Ten behoeve van de bespreking van de referentiesituatie zal beroep gedaan worden op de VMM-
interpolatiekaarten.  
Inzake luchtkwaliteit melden de interpolatiekaarten van VMM op basis van de meetstations de 
onderstaande waarden inzake fijn stof (PM10, PM2,5) , NO2 en black carbon (BC). Deze waarden gelden 
telkens voor het plangebied en de ruimere omgeving. Voor de achtergrondwaarden worden de 
gemiddelde waarden van het jaar 2019 gehanteerd als de meest representatieve 
achtergrondconcentraties (wegens Covid-19). 

• PM10: 21-25 µg/m³ 

• PM2,5: 13-15 µg/m³ 

• NO2: 16-20 µg/m³, ter hoogte van de N49 en de N9 lopen deze lokaal op tot 31-35 µg/m³ 

• BC: 0,76 – 1,00 µg/m³, ter hoogte van de N9 lopen deze lokaal op tot 1,51-1,75 µg/m³. 
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Figuur 80: Geïnterpoleerde jaargemiddelde PM10-waarden 2019 ter hoogte van het plangebied (bron: VMM). 

 

 
Figuur 81:  Geïnterpoleerde jaargemiddelde PM2,5-waarden 2019 ter hoogte van het plangebied (bron: VMM). 
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Figuur 82:  Geïnterpoleerde jaargemiddelde NO2-waarden 2019 ter hoogte van het plangebied (bron: VMM). 

 

 
Figuur 83:  Geïnterpoleerde jaargemiddelde BC-waarden 2019 ter hoogte van het plangebied (bron: VMM). 

 

10.7.3. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

Binnen de discipline lucht zijn volgende aspecten i.k.v. voorliggend plan relevant: verkeersemissies, 
emissies t.g.v. koeling/verwarming, exploitatie toekomstige bedrijven, stofemissies, geurhinder (o.m. 
bij biomassacentrale), en dergelijke meer. 
 
De verkeersemissies zullen – voor zoverre dit mogelijk is – kwantitatief ingeschat worden. Hierbij 
worden de verkeersintensiteiten van de wegen in het studiegebied van de discipline mens-mobiliteit 
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op hun emissies gemodelleerd met behulp van de modellen IMPACT en/of CAR Vlaanderen. De 
relevante wegen zijn deze die uiteindelijk in het studiegebied van de discipline mens-mobiliteit worden 
opgenomen. Indien voor bepaalde wegen geen verkeersintensiteiten beschikbaar zijn, zullen deze 
kwalitatief behandeld worden.  
 
Inzake de verkeersemissies, zullen zowel voor de referentiesituaties als voor de geplande toestand 
(maximum 2 alternatieven), de immissieconcentraties bepaald worden voor de parameters NO2, 
PM10, PM2,5 en EC. Afhankelijk van de omgeving van de desbetreffende weg wordt het model IMPACT 
en/of CAR Vlaanderen gehanteerd. CAR-Vlaanderen wordt hierbij gehanteerd bij wegen waar 
bewoning aanwezig is op een afstand van minder dan 30 m van de wegas. De gemodelleerde 
immissiewaarden worden in eerste instantie getoetst aan de Vlarem-normen om eventuele 
overschrijdingen na te gaan. Daarnaast wordt de geplande toestand vergeleken met de 
referentiesituaties om de bijdrage van het plan aan de lokale luchtimmissiewaarden in te schatten. De 
impactbeoordeling staaft op de procentuele bijdrage van het plan t.o.v. de milieukwaliteitsnormen ter 
hoogte van de wegsegmenten in het studiegebied. Inzake klimaat, worden de totale CO2-emissies (in 
het ganse studiegebied) afkomstig van verkeer met behulp van het model IMPACT berekend, waarbij 
de emissietoename ten gevolge van het gegenereerde verkeer door het plan kan worden bepaald. 
Daarnaast zullen CO2-winsten in het kader van het uitwisselen van warmte en energie (waardoor de 
totale energievraag verminderd) begroot worden. Hierbij zal beroep gedaan worden op de verkregen 
informatie inzake het EHUBT-concept.  
 
De andere relevante emissies (o.m. gebouwenverwarming, stofemissies, geurhinder (bvb bij 
biomassacentrales), beperkte technische installaties) zullen kwalitatief worden 
behandeld/beoordeeld, mede rekening houdende met de reeds bestaande emissies van de 
verbrandingsoven IVM. Een modellering is hierbij niet opportuun gezien de vele onzekerheidsfactoren 
inzake type activiteiten, specifieke locatie, welke technische installaties zullen ingezet worden, e.d.m. 
In kader van de gevoeligheden/kwetsbaarheden van de omgeving, kunnen hierbij evenwel restricties 
opgelegd worden in kader van het uitvoeren van bepaalde activiteiten al dan niet in bepaalde zones 
van het plangebied. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de input van het reeds uitgevoerde 
en lopende studiewerk m.b.t. welke bouwstenen potentie hebben in voorliggend plangebied. Er 
worden milderende maatregelen voorgesteld, indien er aanzienlijke negatieve effecten zullen 
optreden.   
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10.8. Geluid en trillingen 

10.8.1. Afbakening studiegebied 

Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde het plangebied zelf, inclusief de omgeving waar de 
invloed van geluids- en trillingsbronnen te verwachten zijn naar de geluidsgevoelige receptoren. Onder 
geluidsgevoelige receptoren in de omgeving wordt verstaan; de dichtstbijzijnde 
woningen/woonkernen, kantoorgebouwen (tijdens de dagperiode) waardevolle natuurgebieden (incl. 
vogel- en habitatrichtlijngebieden) en andere faunistisch waardevolle gebieden en overige kwetsbare 
gebieden/gebouwen (bv. scholen, ziekenhuizen, rustoorden, recreatiezones, ….). 
 
Het studiegebied wordt gekozen rekening houdende met de bepalingen uit Vlarem II. Gezien de 
omgeving wordt vooral de eerstelijnsbebouwing beschouwd (binnen de zone van 200 meter tot de 
rand van de terreingrens zoals door Vlarem vereist). Verder wordt rekening gehouden met 
verkeersgeluid. Hiervoor komt het studiegebied overeen met dat van de discipline mens – verkeer. 
 

10.8.2. Referentiesituatie  

De beschrijving van de actuele geluidskwaliteit in en rond het plangebied wordt gebaseerd enerzijds 
op geluidsmetingen in situ en anderzijds op de beschikbare geluidsbelastingskaarten.  
 

10.8.2.1. Geluidsmetingen 

Er werd een langdurige geluidsmeting uitgevoerd van dinsdag 4 tot dinsdag 11 oktober 2022 in het 
studiegebied. Het meetpunt was gelegen in de tuin van  de woning aan de Pastoor Bontestraat 11A. 
Dit werd aangevuld met ambulante metingen over een periode van typisch 15 min in het gebied.  
 
In de onderstaande luchtfoto is het meetpunt van de langdurige metingen aangeduid als MP. De 
punten met de ambulante metingen zijn aangeduid als AMB1, AMB2 en AMB3.  
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Figuur 84: Aanduiding meetpunten geluidsmetingen op luchtfoto 

 
De metingen gebeurden met een integrerende geluidsmeter van het type Norsonic 140. Het 
meettoestel werd voor en na de metingen geijkt met een ijkbron van het type Svantek SV30A volgens 
de instructies van de fabrikant. De meetonzekerheid van deze meettoestellen bedraagt maximaal 1 
dB. 
 
De geluidsmeter was ingesteld op een snelle dynamische karakteristiek. De LAeq,1s en Lfeq,1s zijn gelogd 
per seconde, daarnaast zijn ook de volgende grootheden gemonsterd per uur: 

- LAeq: het A-gewogen equivalente gemiddelde geluidsniveau. Deze grootheid heeft dezelfde 
energetische inhoud als het werkelijk gemeten geluid. Omdat geluid gemeten wordt in de 
logaritmische decibelschaal betekent dit dat de waarde zeer sterk wordt beïnvloed door de 
luidere momenten in de meetperiode.  

- LA95: een maat voor het achtergrondgeluid, het minimaal geluidsniveau dat er quasi altijd 
aanwezig is. Deze parameter geeft immers het A-gewogen geluidsdrukniveau weer dat 
gedurende 95% van de meettijd overschreden wordt. 

- LA50: het geluidsniveau dat er minimaal aanwezig is tijdens juist de helft van de meetperiode. 
Het komt overeen met de mediaan van het gemeten geluid. 

- LA5: een maat voor het geluidsniveau van de lawaaierigste ogenblikken. Deze parameter geeft 
het A-gewogen geluidsniveau dat slechts 5% van de meettijd overschreden wordt. 

 
De waarden LA95,1u worden uitgemiddeld per dagdeel zoals beschreven in de bijlage 4.5.1 van Vlarem 
II. Hierbij zijn enkel de meetwaarden gebruikt waar geen neerslag of te harde wind werd geregistreerd. 
De meteogegevens zijn overgenomen van het meteostation Lembeke (bron wow.meteo.be). Voor de 
nacht worden enkel de 4 laagste waarnemingen gebruikt. Deze waarden worden vergeleken met de 
milieukwaliteitsnormen voor dit gebied.  
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Volgens het gewestplan is het projectgebied gelegen in agrarisch gebied. De dichtste woningen liggen 
in woongebied met landelijk karakter of in agrarisch gebied. Ten zuiden ligt een industriegebied (paars 
ingekleurd)  en ten noorden twee zones van openbaar nut (lichtblauw). De woningen liggen binnen 
een straal van 500 m van deze gebieden.  
 

 
Figuur 85: Aanduiding meetpunten geluidsmetingen op gewestplan 

De milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht bedragen: 
 

Milieukwaliteitsnormen Dag 
7 – 19 u 

Avond 
19 – 22 u 

Nacht 
22 – 7 u 

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 
gelegen van industriegebieden of van gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen 

50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 

 
Het meetpunt is representatief voor de woningen aan de Pastoor Bontestraat. Het omgevingsgeluid 
wordt op dit meetpunt bepaald door het verkeer op de E34 op 700 m ten noorden.   
 
De meetresultaten per uur zijn weergegeven in onderstaande grafiek. De lijngrafieken geven het 
gemeten geluidsniveau LAeq,1h, LA95,1h, LA50,1h en LA5,1h. en de waarden zijn af te lezen op de linkse as. De 
blauwe staafgrafiek geeft de gemiddelde windsnelheid weer, de waarde is af te lezen op de rechteras. 
De gearceerde uurblokken zijn de uren met neerslag.   
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Figuur 86: grafiek met meetresultaten geluidsmetingen 

 
In het tijdsverloop is het klassieke dag-nachtritme goed te herkennen waarbij het geluidsniveau vanaf 
4 u ’s morgens begint toe te nemen en ’s avonds geleidelijk uitsterft. In de nacht worden minima 
bereikt van 33 tot 40 dB(A).  
 
Het omgevingsgeluid wordt uitgemiddeld per dagdeel zoals beschreven in de bijlage 4.5.1 van Vlarem 
II. Deze middeling gebeurt voor de LA95. Hierbij zijn enkel de meetwaarden gebruikt waar geen neerslag 
of te harde wind werd geregistreerd. Voor de nacht worden enkel de 4 laagste waarnemingen gebruikt.  
 
Tabel 28: Metingen omgevingsgeluid 

MP dag avond nacht  

di 4/10 44 37 34 

wo 5/10 46 43 38 

do 6/10 45 41 40 

vr 7/10 44 42 38 

za 8/10 45 41 36 

zo 9/10 42 46 38 

ma 10/10 46 45 36 

di 11/10 44   

Gemiddelde  45 42 37 

Milieukwaliteitsnorm 50 45 45 

 
Het gemeten LA95-niveau is steeds lager dan de milieukwaliteit.  

 

Wanneer de metingen gegroepeerd worden per windrichting, dan bekomt men volgend resultaat. 
Tussen haakjes staan het aantal waarnemingen vermeld.  
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MP1 dag avond nacht 

N 48 (7) 45 (3) 36 (4) 

NO    

O 41 (4)   

ZO 42 (7) 46 (3) 38 (2) 

Z 44 (24) 41 (2) 38 (5) 

ZW 45 (22) 40 (8) 37 (11) 

W 44 (12)  39 (1) 

NW 47 (6) 41 (3) 36 (4) 

 
Tijdens de metingen kwam de wind voornamelijk uit het zuidoosten tot zuiden. Overdag treden de 
hoogste geluidsniveaus op bij noorden- of noordwestenwind wat vermoedelijk te wijten is aan  het 
verkeer op de E34. In de nacht zijn de verschillen kleiner.  
 
Bij de start van de metingen werd op enkele andere punten gedurende 15 min het omgevingsgeluid 

gemeten. Hierbij is duidelijk dat de geluidsniveaus (overdag) momenteel vooral bepaald worden door 

het verkeer op de E34 en op het lokale wegennet (R43, Sint-Laureinsesteenweg). De geluidsniveaus op 

AMB1 (Sint-Laureinsesteenweg) en AMB3 (R43) zijn beduidend hoger dan op AMB2 (Pastoor 

Bontestraat) waar veel minder doorgaand verkeer is.  

 

Punt LAeq LA95 LA50 LA5 Omschrijving 

AMB1 50 47 49 52 Geluid vooral bepaald door verkeer op 
de Sint-Laureinsesteenweg en E34 en 
waterzuivering 

AMB2 57 40 41 47 Achtergrondruis E34 

AMB3 65 47 58 71 Geluid vooral bepaald door verkeer op 
R43 

 

10.8.2.2. Aanvullende informatiebronnen 

Voor het studiegebied zijn strategische geluidsbelastingskaarten gepubliceerd voor wegverkeer. Op 
Geopunt is de MIRA-geluidskaart beschikbaar met de Lden-waarden van het verkeerslawaai (versie 
2018). De parameter Lden is een jaargemiddelde geluidsbelasting, die een gewogen gemiddelde is van 
de gemiddelde geluidsbelasting Lday (7 – 19 u), Levening (19 – 23 u) en Lnight (23 – 7 u). Hierbij wegen 
geluidsniveaus in de avond en de nacht zwaarder door omdat geluid in die periodes van de dag als 
hinderlijker wordt beoordeeld wegens het risico op slaapverstoring.  Op het onderstaand uittreksel is 
vooral de invloed van het verkeer op de E34 en op de R43 merkbaar. De projectzone is aangeduid met 
de witte lijn. 
 
Volgens geluidsbelastingskaart liggen de woningen net ten zuiden van het projectgebied aan de 
Pastoor Bontestraat in een zone met een geluidsbelasting tussen 55 en 60 dB(A) Lden. De woningen aan 
de Sint-Laureinsesteenweg en aan de R43 liggen in de zone van  60 – 65 dB(A) Lden.  
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10.8.2.3. Synthese beschrijving van de referentiesituatie 

De referentiesituatie werd beschreven door een langdurige geluidsmeting over een volledige week ter 

hoogte van de Pastoor Bontestraat. De resultaten geven aan dat de milieukwaliteitsnorm voor geluid 

in openlucht goed gerespecteerd wordt.  

 

De geluidsniveaus ter hoogte van de Sint-Laureinsesteenweg en de R43 zijn overdag hoger en worden 

vooral bepaald door het lokaal verkeer en het verkeer op de E34. Dit wordt ook bevestigd door de 

geluidsbelastingskaarten voor het studiegebied.  

 

De resultaten van de geluidsmetingen zijn een factor om te bepalen van wat grenswaarde is voor het 

specifiek geluid van de bedrijven. Dit zal verder worden uitgewerkt in het MER bij de 

effectenbeoordeling.  

 

10.8.3. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

Aangezien het een plan-MER betreft, wordt weinig aandacht besteed aan de geluidshinder die zich 
tijdens de bouwwerkzaamheden (en beperkt in de tijd) zal voordoen. Mogelijke effecten van de 
aanlegfase worden algemeen beschreven. De effecten van de inplanting van het EHUBT-concept met 
verschillende functies op het omgevingsgeluid zullen worden veroorzaakt enerzijds door technische 
installaties van dit concept en anderzijds door het extra verkeer dat door deze functies wordt 
gegenereerd. Volgende punten worden hier geëvalueerd: 
- Het risico van geluidshinder ter hoogte van de bewoning en andere zones, 
- Geluid afkomstig van het verkeer in relatie met de gebruikte wegbedekking, 
- Geluid afkomstig van technische installaties (ventilatiesysteem, koelgroepen, …), 
- Effecten op bewoning in en rondom het plangebied. 
 
Het uitvoeren van een geluidsmodellering in het kader van het plan-MER zal een meerwaarde bieden. 
Voor deze modellering wordt gebruik gemaakt van een geometrisch 3D akoestisch simulatiemodel in 
de berekeningssoftware IMMI (www.woelfel.de). Dit model bevat zowel de akoestische kenmerken 

Figuur 87: geluidsbelastingskaart 
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van de geluidsbronnen, de omgeving en eventuele gebouwen. De belangrijkste geluidsbronnen zijn 
enerzijds de bijkomende industriële bedrijven en anderzijds het verkeer. 
 
T.b.v. de effectbeoordeling wordt voor discipline geluid en trillingen gebruik gemaakt van het 
significantiekader in het richtlijnenboek van Team Mer. Het komt er op neer dat de significantie van 
een ontwikkeling sterk afhankelijk is van de evolutie van het omgevingsgeluid voor en na uitvoering 
van dit plan. Momenteel zijn er geen (exacte) gegevens beschikbaar  met betrekking tot het aantal en 
de aard van de installaties tijdens de exploitatie. Hierdoor kan enkel geëist worden dat deze aan de 
grenswaarden uit Vlarem II dienen te voldoen. Deze grenswaarden hangen deels af van de opgemeten 
geluidsniveaus in de referentiesituatie.  
 
Zo kunnen zones aangegeven worden waar mogelijks milderende maatregelen genomen zouden 
kunnen worden zoals enerzijds maatregelen aan de bron, anderzijds maatregelen in de 
overdrachtsweg (bvb. geluidsschermen, taluds,…) en bij de ontvanger (akoestische beglazing, ...). Het 
goedgekeurde actieplan voor wegverkeer kan samen met het rapport “onderzoek naar maatregelen 
omgevingslawaai” (referentie LNE/LHRMG/OL200600061 - hierin is onder andere een voorstel tot 
toetsingskader voor de inplanting van nieuwe woonzones opgenomen) een nuttige leidraad vormen. 
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10.9. Bodem  

10.9.1. Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die direct op de bodem verwacht 
worden. Hierdoor kan het studiegebied worden beperkt tot het plangebied (perimeter RUP), 
uitgebreid met eventuele zones waar verdrogingseffecten e.d. kunnen optreden ten gevolge van een 
verlaging van de grondwaterstand, zones waar grondwerken zullen plaatsvinden, waar mogelijk 
grond/materialen wordt gestockeerd of met andere woorden waar tijdens uitvoering van het plan nog 
een invloed op de bodem te verwachten valt.  De verticale afperking van het studiegebied wordt 
bepaald door de ondoorlatende kleilaag op ca. 15 (oostelijk) à 25m-mv (nabij Afleidingskanaal van de 
Leie binnen plangebied). 
 
 

10.9.2. Referentiesituatie  

Voor de beschrijving van de referentiesituatie worden naast de reeds bovenvermelde zaken oa. 
volgende bronnen geraadpleegd: de bodemkaart, bodemverkenner (sonderingen, boringen, 
bodemprofielen,…), geopunt (erosiegevoelige bodems), OVAM (gekende bodemonderzoeken).  
 

10.9.2.1. Topografie 

De streek ten noorden van Gent wordt in geologische termen de ‘Vlaamse Vallei' genoemd. Het 
plangebied behoort tot de zandstreek binnen de Vlaamse Vallei. Deze vormt een laagvlakte met een 
afwisseling van oost-west gerichte depressies en ruggen met een hoogteverschil van amper 1 à 2 m. 
De waterhuishouding wordt beheerst door een ondiepe watertafel.  
 
Het studiegebied kent een overwegend vlakke topografie. De hoogteligging van het plangebied 
conform het digitaal hoogtemodel (v2) 1 m varieert op de site tussen ca. +4 mTAW en ca. +6,5 mTAW. 
 
Het centrale punt van de site is ongeveer gelegen op: 
X-lambertcoördinaat = 91.279 m 
Y-lambertcoördinaat = 211.180 m 
Z-lambertcoördinaat = +4,95 mTAW 
 

10.9.2.2. Bodemtypologie - pedologie 

Op de bodemkaart in onderstaande figuur wordt de oorspronkelijke bovenste 1,25 m grond vanaf het 
maaiveld weergegeven voor het studiegebied. De classificatie van bodems op de bodemkaart gebeurt 
door middel van kernseries, waarvan de drie hoofdkenmerken (textuur, drainageklasse en 
profielontwikkeling) weergegeven worden in een symbool van drie letters.  
 
Het plangebied behoort tot de zandstreek binnen de Vlaamse Vallei. Tegen het eind van de laatste 
ijstijd, het Weichsel, was deze diepe vallei voornamelijk met zandige sedimenten opgevuld. Dit zand 
en fijner loess werden meegevoerd met de ijzige noordenwinden. Op die manier ontstonden 
pleistocene dekzanden die als het ware het hele reliëf afdekten en het gedeeltelijk nivelleerden. Door 
deze ontwikkelingen bestaat het moedermateriaal hier uit zandgronden (eerste letter Z). Deze 
zandgronden werden lokaal doorsneden door rivieren, waardoor er natte alluviale bodems als 
rivierafzettingen werden afgezet. Deze zijn meestal lemig (Sep en Sdp op onderstaande figuur) of 
zandlemig (Pep op onderstaande figuur) van aard. Daarnaast werden de lemige zandgronden jarenlang 
door landbouwactiviteiten omgeploegd. (Sep op onderstaande figuur)  Langsheen het afleidingskanaal 
van de Leie komen opgehoogde antropogene gronden voor (ON). 
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In het plangebied domineren voornamelijk volgende drainageklassen: 

- c: matige drainering; 

- d: onvoldoende gedraineerde gronden (matig nat); 

- e: tamelijk slecht gedraineerde gronden met permanent aanwezig grondwater (nat). 
 
De profielontwikkeling in het gebied wordt hoofdzakelijk bepaald door enerzijds bodems zonder 
profielontwikkeling (p) of met onbepaald profiel (P) en anderzijds door bodems met een met 
verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (h). 
 
Volgens de bodemkaart komen de volgende bodemtypologieën voor binnen het plangebied:  

- Pep: Natte licht zandleembodem zonder profiel 

- Sdh: Matig natte lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 

- Sdp: Matig natte lemige zandbodem zonder profiel 

- Sep: Natte lemige zandbodem zonder profiel 

- Zch: Matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 

- Zdh: Matig natte zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 

- ZdP: Matig natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel 

- ON: opgehoogde gronden  
 
Er komen geen zeer natte of sterk gleyige bodems voor ter hoogte van het plangebied. Er komen ook 
geen bodems gevoelig voor verdroging of bodemzetting (veengronden, kleigronden,..) voor in of ter 
hoogte van het plangebied. 
 
De bodem in het plangebied behoort niet tot bodemkundig erfgoed.  
 

 
Figuur 88: Bodemkaart (bron: geopunt) 
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10.9.2.3. Geologische opbouw 

De opbouw is beschreven aan de hand van de geologische kaart van België en data beschikbaar in de 
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, raadpleegbaar via www.dov.vlaanderen.be). Uit de 
boorstaten uitgevoerd ter hoogte van het plangebied blijkt dat de bovenste ca. 15m (oostelijk) à 25m 
(nabij Afleidingskanaal van de Leie binnen plangebied) bestaat uit Quartaire dekzanden, met 
voornamelijk grof facies van continentaal, fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan (Vlaamse vallei 
opgevuld met zandig en lemig materiaal, zie eerder). De dikte van het Quartair wordt in onderstaande 
figuur weergegeven. 
 

 
Figuur 89: Quartair isopachen Tertiairgeologische kartering (bron: DOV bodemverkenner) 

Vanaf een diepte van ongeveer -10mTAW (oost) à -20mTAW (west) komen de Tertiaire formaties voor, 
waarbij de  toplaag van het Tertiair van oost naar west helt. De dagzomende Tertiaire laag betreft de 
Formatie van Maldegem. Van oost (jongere leden) naar west (oudere leden – jongere leden komen 
niet voor) bestaan de leden van deze Formatie, welke direct voorkomen onder het Quartair, uit (zie 
onderstaande figuur): 

- Lid van Zomergem: grijsblauwe klei tot zware klei, niet glauconiethoudend, niet kalkhoudend 

- Lid van Onderdale: donkergrijs matig fijn zand, pyrietconcreties, glauconiet- en 
glimmerhoudend 

- Lid van Ursel: grijsblauwe tot blauwe klei, weinig of niet kalkhoudend of glauconiethoudend 
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Figuur 90: Tertiair geologische kaart (bron: geopunt) 

 
10.9.2.4. Bodemgebruik 

Het bodemgebruik waargenomen als functies die erop worden uitgeoefend, wordt bondig geschetst 
in de discipline mens – ruimtelijke aspecten. Onder de discipline bodem wordt het bodemgebruik 
nader ingedeeld in verharde en niet-verharde bodemgebruiken.  
 
Het plangebied bestaat voornamelijk uit onverharde percelen in agrarisch gebruik. Verhardingen 
komen lokaal voor: enerzijds in de omgeving van de Sint-Laureinsesteenweg (voorbeelden hiervan: 
site van de afvalenergiecentrale IVM en het waterzuiveringsstation) en anderzijds nabij de Elia post. 
 

10.9.2.5. Bodemkwaliteit 

Volgens het geoloket van OVAM zijn er in het studiegebied een aantal bodemonderzoeken bij OVAM 
gekend. De ligging van deze bodemonderzoeken, inclusief hun karakteristieke nummering, zijn 
aangeduid op onderstaande figuur.  Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de terreinen waar een 
oriënterend bodemonderzoek (OBO) en/of een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) is uitgevoerd en 
de terreinen waar een bodemsaneringsproject (BSP) is voor opgesteld. 
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Figuur 91: Bodemonderzoeken op en in de directe omgeving van het plangebied (bron: geoloket OVAM – dd. 18/11/2022) 

 

Hierna wordt een samenvatting gegeven van de bodemonderzoeken die werden uitgevoerd ter hoogte 

van het plangebied zelf: 

• OVAM dossier 7396 (uitgevoerd op deel van de site van Elia i.k.v. onteigening, op deze site 

werd ook dossier 18157 uitgevoerd) 

o OBO d.d. 16/03/1999 

Volgens het webloket van OVAM werd geen bodemverontreiniging waargenomen. Er 

is geen beschrijvend bodemonderzoek nodig.  

• OVAM dossier 18157 (uitgevoerd op site van Elia, op deze site werd ook dossier 7396 

uitgevoerd) 

o OBO d.d. 06/06/2002 

Van dit rapport is weinig info beschikbaar in het webloket van OVAM. Er is geen 

beschrijvend bodemonderzoek nodig. Aan sommige percelen werd wel een P-zin 

toegekend, wat er op wijst dat er wel bodemverontreiniging werd vastgesteld. 

• OVAM dossier 35086 

o OBO d.d. 04/03/2010 

Volgens het webloket van OVAM werd een O-zin toegekend aan de onderzochte 

percelen en werd bijgevolg geen bodemverontreiniging vastgesteld. Er is geen 

beschrijvend bodemonderzoek nodig. 

• OVAM dossier 3521 
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o OBO d.d. 28/06/1996, OBO d.d. 20/08/2001, BBO d.d. 04/10/2005, BBO d.d. 

08/01/2007, BSP d.d. 04/09/2007, OBO d.d. 26/06/2008, EEO d.d. 13/11/2008, BBO 

d.d. 28/05/2010 

Van dit dossier is weinig info beschikbaar in het webloket van OVAM. Er is reeds een 

bodemsanering uitgevoerd op het terrein voor de gemengd-nieuwe 

bodemverontreiniging met minerale olie in het vaste deel aarde en grondwater t.h.v. 

een voormalig tankstation. Op basis van de beschikbare info is er echter geen zicht op 

de bodemverontreinigingen die op heden nog aanwezig zijn en welke maatregelen nog 

nodig zijn. De bodemonderzoeken OBO d.d. 26/06/2008, EEO d.d. 13/11/2008, BBO 

d.d. 28/05/2010 dienen nog te beschikking worden gesteld. 

• OVAM dossier 15036 (uitgevoerd op de site van RWZI Aquafin i.k.v. onteigening voor aanleg 

fietspad, op deze site werd ook dossier 6530 uitgevoerd) 

o OBO d.d. 27/07/2001 

Van dit rapport is weinig info beschikbaar in het webloket van OVAM. Er is geen 

beschrijvend bodemonderzoek nodig. Aan sommige percelen werd wel een P-zin 

toegekend, wat er op wijst dat er wel bodemverontreiniging werd vastgesteld. 

• OVAM dossier 6530 (uitgevoerd op site van RWZI Aquafin, op deze site werd ook dossier 15036 

uitgevoerd) 

o OBO d.d. 03/04/1998, OBO d.d. 28/03/2003, OBO d.d. 19/05/2008 

Van dit rapport is weinig info beschikbaar in het webloket van OVAM. Er is geen 

beschrijvend bodemonderzoek nodig. Aan sommige percelen werd wel een P-zin 

toegekend, wat er op wijst dat er wel bodemverontreiniging werd vastgesteld. 

• OVAM dossier 10908 

o OBO d.d. 13/01/2000, BBO d.d. 27/05/2004, BSP d.d. 07/11/2006, OBO d.d. 

23/05/2007, TTR d.d. 16/11/2007, TTR d.d. 30/06/2008, TTR d.d. 15/07/2010, TTR d.d. 

22/04/2011, EEO d.d. 14/12/2012, OBO d.d. 16/05/2017, OBO d.d. 29/03/2021 

Uit het webloket van OVAM blijkt dat een eindevaluatieonderzoek werd opgesteld na 

de bodemsanering van de gemengde, hoofdzakelijk historisch (61%) 

bodemverontreiniging met chloriden en sulfaten in het grondwater ter hoogte van de 

afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo. 

Er komt een gemengd overwegend historische bodemverontreiniging voor met 

chloriden en sulfaten in het grondwater t.h.v. de afvalenergiecentrale. De 

verontreiniging is een restverontreiniging. De vastgestelde restverontreiniging vormt 

geen ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen bijkomende maatregelen 

noodzakelijk. 

Er komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen en PAK in het 

vaste deel van de aarde en zware metalen in het grondwater. De verhoogde 

concentraties zijn niet te linken zijn aan de voormalige of de huidige activiteiten op 

het terrein. Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke 

aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging 

vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen beschrijvend bodemonderzoek 

uitgevoerd worden. 

Er komt een nieuwe bodemverontreiniging voor met minerale olie in het grondwater 

(gerelateerd aan het thermische oliecircuit). Uit het oriënterend bodemonderzoek 

blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentratie een ernstige 
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bodemverontreiniging vormt voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen 

beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. 

 

De bodemonderzoeken die werden uitgevoerd in de omgeving van het plangebied worden voorlopig 

nog niet in detail besproken. Indien dit alsnog relevant blijkt voor de effectenbeoordeling, dan wordt 

de bespreking toegevoegd in het ontwerp-MER.  

 

10.9.2.6. Erosie 

Uit de erosiegevoeligheidskaart van Eeklo blijkt dat het plangebied in zeer weinig erosiegevoelig gebied 
ligt. 
 
Volgens de Watertoetskaart (2017) komen binnen het plangebied slechts zeer plaatselijk 

erosiegevoelige zones voor (zie onderstaande figuur) t.h.v. op/afrit van R43 en langsheen het kanaal. 

Deze erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen de studie 

‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep fysische en regionale 

geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land. De potentiële bodemerosiekaart per 

perceel (2021) is het eindproduct van de studie van afdeling Land en geeft aan de hand van een klasse-

indeling de totale potentiële erosie van een bepaald perceel weer. De totale potentiële erosie houdt 

onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad. Op basis van de 

bodemerosiekaart (2021) (zie onderstaande figuur) zijn binnen het plangebied uitsluitend gebieden 

met zeer lage tot verwaarloosbare potentiële erosie gelegen. 

 

 
Figuur 92: watertoetskaart – erosiegevoelige gebieden (bron: geopunt) 
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Figuur 93: Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2021) (bron: geopunt) 

 

10.9.3. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt voornamelijk 
via de bodemkenmerken en –hoedanigheden. Wijzigingen van de bodem (ruim opgevat) worden 
meestal negatief beoordeeld omdat ze een verlies of verslechtering van de structuur inhouden. Het 
aanleggen van bijv. nieuwe constructies en wegen gaat gepaard met vergraving en grondverzet. 
Hierdoor treden structuur- en profielwijzigingen op in de bodem. Daarnaast kan een kwaliteitswijziging 
in de bodem optreden en bestaat het risico op zettingen,… 
 
Aangezien de effecten worden beoordeeld op plan-MER niveau, worden er geen veldanalyses, 
detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van bodemsoort/kwaliteit, e.d.), voorzien in 
de werkwijze.  
 
Het effect van het plan voor discipline bodem kan herleid worden tot voornamelijk het effect van het 
volume grondverzet (profielvernietiging, structuurwijziging, wijziging van het bodemgebruik, impact 
op erosiegevoeligheid, aantasting van de bodemhygiëne en wijziging van het bodemvochtregime,...), 
aanleg verhardingen (bodemverdichting, profiel- en structuurwijziging, wijziging bodemgebruik,...) en 
het effect t.g.v. mogelijke bemaling bij de aanlegfase van wegen en infrastructuur 
(verdrogingseffecten, aantasting van de  bodemhygiëne, zettingsverschijnselen (bv bij ondergrondse 
warmwateropslag....). Bovenstaande effecten zullen in het plan-MER kwalitatief besproken worden tot 
zover de detailleringsgraad van het plan het toelaat.  
 
Wijzigingen in bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik zal behandeld worden onder de 
discipline mens.  
 
Indien er aanzienlijke negatieve effecten op planniveau zich voordoen, zullen deze gemilderd worden. 
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10.10. Grondwater, oppervlakte- en afvalwater  

10.10.1. Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die verwacht worden zowel direct 
als indirect op het grondwater en/o het oppervlaktewater.. De horizontale afbakening van het 
studiegebied voor het deeldomein grondwater wordt voor onderhavig MER bepaald door de 
invloedsfeer van eventuele grondwaterstandsverlaging, door het al dan niet aanbrengen van 
ondergrondse constructies, geothermische boringen,… en het stelsel van waterlopen waarin het 
bemalingswater wordt geloosd. Met betrekking tot het oppervlaktewater worden de waterlopen 
beschouwd die in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied stromen, evenals het 
stroomafwaartse deel van de waterlopen waarop een (kwalitatief en kwantitatief) effect wordt 
verwacht.  
 

10.10.2. Referentiesituatie  

Voor de beschrijving van de referentiesituatie zal naast bovenvermelde studies ook gebruik gemaakt 
worden van VHA-atlas, stroomgebiedbeheerplannen, bodemverkenner (grondwaterwinningen, -
beschermingszone,...), geopunt (overstromingsgebieden, grondwaterstromingsgevoelige gebieden, 
dieptecriterium,...), geoloket VMM, CIW (riolering, meetnet grond, oppervlakte- en afvalwater,...) en 
op waterinfo (overstromingsrichtlijn). 
 

10.10.2.1. Hydrogeologische opbouw 

De bovenste watervoerende laag, het Quartaire Aquifer systeem, wordt gevormd door de Pleistocene 
afzettingen van de Vlaamse Vallei (HCOV 0162). Het betreft een freatische grondwaterlaag met een 
gemiddelde dikte van ca. 15 à 25 m. Daaronder bevindt zich het Bartoon Aquitardsysteem (HCOV 
0500). Deze Aquitard omvat de volledige Formatie van Maldegem met uitzondering van het onderste 
zandige gedeelte (Lid van Wemmel). Het Bartoon Aquitardsysteem wordt beschouwd als slecht tot 
zeer slecht doorlatend. De dikte van deze Aquitard t.h.v. het plangebied varieert tussen ca. 6,5 en 14m. 
Onder deze Aquitard bevindt zich het Ledo Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem (HCOV 0600). Het 
Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) is een voor waterwinning belangrijk 
watervoerend systeem in Vlaanderen. Het bestaat uit diverse zandlagen. 
 

10.10.2.2. Grondwaterwinningen 

Binnen het plangebied bevindt zich één grondwaterwinning op de site van de afvalenergiecentrale IVM 
(vergund debiet 35.000 m³/jaar en 96 m³/d, diepte 20 m, quartair aquifersysteem).  
In de omgeving van het plangebied (< 500 m) komen een aantal vergunde grondwaterwinningen voor, 
meer bepaald ten zuidoosten van het plangebied (zie onderstaande figuur en onderstaande tabel). Het 
betreft hier voornamelijk kleinschalige (0 tot 5.000 m³/jaar) grondwaterwinningen voor veeteelt. Er 
komen tevens twee grotere (5.000 tot 7.000 m³/jaar) voor.  
 
Uit de gegevens van DOV blijkt dat binnen het studiegebied zowel de Quartair Aquifer als de Ledo-
Paniseliaan Aquifer belangrijke lagen vormen voor grondwaterwinning. 
 
Tabel 29: Overzicht grondwaterwinningen binnen 500 m van het plangebied 

Nr. op 
figuur 

Vergund 
jaardebiet 
(m³/jaar) 

Vergunde 
dagdebiet 
(m³/d) 

Aquifer Diepte 
(m) 

Aantal 
putten 

1 35.000 96 Quartaire aquifersystemen 20 2 

2 1.313  Quartaire aquifersystemen 4 10 
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3 221,10 0,60 Ledo Paniseliaan Brusseliaan 
aquifersysteem 

50 1 

4 4.833 15 Pleistocene afzettingen 18 1 

5 30  Pleistocene afzettingen 15 1 

6 3.538 9,80 Ledo Paniseliaan Brusseliaan 
aquifersysteem 

54 1 

7 5.800 250 Pleistocene afzettingen 3,21  

8 6.100 20 Ledo Paniseliaan Brusseliaan 
aquifersysteem 

45 1 

9 4.218 11,60 Ledo Paniseliaan Brusseliaan 
aquifersysteem 

50 1 

 
 
 

 
 Figuur 94: Vergunde grondwaterwinningen in en rond plangebied d.d. 22/11/2022 (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen) 

 
Het deel van het plangebied ten oosten van de R43 is gelegen binnen beschermingszone III van het 
grondwaterwingebied Eeklo-Kaprijke (zie onderstaande figuur). De grondwaterwinning Moerstraat is 
gelegen op ca. 630 m ten noordoosten van het plangebied. 
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Figuur 95: Grondwaterwingebieden en beschermingszones in de omgeving van het plangebied (bron: Databank Ondergrond 
Vlaanderen) 
 

10.10.2.3. Grondwaterstand 

Volgens de beschikbare data op DOV Vlaanderen blijkt dat de grondwaterstand op het plangebied 
varieert rond 1,35 m-mv.   
 

10.10.2.4. Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater is het grondwater ‘zeer kwetsbaar’ (code Ca1) in 
het plangebied. Dit betekent dat de watervoerende laag bestaat uit zand, dat er een zandige deklaag 
en/of een deklaag van 5 m of minder aanwezig is en dat de onverzadigde zone maximum 10 m dik is.  
 

10.10.2.5. Grondwaterstromingsgevoeligheid 

Inzake grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de 
ondergrond en de toestroming door kwel bedoeld. De horizontale grondwaterstroming volgt veelal de 
topografie, waardoor hier kan aangenomen worden dat het grondwater vermoedelijk zal stromen van 
(zuid)oost naar (noord)west.  
 
Vanuit de grondwaterstromingsgevoelige kaart kan worden afgeleid dat het gebied matig tot zeer 
gevoelig is voor grondwaterstroming (type 1-2). De delen die zeer gevoelig (type 1) zijn voor 
grondwaterstroming, zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk Overstroombare 
Gebieden (NOG kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart waarbij de bodemprofielen van 
alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De NOG-gebieden met uitzondering van de 
colluvia zijn afgebakend als type 1-gebied. In alluvia en poldergronden komt immers het grondwater 
ondiep voor en zijn ook de kwelgebieden gesitueerd. Indien er in type 1 gebied een ondergrondse 
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constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 3 m of een horizontale lengte van meer dan 
50 m dient advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.  
 

 
Figuur 96: grondwaterstromingsgevoelige gebieden in het plangebied (bron: Geopunt) 

De gronden worden tevens aangeduid als grotendeels infiltratiegevoelig. Dit betekent dat de aanleg 
van infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen in het plangebied relevant kan zijn.  
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Figuur 97: infiltratiegevoelige bodems in het plangebied (bron: Geopunt) 

 
10.10.2.6. Grondwaterkwaliteit 

Volgens het geoloket van OVAM zijn er in het studiegebied een aantal bodemonderzoeken bij OVAM 
gekend. De ligging van deze bodemonderzoeken, inclusief hun karakteristieke nummering, zijn 
aangeduid bij discipline bodem.  Bij discipline bodem wordt een samenvatting gegeven van de 
bodemonderzoeken die werden uitgevoerd ter hoogte van het plangebied zelf. De bodemonderzoeken 
die werden uitgevoerd in de omgeving van het plangebied worden voorlopig nog niet in detail 
besproken. Indien dit alsnog relevant blijkt voor de effectenbeoordeling, dan wordt de bespreking 
toegevoegd in het ontwerp-MER.  
 

10.10.2.7. Hydrografisch net 

Het plangebied maakt deel uit van het Bekken Brugse Polders, meer bepaald het deelbekken 

Meetjeslandse polders. 

 

In het noorden van het plangebied loopt de Grote Balgerhoek Watergang, een onbevaarbare 

waterloop van 3de categorie. In het oosten van het plangebied ligt tevens de waterloop van 3de 

categorie ‘Watergang Van De Krekelmuitakker’. Deze monden beide in het noordoosten van het 

plangebied uit in de Eeklose Watergang, een onbevaarbare waterloop van 2de categorie, die op zijn 

beurt uitmondt in het Leopoldkanaal ca. 4 km ten noorden van het plangebied. Centraal in het 

plangebied zijn enkele niet geklasseerde waterlopen gelegen die uitmonden in de Grote Balgerhoek 

Watergang: Sleeuwstraatje Z, Sleeuwstraatje N, Krabbe en Oostpolder. 
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De Eeklose Watergang (L107_213) is opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen van de Schelde 

en wordt beschouwd als categorie rivier, type brakke polderwaterloop met statuut sterk veranderd. 

 

 
Figuur 98:  Situering oppervlaktewateren in de omgeving van het plangebied 

 

10.10.2.8. Waterregime (debiet, reliëf en topografie) 

Het Bekken Brugse Polders maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde en vormt hierin een 

aparte entiteit.  

 

De hoogte binnen het bekken van de Brugse Polders varieert tussen 0 en 50 m TAW. 

Het noordelijk gelegen poldergebied vertoont een micro-reliëf van kreekruggen en lagergelegen poel- 

of komgronden (0 - 5 m TAW). De polderwaterlopen hebben weinig verval, zijn relatief ondiep en 

voeren het overtollige hemelwater gravitair af naar zee (bron: SGBP 2022 – 2027). 

 

De afvoerdebieten van waterlopen zijn een essentieel uitgangspunt bij de begroting van de effecten 

op de kwaliteit van een oppervlaktewater. Voor het begroten van de effecten op het afvoergedrag van 

het oppervlaktewater zijn naast de afvoerdebieten ook de waterpeilen essentiële uitgangsgegevens 

(bron: RLB water, 2021). 

 

Het debiet van de Eeklose Watergang wordt gemeten ter hoogte van Sint-Laureins, op ca. 4 km ten 

noorden van het plangebied (meetstation L02_444). De debieten zijn beschikbaar op waterinfo.be. 

Hierbij wordt een gemiddelde debiet van 1,26 m³/s gevonden. Gemodelleerde gegevens (Pegase 

debieten) zijn niet beschikbaar voor de waterlopen in de buurt van het plangebied. 
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10.10.2.9. Overstromingsgevoeligheid 

De noordwestelijke hoek van het plangebied wordt volgens de watertoetskaart (2017) gecategoriseerd 

als mogelijk overstromingsgevoelig (vanuit de waterloop), in het noordoostelijk deel van het 

plangebied is er effectief overstromingsgevoelig gebied gelegen (zie onderstaande figuur). Tevens zijn 

ten noorden van het plangebied zones aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Dit gebied is 

eveneens aangeduid als recent overstroomd gebied. 

 

 
Figuur 99:  Effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden ter hoogte van het plangebied (Watertoets – 2017). 

De meest actuele overstromingskaarten, namelijk de fluviale en pluviale overstromingskaarten voor 

het huidige en toekomstige klimaat, zijn te raadplegen op waterinfo.be (zie onderstaande figuren). In 

huidig klimaat ligt in oosten van het plangebied een gebied met grote kans op fluviale overstroming. 

In het toekomstig klimaat is er geen kans op fluviale overstroming. 

 

Verschillende zones van het plangebied zijn, zowel in het huidig als toekomstig klimaat, aangeduid als 

pluviaal overstroombaar, variërend van kleine tot grote kans. 
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Figuur 100:  Fluviale overstromingskaart huidig klimaat 

 
Figuur 101:  Fluviale overstromingskaart toekomstig klimaat 
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Figuur 102:  Pluviale overstromingskaart huidig klimaat 

 
Figuur 103:  Pluviale overstromingskaart toekomstig klimaat 
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10.10.2.10. Waterkwaliteit 

De beschrijving van de huidige kwaliteit van de oppervlaktewateren kan gebeuren aan de hand van de 

analyseresultaten van het immissiemeetnet van de VMM. Voor de beschrijving van de kwaliteit van de 

waterlopen wordt een onderscheid gemaakt tussen de fysicochemische waterkwaliteit op basis van de 

Prati-index voor opgeloste zuurstof of een analyse van de fysicochemische parameters, de 

structuurkwaliteit met een beoordeling gaande van zeer zwakke tot zeer waardevolle 

structuurkenmerken (Nagels et.al.) en de biologische waterkwaliteit volgens de methode van de 

Belgische Biotische Index. 

 

De meetpunten in de buurt van het plangebied zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 104:  meetpunten oppervlaktewaterkwaliteit in de buurt van het  plangebied (bron: geoloket VMM, geraadpleegd op 
21/11/2022) 

Er is een meetpunt voor de fysicochemische en biologische waterkwaliteit ter hoogte van het 

plangebied op de Eeklose Watergam, nl. meetpunt nr. 24000 (Adegem, Balgerhoeke, Maroyendam, 

voor kruising met Expressweg). De laatste meting dateert echter uit 1994.  

 

Stroomafwaarts is op ca. 4 km stroomafwaarts meetpunt 23000 gelegen op de Eeklose Watergang. 
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Verder zijn geen metingen beschikbaar, het ontbreken van recente metingen in de directe omgeving 

van het projectgebied kan als een leemte in de kennis worden beschouwd. 

 

10.10.2.11. Fysicochemische waterkwaliteit 

Voor de beschrijving van de fysicochemische waterkwaliteit wordt ook gebruik gemaakt van de Prati-

index voor zuurstofverzadiging (PIO). Deze index wordt bepaald op basis van het percentage 

zuurstofverzadiging en geeft een graad van zuiverheid aan het water. Deze index krijgt een slechte 

score bij lage zuurstofconcentraties, maar ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij 

eutrofiëring, een verschijnsel dat de kwaliteit aantast. De indeling van de index is gegeven in 

onderstaande tabel. 

 
Tabel 30:  Indeling zuurstof Prati-index  

 
 

Onderstaande tabel geeft de meetresultaten van de Prati-index voor zuurstofverzadiging weer van de 

VMM-meetpunten oppervlaktewaterkwaliteit op de Eeklose Watergang, stroomafwaarts van het 

plangebied. 

 
Tabel 31:  Prati-index (zuurstof) in de stroomafwaarts meetpunt 23000 op de Eeklose Watergang 

 23000 

Jaar Prati-index BBI 

2012 2,56  

2013 3,05  

2014   

2017 1,96  8 

2018 1,63  

2020 3,25  

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de Prati-index op de Eeklose Watergang in 2020 slechter (matig 

verontreinigd) was t.o.v. 2018 en 2017 (aanvaardbaar). 

 

10.10.2.12. Biologische waterkwaliteit 

De biologische kwaliteitselementen macro-invertebraten, macrofyten, fytobenthos en fytoplankton 

worden sinds 2007 door de VMM gemonitord voor de KRW. Voor de macro-invertebraten bestaat het 

meetnet al veel langer. De destijds toegepaste beoordelingsmethode was de BBI (Belgische Biotische 

Index). Hierbij wordt een waardecijfer van 10 (zeer goede kwaliteit) tot 0 (uiterst slechte kwaliteit) 

toegekend, afhankelijk van het aantal macro-invertebraten in het water. De huidige 

beoordelingsmethode is de MMIF (Multimetrische macroinvertebratenindex voor Vlaanderen) en 
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werd ontwikkeld conform de vereisten van de kaderrichtlijn Water. De beoordeling wordt voor elk 

biologisch kwaliteitselement uitgedrukt in de vorm van een Ecologische Kwaliteitscoëfficiënt (EKC) die 

een waarde tussen 0 en 1 kan aannemen, waarbij 1 een zeer goede en 0 een zeer slechte ecologische 

toestand vertegenwoordigt. Deze EKC’s worden bij natuurlijke waterlichamen opgedeeld in 5 

kwaliteitsklassen (zeer goed, goed, matig, ontoereikend en slecht). Kunstmatige en sterk veranderde 

waterlichamen krijgen een aangepaste beoordelingsschaal waarbij de twee beste klassen 

samengenomen worden tot goed of hoger. 

 

De biologische waterkwaliteit in het meetpunt 23000 toont een goede waterkwaliteit conform BBI 

(score 8 in 2017). 

 

10.10.2.13. Structuurkwaliteit 

De structuurkwaliteit van de Eeklose Watergang is ontoereikend. 

 

10.10.2.14. Beoordeling volgens SGBP (Meetpunt 23000 – Referentiejaar 2020) 
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10.10.2.15. Riolering en zoneringsplannen 

Het plangebied is voor het grootste gedeelte niet gelegen in centraal gebied. De waterzuivering van 

Aquafin bevindt zich wel in centraal gebied. Ter hoogte van de IVM bevindt zich collectief te 

optimaliseren buitengebied. Dit wil zeggen dat er riolering gepland is of riolering aanwezig is maar nog 

niet aangesloten is op een waterzuivering. 

 

 
Figuur 105:  Zonerings- en uitvoeringsplan in de omgeving van het plangebied (bron: geoloket VMM) 

 

10.10.3. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

Inzake het beschrijven van de effecten zal enerzijds rekening gehouden worden met de 
richtlijnensystemen van team MER in kader van deze discipline en anderzijds met de nieuwe 
richtlijnen, zoals bvb deze in kader van de overstromingsgevoelige gebieden. 
 
Het meten, identificeren en voorspellen van milieueffecten op of via het grond-, oppervlakte- en 
afvalwater zal voornamelijk kwalitatief besproken worden. Gezien de effecten worden beoordeeld op 
plan-MER niveau, worden er geen veldanalyses, detailinventarisaties, veldwerkzaamheden (op het 
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vlak van bodemsoort/kwaliteit, e.d.) en (grondwater/oppervlaktewater)modelleringen, voorzien in de 
werkwijze.  
Voor discipline water dient vooral aandacht besteed te worden aan het aandeel bijkomende 
verharding, inname van overstromingsgevoelige gebieden, bemalingsnoodzaak, geothermie, 
ondergrondse constructies. Verdere uitbouw van bufferbekkens kunnen hierbij soelaas bieden. 
 
Als gevolg van het gewijzigde bodemgebruik en de gewijzigde infiltratie van hemelwater door 
bijkomende verharding worden de hydrogeologische kenmerken van het grondwater en 
oppervlaktewater (kwaliteit + waterhuishouding) beïnvloed. Het gewijzigde bodemgebruik zal tevens 
het afwateringspatroon wijzigen. De gewijzigde situatie van de insijpeling van regenwater kan immers 
een invloed hebben op de grond- en oppervlaktewaterhuishouding.  
 
Effecten m.b.t. water zijn voor een groot deel terug te brengen tot een gewijzigde situatie inzake 
infiltratie en buffering van water. Binnen dit kader dient er vanuit te worden gegaan dat het plangebied 
wordt ingevuld rekening houdend met de geldende regelgeving omtrent buffering en 
infiltratievoorzieningen. In het kader van het streven naar circulariteit en duurzaamheid kan in het plan 
ingezet worden op het uitwisselen van water (vb door de aanleg van een gemeenschappelijke 
hergebruikvoorraad, ten behoeve van landbouw, natuur, bedrijvigheid..). Dit zal de waterrobuustheid 
van het gebied ten goede komen. Daarnaast zal i.k.v. buffering en infiltratie ook rekening dienen 
gehouden te worden met steeds kortere terugkeerperiodes van bepaalde piekbuien t.g.v. de huidige 
klimaatsveranderingen en het feit dat het plangebied reeds op bepaalde plaatsen fluviaal of pluviaal 
overstromingsgevoelig is.  
 
Naast de oppervlaktewaterkwantiteit zal binnen het plangebied ook de oppervlaktewaterkwaliteit 
belangrijk zijn gezien het plangebied in het (noord)oosten volgens de Kader Richtlijn Water voor 
grondwater deel uitmaakt van het drinkwaterbeschermingsgebied BEVL_OW07_S, Kluizen.  De impact 
op oppervlaktewaterkwaliteit t.g.v. afvalwaterlozing, calamiteiten,… zal hier dan ook kwalitatief 
beoordeeld worden o.b.v. experten-oordeel. Er is hierbij geen kwantitatieve impactanalyse voorzien 
daar het planniveau betreft.  
 
Gezien het oosten van het plangebied zich bevindt in een beschermingszone van een 
grondwaterwinning zal inzake zowel grondwaterkwantiteit als -kwaliteit ook hiermee rekening dienen 
gehouden te worden.  Ook hier is geen kwantitatieve impactanalyse voorzien gezien het planniveau 
betreft.  
 
De noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de watertoets wordt aangeleverd. 
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10.11. Biodiversiteit 

10.11.1. Afbakening studiegebied 

Als studiegebied wordt een zone van ruim 500m rond het plangebied beschouwd, waarbinnen effecten 
door het plan kunnen optreden ten aanzien van het biotisch milieu. Er wordt bij de afbakening rekening 
gehouden met de invloedzone van de abiotische disciplines (in het bijzonder met grondwater). Voor 
de algemene situering van het plangebied wordt een ruimer gebied binnen een contour van 1,5 km 
rond het plangebied besproken.  
 

10.11.2. Referentiesituatie  

In het plangebied zal de aanwezige fauna en flora op micro-, meso- en macroschaal besproken worden.  
- Op microschaal - het plangebied - wordt deze beschreven op basis van de Biologische 

Waarderingskaart (BWK) en eventueel andere bronnen die beschikbaar zijn. De bestaande 

BWK wordt geactualiseerd aan de hand van  

- een terreinbezoek (liefst in het voorjaar). 

- Op mesoschaal – nabije omgeving plangebied (300 m)– wordt de fauna en flora eveneens 

beschreven op basis van een geactualiseerde BWK. Een globale waardering van de 

natuurwaarden in deze zone wordt opgemaakt. 

- Op macroschaal – grote omgeving plangebied – worden aandachtsgebieden geselecteerd. 

Deze aandachtsgebieden hebben betrekking op Natura 2000-netwerk; Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN); Natuurreservaten en andere belangrijke natuurgebieden; 

Natuurverbindingsgebieden (beekvalleien, e.d.); Natuurgebieden conform het gewestplan of 

bestaande RUP’s; Gebieden opgenomen in het provinciaal ruimtelijk structuurplan; Gebieden 

met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang; Gebieden die aangeduid zijn als 

soortenbeschermingsplannen. Deze gebieden worden beschreven en het verband met het 

plangebied wordt aangegeven. 

 

10.11.3. Beschermde gebieden in het studiegebied 

Het plangebied ligt ver verwijderd van de beschermde natuurgebieden van het VEN en SBZ. Het meest 
nabijgelegen beschermd natuurgebied is Het Leen op ca. vier kilometer ten zuiden van het plangebied. 
Dit natuurgebied behoort zowel tot het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) “Bossen en heiden van zandig 
Vlaanderen : oostelijk deel” als het VEN-gebied (Grote Eenheid Natuur of GEN) “Het Bellebargiebos en 
het Leen” (Figuur 106). Gelet op de afstand tot de SBZ en VEN-gebieden wordt de opmaak van een 
passende beoordeling en verscherpte natuurtoets niet nodig geacht.  
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Figuur 106: ligging van het plangebied t.o.v. de beschermde natuurgebieden van het VEN en SBZ (bron:Geopunt) 

 

10.11.4. Aanwezige soorten in het studiegebied 

 
Binnen het plangebied zijn er weinig waarnemingen van beschermde soorten bekend7. Dit is logisch 
gezien het volledige plangebied niet publiek toegankelijk is. Verder zorgt ook het biologisch minder 
waardevolle karakter (zie sectie 10.11.5) en de nabijheid van verstorende antropogene barrières als 
windturbines, hoogspanningslijnen en de expresweg (die voor een barrière en verstoring zorgen) voor 
een vrij beperkte faunistische waarde. Er zijn geen gegevens van broedende vogelsoorten volgens 
waarnemingen.be. De ter plaatse waargenomen foeragerende (vogel)soorten zijn soorten die het 
open boerenland als leef- en jachtgebied hebben : kievit, buizerd, torenvalk, spotvogel en grasmus8. 
Ter hoogte van de biologisch waardevolle waterrijke gebieden binnen het plangebied 
(weilandcomplex, eutrofe plas) komen ook soorten voor gebonden aan rietland (o.a. kleine karekiet).  
 
Volgens de Risicoatlas vogels9 overlapt het plangebied niet met belangrijke trekroutes (voedsel-, slaap-
, of seizoenstrek) of belangrijke leefgebieden (pleister- en rustgebieden, broedgebieden, 
slaapplaatsen) voor vogels. Het ligt wel binnen een bufferzone van vijf kilometer rond een pleister- en 
rustgebied voor watervogels en steltlopers, met name het “Krekengebied Noord-Oost-
Vlaanderen”(Figuur 107). 
 

 
7 Waarnemingen.be data 2017-2022 
8 Waarnemingen.be data 2017-2022 
9 INBO. (2015). Risicoatlas vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines 
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Figuur 107: ligging van het plangebied (indicatieve aanduiding) t.o.v. pleister- en rustgebieden voor watervogels en 
steltlopers. De blauwe zone (hoogste risico) behoren tot het pleister- en rustgebied “Krekengebied Noord-Oost-Vlaanderen” 
(bron: INBO)  

Volgens de Risicoatlas vleermuizen10 overlappen enkel de waterrijke zones en bosfragmenten binnen 
het plangebied met potentiële leefgebieden voor vleermuizen (Figuur 108). Gegevens van 
foeragerende soorten zijn echter niet bekend11.  

 
Figuur 108:  ligging van het plangebied (indicatieve aanduiding) t.o.v. potentiële leefgebieden voor vleermuizen (bron: INBO) 

 
10 INBO. (2015). Risicoatlas vogels en vleermuizen m.b.t. windturbines 
11 Waarnemingen.be data 2017-2022 
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10.11.5. Aanwezige vegetaties in het plangebied  

 

Het plangebied is gelegen in een open landbouwlandschap. De Biologische Waarderingskaart (BWK, 

versie 2 2020) typeert het dan ook voornamelijk als akkerland (BWK-code:bs), afgewisseld met (niet-

beschermd) soortenarm permanent cultuurgrasland (BWK-code: hp) (Figuur 109). Verder wordt een 

gedeelte van het plangebied ook ingenomen door industrie (o.a. waterzuivering Aquafin, station Elia) 

en bevinden zich binnen de contouren ook drie windturbines.  

 

Volgende biologisch waardevolle elementen komen binnen het plangebied voor (Figuur 109): 

• Bomenrijen (vnl. populier en eik, BWK-codes kbp+kbqr) 

• Weilandcomplex met sloten en bermen met o.a. rietland (BWK-code: hpr+k(mr)) 

• Bosfragmenten (pioniersbomen, BWK-code:n+gml) 

• Recent gegraven of gegraven eutroof water (BWK-code: aer) 

 

 
Figuur 109: ligging van het plangebied t.o.v. de biologische waarderingskaart versie 2 (bron: Geopunt) 

 

10.11.6. Kwetsbaarheid van het plangebied 

 
Volgens de ecotoopkwetsbaarheidskaarten van het INBO (versie 2 2020) is het plangebied algemeen 
niet kwetsbaar voor verdroging, verzuring of eutrofiëring. Enkel een biologisch waardevol 
weilandcomplex met sloten, microreliëf en rietland ten noorden van het plangebied wordt aangeduid 
als kwetsbaar voor verdroging (Figuur 110).  
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Figuur 110: ecotoopkwetsbaarheidskaarten van het INBO voor de milieudrukken eutrofiëring, verdroging en verzuring 
respectievelijk (bron: Geopunt) 
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10.11.7. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

Op basis van de verwachte effecten wordt een studiegebied afgebakend waarbinnen mogelijk 
negatieve effecten voor de fauna en flora zich kunnen voordoen. Bij de afbakening van het 
studiegebied wordt ook rekening gehouden met de reikwijdte van andere disciplines zoals lucht, water 
en geluid. Significante effecten binnen deze disciplines kunnen immers een grote invloed op de 
biodiversiteit uitoefenen. 
 
De verwachte effecten op de verschillende schaalniveaus worden zoveel mogelijk kwantitatief 
beschreven, waar dit niet mogelijk is worden de effecten kwalitatief beschreven.  
 
De belangrijkste effecten hebben betrekking op (niet limitatief): 

- ecotoop- en habitatwijziging: verlies en creatie; 

- versnippering en barrièrewerking; 

- verstoring; 

- verdroging/vernatting; 

- verontreiniging (water) 

- eutrofiëring en verzuring via de lucht. 

 
Per effectgroep wordt een significantiekader opgesteld, welke overkoepelend kan worden 
weergegeven (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De 
significantie van de effecten is afhankelijk van de aard van de effecten (tijdelijk of permanent), de 
ruimtelijke impact (klein of groot gebied) en de bestaande ecologische waarde en kwetsbaarheid. Een 
toetsing van het project gebeurt aan de geldende juridische en beleidsmatige randvoorwaarden. Voor 
de beschrijving van de effecten wordt onder andere gebruik gemaakt van gegevens beschreven in 
andere disciplines. Hierbij ligt de focus op de effecten tijdens de exploitatiefase.  
 
Tabel 32: significantiekader discipline biodiversiteit   

Beoordelingskader discipline biodiversiteit  Score 

Volledige vernietiging/permanente verdwijning van zeer waardevol of waardevol ecotoop, habitat of soort 
door biotoopverlies, verdroging, bodemverstoring of bodem- en waterverontreiniging 
Permanente kwaliteitsaantasting oppervlaktewater 
Permanente rustverstoring in kwetsbare zones 
Sterke versnippering of ontstaan van nieuwe, belangrijke barrières 
De bijdrage van het plan aan de kritische last of toetsingswaarde neemt toe (>1%) en leidt tot een 
overschrijding van de kritische depositiewaarden binnen VEN en SBZ. De schade wordt beoordeeld als 
onherstelbaar en betekenisvol, ook op de lange termijn.  

-3 

Wijziging/gedeeltelijke verdwijning (50%) of aantasting van waardevol ecotoop, habitat of soort door 
biotoopverlies, verdroging, bodemverstoring of bodem- en waterverontreiniging 
Matige of tijdelijke (1 maand) kwaliteitsaantasting oppervlaktewater 
Matige of tijdelijke (1 maand) rustverstoring in kwetsbare of matig kwetsbare zones 
Matige versnippering of versterking van bestaande barrières 
De bijdrage van het plan aan de kritische last of toetsingswaarde neemt toe (>1%) en leidt tot een 
overschrijding van de kritische depositiewaarden binnen VEN en SBZ. De schade wordt beoordeeld als 
herstelbaar en niet betekenisvol op de korte tot lange termijn.  

-2 

Tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning (10%) of aantasting van waardevol ecotoop, habitat of soort door 
biotoopverlies, verdroging, bodemverstoring of bodem- en waterverontreiniging 
Beperkte of tijdelijke (1 week) kwaliteitsaantasting oppervlaktewater 
Beperkte of tijdelijke rustverstoring (1 week) in matig kwetsbare zones 
Beperkte versnippering of tijdelijke barrièrewerking 
De bijdrage van het plan aan de kritische last of toetsingswaarde neemt toe (>1%), maar leidt niet tot een 
overschrijding van de kritische depositiewaarden binnen VEN en SBZ.   

-1 

Verwaarloosbare effecten 
De bijdrage van het bedrijf aan de kritische last of toetsingswaarde is verwaarloosbaar (0-1%) 

0 

Tijdelijke verbetering, versterking of toename (10%) van waardevol ecotoop of habitat door 
biotoopontwikkeling 

+1 
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Beoordelingskader discipline biodiversiteit  Score 

Tijdelijke kwaliteitsverbetering oppervlaktewater of tijdelijk wegvallen van rustverstoring (1 week) 
Tijdelijke ontsnippering of wegvallen van bestaande barrière 
De bijdrage van het plan aan de kritische last of toetsingswaarde neemt in beperkte mate af (1-5%) 

Verbetering, versterking of toename (50%) van waardevol ecotoop of habitat door biotoopontwikkeling 
Kwaliteitsverbetering oppervlaktewater of verbetering geluidsniveau, verminderde rustverstoring (1 
maand) 
Ontsnippering of wegvallen van bestaande barrière 
De bijdrage van het plan aan de kritische last of toetsingswaarde neemt op relevante wijze af (5-50%) 

+2 

Permanente belangrijke verbetering of sterke toename van zeer waardevol of waardevol ecotoop of habitat 
door biotoopontwikkeling 
Belangrijke permanente kwaliteitsverbetering oppervlaktewater of wegvallen omgevingslawaai, sterke 
afname rustverstoring 
Volledige ontsnippering of wegvallen van belangrijke barrière 
De bijdrage van het plan aan de kritische last of toetsingswaarde neemt in belangrijke mate of op significante 
wijze af (>50%) 

+3 

 
Mogelijk worden tijdens het m.e.r.-proces nog andere effectgroepen gedetecteerd. Deze zullen dan 
eveneens in het MER worden opgenomen. Om effecten te milderen en/of natuurlijke waarden van 
gebieden te verhogen worden milderende maatregelen voorgesteld. 
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10.12. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

10.12.1. Afbakening studiegebied 

Het studiegebied is het gebied waarbinnen potentiële effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie zich kunnen manifesteren. De afbakening bestaat uit twee delen, een ruimtelijke 
afbakening en een inhoudelijke afbakening. 
De inhoudelijke afbakening bepaalt, op basis van bestaande informatie en een terreinbezoek, welke 
effectgroepen relevant zijn en welke niet. Vervolgens kan de ruimtelijke afbakening gebeuren.  
De voorlopige afbakening van het studiegebied wordt in volgende paragraaf beschreven. In het MER 
kan, bijvoorbeeld afhankelijk van de inspraakreacties, de afbakening van het studiegebied nog 
wijzigen.  
 

10.12.1.1. Inhoudelijke afbakening van het studiegebied 

Landschap en erfgoed kent drie benaderingen en daardoor ook drie verschillende effectgroepen: 

1. Het landschap als relatiesysteem - effectgroep structuur- en relatiewijzigingen. Binnen deze 

effectgroep gaat doorgaans de aandacht naar de landschapsecologische verstoring maar in 

bepaalde gevallen kan ook de abiotische verstoring relevant zijn. Zowel directe als indirecte 

effecten zijn te beschouwen; 

2. Erfgoedwaarden van het landschap en landschapselementen  

a. Een landschap kan zelf ook erfgoedwaarden hebben. Bij aanpassingen aan een landschap 

ten gevolge van het plan, kan de erfgoedwaarde ervan wijzigen. Met betrekking tot 

landschap is dat een gevolg van (a) de vernietiging of doorsnijding van historisch-

geografische structuren en/of (b) onderbreking van historische continuïteit van het 

landschap. 

b. Landschappelijke erfgoedelementen zoals bouwkundig erfgoed en monumenten, kunnen 

door plannen eveneens hinder ondervinden resulterend in wijziging (of verdwijning) van 

hun erfgoedwaarde. 

c. Het voormalige landschap is aanwezig in de vorm van archeologie. De vorm waaronder 

archeologie aanwezig kan zijn is variabel. Het kunnen bepaalde sporen in de grond zijn of 

begraven of vergraven voorwerpen of zelfs gebouwen. Door vergraving of wijziging van 

waterpeilen kan het archeologisch erfgoed hinder ondervinden. Het plan kan aanleiding 

geven tot extra vergraving of tot bemaling voor bouwwerken. Wijziging van archeologisch 

erfgoed is daarom relevant voor dit plan-MER. 

3. Landschapskenmerken - effectgroep wijziging perceptieve kenmerken. De perceptieve waarde van 

landschappen wordt uitgedrukt in visuele termen en in termen van waardering van kwaliteit en 

gebruikswaarde van landschappen. Bij deze perceptie zijn de huidige schaal van het landschap 

(klein of grootschalig) en de aanwezigheid van verticale beelddragers en zichtassen van belang. 

 
10.12.1.2. Ruimtelijke afbakening van het studiegebied  

Voor de landschappelijke effecten is het studiegebied ruimer dan het plangebied. Het landschap in het 
plangebied kan vanuit de omgeving worden waargenomen. De gewenste bestemmingswijziging naar 
een energielandschap waarin grote landschapselementen passen, kan waargenomen worden vanuit 
de ruime omgeving. Het studiegebied is het plangebied en een straal van 5 km eromheen. 
 
Voor bouwkundig erfgoed en archeologisch erfgoed komt het studiegebied overeen met het 
plangebied en een bufferzone van 200 m rond het plangebied. 
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10.12.2. Beschrijving van de referentiesituatie  

10.12.2.1. Methodiek beschrijving referentiesituatie 

- Het landschap wordt beschreven op macro, meso en microniveau. 

▪ Macroniveau: het traditionele landschap van het Meetjesland met aandacht voor de 
landschapsontwikkeling, de landschapsstructuur, landschappelijke relaties en 
landschappelijke erfgoedwaarde van het ontstane landschap. Deze beschrijving van het 
traditionele landschap gebeurt op macroniveau van het landschap.  

▪ Op meso- en microniveau wordt ze aangevuld met de landschappelijke ontwikkeling van de 
laatste 50 jaar; 

- Bouwkundig erfgoed: het aanwezige bouwkundig erfgoed binnen het ruimtelijk studiegebied 

wordt opgelijst. Bron hiervoor is het geoportaal onroerend erfgoed van Onroerend erfgoed, en de 

bijhorende databank; 

- De archeologie in het studiegebied wordt beschreven met als bron de centraal archeologische 

inventaris (CAI). Dat is een databank met alle archeologische vondsten in Vlaanderen 

 
In het MER wordt de beschrijving van de referentiesituatie uitgebreid met: 
▪ een actuele landschapskenmerkenkaart van het studiegebied landschap; 
▪ een tabel met positieve en negatieve beelddragers in het studiegebied landschap. 
Een impressie van de aanwezige landschapsstructuur wordt ook geïllustreerd met foto’s. 
 

10.12.2.2. Landschappelijke structuur van het plangebied 

Op macroniveau van het landschap ligt het plangebied op de overgang van de polders naar zandig 
Vlaanderen. De Oost-Vlaamse dekzandrug ligt ten zuiden van het plangebied en behoort tot het 
traditionele landschap van de Zandsstreek in de Vlaamse vallei, deelzone “Grote dekzandrug van 
Maldegem tot Stekene”. Het plangebied ligt ook nog in de Zandstreek in de Vlaamse vallei, in de 
deelzone “, deelzone “Meetjesland ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen”. Verder noordwaarts 
ligt het krekengebied van het Meetjesland dat tot het traditionele landschap “Scheldepolders” 
behoort. Figuur 111 toont de ligging van de dekzandrug, Figuur 112 toont het plangebied op een 
uitsnede van de kaart met Traditionele landschappen. 

 

 
Figuur 111: ligging plangebied tov de Oostvlaamse dekzandrug 
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Figuur 112: het plangebied ligt op de grens van 2 traditionele landschappen 

Het Meetjesland is een visueel vlak landbouwlandschap met weinig microreliëf waarop dorpskernen 
ontstonden. Het ligt tussen de dekzandrug Maldegem-Stekene en de Scheldepolders en kent een oost-
west oriëntatie. Het landschap is er overwegend open, groenschermen en bebouwing begrenzen de 
open ruimte en de vergezichten. De aanwezige groenstructuren vormden in het verleden een goed 
aaneengesloten structuur. Kenmerkend voor de streek zijn knotbomenrijen op perceelsranden. Deze 
is nagenoeg verdwenen.  
De landschappelijke structuur ontstond in de late Middeleeuwen. Toen werd het landschap 
systematisch in landbouwcultuur gebracht en ontstonden de typische dorpsvormen met een intacte 
structuur. 
 
Bedreigingen en wenselijkheden voor dit landschap volgens Antrop e.a. (2002).zijn: 

Bedreigingen wenselijkheden 

sterke uitbreiding lintbebouwing uitbreiding van de lintbebouwing stoppen; 

“architectonische chaos” Duidelijke architectonisch - e richtlijnen voor 
nieuwbouw en renovatie. 

Afname open ruimte, rurbane gradiënt als 
forenzenzone rond Gent renovatie van 
dorpskernen is wenselijk; 

 

versnijding door infrastructuren behoud en eventueel herstel van lineaire 
perceelsrandbegroeiing met knotbomen 

 
Op microniveau is het plangebied een landbouwlandschap met middelgrote tot grote percelen 
wordt het plangebied begrensd door volgende landschapselementen: 
- Ten noorden de N49 snelweg/expressweg met parallel een rij windturbines in het plangebied. 

- de R43 en een transformatorstation van Elia in het oosten 

- bedrijvigheid (verbrandingsoven en rwzi) tussen Sint-Laureinssteenweg en Schipdonkkanaal in het 

westen. 

In het zuiden is de grens van het plangebied minder zichtbaar aanwezig. Het plangebied houdt afstand 

tot de achtertuinen van woningen langs de Pastoor Bontestraat en volgt evenmin perceelgrenzen. De 

afstand tot woonpercelen ligt tussen 160 m t.o.v. woningen en ca. 50 m tot enkele boerderijen. 



181 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

 
10.12.2.3. Bouwkundig erfgoed in het studiegebied 

Bouwkundig erfgoed ontbreekt in het plangebied. In het studiegebied ligt 1 beschermd monument en 
4 gebouwen die vastgesteld zijn als bouwkundig erfgoed. Figuur 113 toont hun ligging in het 
studiegebied. 

 
Figuur 113:  ligging van het bouwkundig erfgoed tov plangebied en studiegebied erfgoedwaarden (zwarte contour 

Het beschermd monument heeft code 47954 op de kaart. Het is een hoeve met erf en 
bedrijfsgebouwen op de Pastoor Bontestraat 19, omwille van het algemeen belang beschermd als 
onroerend erfgoed omwille van de historische architectonische waarde. De hoeve is een kenmerkend 
voorbeeld van hoevebouw uit het Meetjesland in de 19de eeuw. Voor de boerderij ligt een graasweide 
met meidoornhaag. 
 
De 4 gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn: 
▪ ID 47980: een alleenstaande woning, in het verleden met een bloemisterij, uit 1884, gelegen op 

de Sint-Laureinsesteenweg 21 in Eeklo. De tuin is afgesloten met een mooi ijzeren hek. 
▪ ID 47951 : een interbellumwoning die in 1941 werd heropgebouwd door de familie Standaert naast 

hun fabriek van meststoffen en fosfaat gelegen op de Pastoor Bontestraat 1. 
▪ ID 47955: Hoeve op Pastoor Bontestraat 21, vermoedelijk uit de 19de eeuw, met recente 

bedrijfsgebouwen. 
▪ ID 85218: Pastoor Bontestraat 21, voormalig boerenhuis, nu in gebruik als stalling, met ervoor een 

recenter huis, vermoedelijk uit het Interbellum. De zijgevels zijn afgewerkt met vlechtingen, de 
voorgevel is gecementeerd, bewaarde jaartalankers van 1663. 

 
10.12.2.4. Gekend archeologisch erfgoed 

In het plangebied liggen twee elementen opgenomen in het CAI. Op de grens van het studiegebied ligt 
een derde archeologisch erfgoedelement (Figuur 114). 
▪ ID 37096: Grondsporen gekend onder de naam “Hof Ter Walle” of “Walleken”. Het is een 3,5 tot 4 

m brede oost-west gerichte gracht die op 1 plaats is verbreed tot drinkpoel. Het is een restant van 
een vierkante walgracht rond een hoeve uit de 13de of 14de eeuw. De site is opgegraven in  

▪ ID 156972: grondsporen gevonden tijdens graafwerken voor fundering van een windturbine. De 
ouderdom ervan is niet gekend. 



182 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

Op de grens van het studiegebied  
▪ 37095: sporen uit het midden tot laat neolithicum, gevonden tijdens een booronderzoek. Exacte 

datering niet mogelijk, alle artefacten waren in de ploeglaag aanwezig. 
 

 
Figuur 114: elementen opgenomen in de centraal archeologische inventaris 

 

10.12.3. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

De verschillende mogelijke effecten op het landschap worden opgedeeld in effectgroepen en komen 
overeen met de drie waarderingsniveaus van landschappen: 

- het landschap als relatiesysteem (samenhang van het landschap); 

- erfgoedaspecten (bouwkundig en archeologisch erfgoed);  

- perceptieve kenmerken 

 
Hierbij worden volgende aspecten geanalyseerd: 

- hoe het landschap kan wijzigen door de geplande uitbreiding: zowel landschapsstrucuur, -

relaties als kenmerken van het landschap. De toekomstige landschapsstructuur wordt 

geïllustreerd op een aangepaste landschapskenmerkenkaart. Op basis daarvan gaat 

deskundige na wat de invloed is op de eventuele erfgoedwaarde van het landschap. 

- voor de beoordeling van de wijziging van perceptieve kenmerken, wordt een indicatief 

overzicht gemaakt van toekomstige positieve en negatieve beelddragers; er zal 

afstemming gebeuren met de deskundige mens, ruimtelijke aspecten voor de beschrijving 

van de landschapsbeleving en de ruimtebeleving; 

- of er een effect kan zijn op bouwkundig erfgoed in of nabij het plangebied; 

- wat het effect van het plan iso op het aanwezige archeologisch erfgoed van het Hof ter 

Walleken, dat zijn grondsporen gelegen naast de R49 in het oosten van het plangebied, gel 

- of er ongekend archeologisch erfgoed aanwezig kan zijn en wat de waarschijnlijkheid is. 

Dit zal via verplichte archeologienota nadien verder worden onderzocht.  

 
Bij negatieve effecten (scores -2 en -3) kunnen milderende maatregelen worden voorgesteld. Deze 
milderende maatregelen kunnen ingrijpen op het landschap op microniveau en zullen focussen op de 
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overgang van het plangebied naar de omgevende landschap of op het behouden van eventuele 
landschappelijke relaties of positieve beelddragers in het plangebied.  
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10.13. Mens – ruimtelijke aspecten  

10.13.1. Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline mens ruimtelijke aspecten beslaat in eerste instantie het 
plangebied zelf en de aanpalende bebouwing langs de Pastoor Bontestraat, Sint-Laureinsesteenweg, 
Maroyendam/Ringlaan en Vrouwestraat. Inzake beleving en gebruikskwaliteit worden ook de volledige 
bebouwde kern van Balgerhoeke en de bebouwde rand van Adegem (overzijde Afleidingskanaal – 
grondgebied Maldegem) in beschouwing genomen.  
 
Indien uit andere disciplines blijkt dat er mogelijke effecten zijn op mensfuncties in een nog ruimere 
omgeving wordt het studiegebied voor de discipline mens-ruimte overeenkomstig uitgebreid.  
 

10.13.2. Referentiesituatie  

Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt uitgegaan van het plangebied voor het scenario 
‘aansluiting zuid’ (dit omvat ook het plangebied voor het scenario ‘aansluiting west’).  
 
Het plangebied situeert zich op macroniveau ten noordwesten van de kleinstedelijke kern van Eeklo. 
Het ligt bijna geheel tussen de bebouwingskern van Balgerhoeke, de N49/A11, de Sint-
Laureinsesteenweg en de Ringlaan (B404). Een klein gedeelte ligt aan de oostzijde van de Ringlaan.  
 
Ook de site van de IVM-afvalenergiecentrale en het RWZI van Aquafin, tussen de Sint-
Laureinsesteenweg en het Afleidingskanaal, zijn in het plangebied opgenomen. Net buiten het 
plangebied, oostelijk van de Ringlaan, ligt het hoogspanningsstation Eeklo-Noord van Elia.  
 
Het plangebied is nagenoeg volledig een openruimtegebied, bestemd als agrarisch gebied en in 
landbouwgebruik. Het deel van dit landbouwgebied tussen de N49/A11, Sint-Laureinsesteenweg, de 
bebouwing van Balgerhoeke en de Ringlaan is bij benadering 83 ha groot. Het is niet aangeduid als 
herbevestigd agrarisch gebied en is door de grote infrastructuren afgesneden van het ruimer 
landbouwgebied ten noorden van de N49/A11 en ten oosten van de Ringlaan. De delen van het 
plangebied ten oosten van de Ringlaan zijn beperkt in oppervlakte maar liggen in een ruimer 
landbouwgebied, dat ook als herbevestigd agrarisch gebied is aangeduid. De gronden in de oksel van 
de aansluiting Ringlaan x N49/A11 zijn niet in landbouwgebruik. Het meer zuidoostelijk deel van het 
plangebied aan die zijde van de Ringlaan (ca. 0,6 ha) is wel in landbouwgebruik. De landbouwgronden 
in het plangebied zijn gelegen in de landbouwstreek ‘zandstreek’. Ze liggen niet in een uitgevoerde of 
geplande ruilverkaveling. 
 
In het ingesloten openruimtegebied bevinden zich ook drie windturbines, één van de 
hoogspanningspylonen van de hoogspanningsleiding ten noorden van de N49 naar het 
hoogspanningsstation, en een ondergrondse gasleiding. 
 
Vanop  de N49/A11 en Ringlaan zijn er ruime zichten op de open ruimte in het plangebied. Vanuit de 
woonkern Balgerhoeke zijn er enkel nog heel plaatselijk doorzichten vanop de Pastoor Bontestraat ter 
hoogte van enkele onbebouwde percelen. De windturbines zijn wel zichtbaar boven de bebouwing 
heen. Ook vanuit de Sint-Laureinsesteenweg zijn doorzichten naar het ingesloten openruimtegebied 
beperkt door bebouwing en opgaand groen; enkel ter hoogte van het wegsegment waar een rotonde 
is aangelegd is er nog een vrij breed zicht op het ingesloten landbouwgebied. 
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Figuur 115: Functies in en rond het plangebied 

Op basis van de landbouwanalyse (mei 2022, landbouwgebruiksgegevens 2020) kan de 
landbouwsituatie in het plangebied als volgt worden samengevat12: 
- Het landbouwgebruik in het plangebied bestaat hoofdzakelijk (ca. 75%) uit blijvend grasland en 

silomaïs. Er zijn geen gegevens over de bedrijfsactiviteit van de betrokken landbouwexploitaties. 
Het overige deel was op moment van de inventarisatie voor aardappelteelt. De teelt van 
voedergewassen (maïs, grasland) duiden op het belang van de rundveesector (voedergewassen, 
graasweides, mogelijkheid tot mestafzet). 

- Er zijn een 7-tal landbouwzetels vlakbij het plangebied. Er liggen geen landbouwbedrijfsgebouwen 
in het plangebied. 

- De geregistreerde landbouwpercelen in het plangebied zijn door ca. 20 verschillende gebruikers in 
gebruik. Twee landbouwbedrijven in de Pastoor Bontestraat hebben huiskavels tot in het 
plangebied. 

- Slechts een heel klein deel van het plangebied is eigendom van de landgebruikers. Vermoeden is 
dat er op de rest van de landbouwgebruikspercelen een overeenkomst heerst tussen de eigenaar 
en de gebruiker (bv. pacht). 

 

 
12 In de landbouwanalyse is uitgegaan van een ruimer plangebied aan de oostzijde van de Ringlaan, doch de conclusies uit de analyse blijven 

in grootteorde gelden voor het plangebied van het PRUP. Waar mogelijk zijn de gegevens uit de landbouwanalyse herwerkt naar de 
afbakening van het plangebied van het PRUP. 
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Figuur 116:  landbouwfunctie in het plangebied 

 
De woonkern Balgerhoeke is niet opgenomen in het beleidsmatig afgebakende kleinstedelijke gebied 
Eeklo. Deze bebouwingskern is door het Afleidingskanaal grotendeels afgescheiden van het bebouwd 
weefsel van Adegem (Maldegem). De woonkern heeft door de aard van de bebouwing, het eerder 
beperkte aanbod en de lokale schaal van voorzieningen, en de ingesloten en omliggende open ruimten, 
een eerder landelijk, dorps karakter. 
 
De bebouwingskern van Balgerhoeke wordt gekenmerkt door: 
- Het centrumgebied van Balgerhoeke dat zich vooral aan de westzijde van de (straat) Balgerhoeke 

(omgeving Balgerhoekebrug) situeert met uitlopers in de Pastoor Bontestraat (o.a. gesloten 
bebouwing en basisschool aan de zuidzijde) en Sint-Laureinsesteenweg. Het betreft een weefsel 
met wonen, handel, gemeenschapsvoorzieningen in dichtere bebouwing. Het bovenlokaal verkeer 
van/naar het landelijke gebied ten noorden van N49, Adegem en het hoger wegennet (N9, 
Ringlaan, N49/A11) geeft dit bebouwd weefsel een typisch dorpsstraat karakter. Er is nauwelijks 
een visuele relatie met het plangebied. 

- Een kleinschalig lokaal bedrijvencentrum achter de bebouwing in de Sint-Laureinsesteenweg. Dit 
sluit aan op het centrumgebied van de kern en het plangebied. 

- De kernbebouwing langs de (straat) Balgerhoeke en verkavelingswijk tussen Balgerhoeke en N9, 
met vooral residentiële functies en enkele lokale handelszaken/diensten. De verkeersfunctie van 
de weg Balgerhoeke is gelijkaardig aan de Sint-Laureinsesteenweg en bepaalt mee het 
woonklimaat. Ook hier is er nauwelijks een visuele relatie met het plangebied. 

- De meer landelijke woonlinten in de Pastoor Bontestraat en Krekelmuit, met overwegend 
vrijstaande residentiële bebouwing en landbouwbedrijven (aan de noordzijde van Pastoor 
Bontestraat). Vanuit de openbare weg is het zicht op het plangebied beperkt, want grotendeels 
afgeschermd door bebouwing en perceelsafsluitingen. De meeste bebouwde percelen zijn door 
een dichte tuinafsluiting en/of bijgebouwen/landbouwbedrijfsgebouwen visueel afgeschermd van 
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het plangebied. De windturbines in het plangebied zijn wel te zien boven de bebouwing en de 
tuinafsluitingen, ook vanop de openbare weg. 

- Het groengebied tussen de Pastoor Bontestraat, Krekelmuit en Balgerhoeke dat op een lokaal 
voetbalveld na vooral diepe private tuinen omvat. Het betreft een bufferzone omheen de vroegere 
spoorweg, die niet meer in gebruik is in het operationele net van de NMBS. 

 
In het plangebied zijn langs de Sint-Laureinsesteenweg nog een individueel bedrijf gesitueerd, als ook 
een zonevreemde woning omgeven door een bosje (verwilderde voormalige boomkwekerij). Voor 
zover gekend betreft het een privaat bos dat niet publiek toegankelijk is. 
 
De Vrouwestraat is een doodlopende landbouwwegel met een concentratie van 
landbouwbedrijfszetels, en wordt niet als onderdeel van de bebouwde kern van Balgerhoeke 
beschouwd maar als onderdeel van het oostelijke landbouwgebied. 
 
Het lint langs de N9, met overwegend vrijstaande villa’s aan de noordzijde en 
bedrijven/grootschaligere kleinhandel aan de zuidzijde, vormt een afzonderlijke ruimtelijke 
component. Deze heeft geen relatie met het plangebied. 
 

 
Figuur 117:  bewoning omgeving plangebied 

Maroyendam en de Pastoor Bontestraat maken deel uit van het recreatief 
fietsknooppuntenroutenetwerk. De oude spoorwegbedding doorheen Balgerhoeke wordt nog 
gebruikt voor toeristisch-recreatieve stoomtrein Maldegem-Eeklo.  
 
In het plangebied en in de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich geen Seveso-inrichtingen. 

stedelijke kern Eeklo

Adegem

N49/A11

N9

R
in

gl
aa

n

Si
n

t-
La

u
re

in
se

st
ee

n
w

eg

Afleidingskanaal

Balgerhoeke

verbrandings-
oven

RWZI

hoogspannings-

station

Pastoor Bontestraat

K
re

ke
lm

u
it

VrouwestraatOude spoorweg

lokaal bedrijvencentrum

individueel

bedrijf

woning

landelijk 

woonlint
centrum

kern-

bebouwing

concentratie landbouwzetels



188 
PRUP “EHUBt Balgerhoeke te Eeklo” – startnota – december 2022 

 
Voor zover gekend zijn er geen toeristisch-recreatieve verblijfsvoorzieningen in of nabij het 
plangebied. 

 

 
Figuur 118:  recreatieve routes omgeving plangebied 

10.13.3. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

In de discipline Mens – ruimtelijke aspecten worden volgende effectgroepen onderzocht, beschreven 
en beoordeeld, overeenkomstig het richtlijnenboek voor deze discipline: 
- ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context; 

deze effectgroep beschrijft en beoordeelt de functionele wisselwerking tussen het voorgestelde 
plan en de omgeving op macro- en mesoniveau. 

- ruimtegebruik en gebruikskwaliteit; 
deze effectgroep behandelt  de wijzigingen in ruimtebeslag en het ruimtelijk functioneren van de 
verschillende gebruiksfuncties binnen het plangebied. 

- Ruimtebeleving; 
deze effectgroep omvat vooral zgn. hinderaspecten die de geplande ontwikkeling kan hebben op 
omliggende functies. 

 
Een scoping van de relevante aspecten voor elk van de effectgroepen is in navolgende punten 
uitgewerkt. 
 
De effectbeoordeling zal gebeuren d.m.v. expertenoordeel. Er bestaan immers geen normatieve 
kaders voor de beoordeling van de ruimtelijke aspecten. Waar mogelijk zal de beoordeling gerelateerd 
worden aan normering uit de milieuregelgeving (bv. afstandsregels) of gangbaar gehanteerde 
principes in de ruimtelijke ordening.  
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Voor de beoordeling wordt volgend significantiekader gehanteerd (cfr. richtlijnenboek Mens – 
ruimtelijke aspecten). 
 

 
 
Ernst en omvang van het effect slaat daarbij niet enkel op de intensiteit/oppervlakte van het effect 
zelf, maar ook op de omvang/aantal geïmpacteerden. 
 

10.13.3.1. Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de omgeving 

Het betreft een nieuw bedrijventerrein waarvoor reeds een onderzoek naar locatie-alternatieven is 
gebeurd. Op het niveau van het plangebied en de directe omgeving kan het zinvol blijken om mogelijke 
inrichtings- en faseringsalternatieven te beoordelen op het vlak van ruimtelijke structuur en 
wisselwerking met de omgeving. Volgende aspecten worden ter beoordeling voorgesteld: 

- Impact op de agrarische macrostructuur (herbevestigde agrarisch gebieden); 
- Impact op het landelijke dorpse karakter van de woonkern Balgerhoeke; 
- Ontwikkelingspotenties voor reeds aanwezige bedrijven in het plangebied; 
- Potenties wat betreft wisselwerking van de bedrijvigheid (wisselwerking EHUBt met 

verbrandingsoven en/of RWZI). 
 
De impact op de landschaps-(ecologische), hydrologische en geomorfologische structuur wordt in 
andere disciplines onderzocht. 
 

10.13.3.2. Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit 

Het voorgenomen plan zal een direct ruimtebeslag inhouden doordat de ruimte van bestaande 
functies wordt ingenomen door het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wat betreft direct 
ruimtebeslag houden de ontwikkelingsopties vooral inname van landbouwgrond/open ruimtegebied 
in. Relevante effecten zijn dan ook de impact op het functioneren van de landbouw (in hoofdzaak), en 
de mogelijke inname van een beperkt aantal woon- en bedrijfskavels. De effectbeschrijving en 
beoordeling van het direct ruimtebeslag op de landbouwbedrijven zal gebaseerd worden op de reeds 
uitgevoerde landbouwanalyse, tenzij een uitgebreidere landbouwimpactstudie (LIS) of 
landbouweffectenrapport (LER) beschikbaar zal zijn. 
 
Het voorgenomen plan kan ook ‘indirecte’ effecten inhouden inzake gebruikskwaliteit/het 
functioneren van de verschillende functies die in het plangebied blijven (landbouw, bedrijvigheid, 
windturbines, gasleiding). Relevante onderzoeksitems lijken ons op dat vlak:  

- impact op de toegankelijkheid van landbouwpercelen, ev. omrijfactoren 
- mate waarin het plan leidt tot versnippering van het landbouwgebied, en (mits LER 

beschikbaar) op de individuele landbouwbedrijven 
- impact qua bladval en beschaduwing (n.a.v. inrichting bufferzones en hogere bebouwing) 

t.o.v. aanpalend landbouwgebruik 
- impact op de toegankelijkheid/ontsluiting van bestaande bedrijfspercelen 
- impact op de windvang van de windturbines 

 
Naast de effecten op de gebruikskwaliteit van de afzonderlijke gebruiksfuncties, worden ook de 
potenties tot medegebruik, meervoudig en duurzaam gebruik van de ruimte, flexibiliteit en 
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toekomstgerichtheid beoordeeld. M.b.t. tot voorliggend planvoornemen worden daaromtrent 
volgende aspecten relevant geacht: 
- mogelijkheden of beperkingen inzake optimale benutting van bedrijfspercelen (restgronden, 

latere opdeelbaarheid/ontsluiting van grote kavels) 
- impact van de gasleiding op de mogelijkheden tot efficiënt ruimtegebruik 
- potenties inzake hernieuwbare energie. 
 

10.13.3.3. Ruimtebeleving 

Effecten inzake ruimtebeleving zijn vooral te verwachten op het vlak van visuele beleving, 
geluidseffecten en mobiliteit.  
 
De impact op de visuele beleving wordt nagegaan vanuit de belangrijke verkeersassen, de recreatieve 
assen en omliggende woningen. De beschrijving en beoordeling is kwalitatief en is afhankelijk van de 
detailgraad van de planbeschrijving. Het gaat met name om de afstand tot de betreffende 
belevingspunt, de inplanting/hoogte van bebouwing en de breedte en richting van de voorziene visuele 
(groen)buffers.  
 
De effecten inzake geluid worden onderzocht in de discipline geluid en trillingen. Vanuit de discipline 
mens – ruimtelijke aspecten zullen de resultaten vanuit deze disciplines vooral beoordeeld worden op 
hun impact op het gebruiksgenot van omliggende woonfuncties. Er zal een toetsing gebeuren aan de 
aanbevelingen en richtlijnen van de World Health Organisation om aandachtspunten in functie van de 
planvorming te kunnen formuleren. In geval van vermoedelijke ernstige geluidverstoring voor de mens 
zal dit in een afzonderlijke discipline mens – gezondheid moeten worden onderzocht. 
 
Mobiliteitsaspecten en verkeersleefbaarheidsaspecten in de omgeving worden onderzocht in de 
discipline Mens – mobiliteit. In de discipline mens ruimtelijke aspecten wordt de impact van 
toename/afname van verkeer en/of verandering van de aard van het verkeer beoordeeld i.f.v. de 
belevings- en leefkwaliteit van de omliggende (woon)straten. 
 
De ruimtelijke veiligheidsaspecten worden niet onderzocht in het MER maar in een afzonderlijk RVR. 
In het MER kunnen de resultaten van dat onderzoek worden overgenomen. 
 
Qua schaduwwerking/bezonning, windeffecten, lichteffecten, sociale beleving, privacy, 
veiligheidsgevoel - Seveso-veiligheid buiten beschouwing gelaten – worden geen relevante effecten 
van het plan op de omgeving verwacht. Dit zal als pro memorie worden meegenomen bij de uitwerking 
van het onderzoek. Indien toch relevant zullen mogelijke effecten worden beschreven en beoordeeld. 
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10.14. Mens – gezondheid 

10.14.1. Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline mens gezondheid bestaat uit het plangebied, uitgebreid met de 
ruimere omgeving waarbinnen mogelijke functionele en ruimtelijke wijzigingen kunnen optreden. Met 
betrekking tot de hinderaspecten wordt het studiegebied uitgebreid tot de zone waar zich effecten 
voor de mens kunnen voordoen (bv. Invloed op luchtkwaliteit, visuele impact, geluidshinder, …). Het 
studiegebied wordt aldus gedeeltelijk bepaald door de resultaten van de effectenbepaling van andere 
disciplines. 
 

10.14.2. Referentiesituatie 

Binnen de discipline mens-gezondheid zal voor de beschrijving van de referentiesituatie de aanwezige 
basis- en buurtvoorzieningen en de betrokken populatie beschreven worden. Voor de beschrijving van 
de woon- en leefkwaliteit wordt verwezen naar de disciplines lucht en geluid en trillingen. Belangrijk 
in kader van veiligheidsaspecten is tevens de aanwezigheid van de drie windturbines en pijpleiding 
doorheen het gebied. Daarnaast zullen nabij gelegen Seveso-bedrijven tevens beschreven worden. 
Hiervoor wordt gekeken naar het Ruimtelijke VeiligheidsRapport (RVR). Inzake het ruimtegebruik zal 
beroep gedaan worden op de discipline mens – ruimtelijke aspecten en landschappen. 
 
Voor de beschrijving van de referentiesituatie werd gebruik gemaakt van Geopunt (raadpleging 
november 2022) en de cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. 
 

10.14.3. Kwetsbare groepen 

Binnen een straal van 1 km rondom het plangebied is een bassischool gelegen, nl. Basisschool Sint-
Antonius in de Pastoor Bontestraat, op ca. 250 m ten zuidwesten van het plangebied (zie onderstaande 
figuur). 
 

 
Figuur 119:  Ligging van scholen in de buurt van het plangebied (bron: Geopunt) 
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Er bevinden zich verder geen zorginstellingen (kinderopvang, ouderenvoorzieningen of ziekenhuizen) 
binnen een straal van 1 km rond het plangebied. Op 1,5 km van het plangebied bevindt zich het meest 
nabij gelegen ziekenhuis, nl. Algemeen Ziekenhuis Alma te Eeklo. 
 
Volgende sportvoorzieningen bevinden zich in een straal van 1 km rond het plangebied: 

• Sportlokaal en volleybalveld VBS Sint-Antonius op ca. 250 m ten zuidwesten van het 
plangebied 

• Voetbalveld FC Excelsior Balgerhoeke op ca. 400 m ten zuidwesten van het plangebied 

• Fitnesslokaal UFFC Gym en Snookerlokaal De Snooker Factory op ca. 600 m ten zuidoosten van 
het plangebied 

 

 
Figuur 120:  Ligging van sportvoorzieningen in de buurt van het plangebied (bron: Geopunt) 

Ruimtegebruik 
Voor wat betreft het ruimtegebruik in het plangebied en de onmiddellijke omgeving ervan, wordt 
verwezen naar de beschrijving van de referentiesituatie binnen discipline mens-ruimtelijke aspecten°. 
 

Bevolking/populatie 
Het plangebied behoort tot de gemeente Eeklo. Onderstaande tabellen geven de bevolkingsaantallen 
weer per leeftijdscategorie. Deze cijfers betreffen aantallen op 1 januari 2022, afkomstig uit de 
statistieken van de federale overheid. De gemeente kan verder opgedeeld worden in statistische 
sectoren, de kleinste territoriale basiseenheid. Het plangebied behoort deels tot de statistische 
sectoren ‘Balgerhoek’,‘Boterhoek’, ‘Steentjes’ en ‘Eeklo-Verspr. Bewoning – Noord’.  
 
Tabel 33:  Bevolkingsaantallen Eeklo (bron: statbel.fgov.be, toestand op 01/01/2021) 

 Eeklo 

Totale bevolking  21.775 

Kinderen <= 5 jaar  1.137 
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Kinderen 6 – 18 jaar  2.758 

≥ 18 - 64 jaar 12.870 

≥ 65 jaar 5.010 

Oppervlakte  30,05 km² 

Bevolkingsdichtheid  725 inwoners/km² 

 
Tabel 34:  Bevolkingsaantallen per statistische sector (bron: statbel.fgov.be, toestand op 01/01/2022) 

Statische sector Inwoners Oppervlakte (hm²) 

Balgerhoek 773 93 

Boterhoek 34 174,3 

Steentjes 38 48,5 

Eeklo-Verspr. Bewoning – Noord’ 682 1324,6 

 

10.14.4. Methodologie effectbeoordeling en milderende maatregelen 

Voor discipline mens-gezondheid zullen in eerste instantie de potentiële relevante milieustressoren 
geïdentificeerd worden. De meest relevante milieustressoren i.k.v. voorliggend plan zijn lucht (toxische 
parameters), geluid, hinder en veiligheid. Met betrekking tot lucht en geluid zal hierbij beroep gedaan 
worden op de desbetreffende disciplines voor de noodzakelijke input. Inzake de veiligheidsaspecten 
zal gesteund worden op het nog op te stellen veiligheidsrapport.  
 
Hinderaspecten kunnen optreden ten gevolge van exploitatie (lucht, geluid), gegenereerd verkeer, 
visueel, licht, (slag)schaduw, e.d.m.  
Met betrekking tot lucht- en geluidsaspecten zal – in de mate van het mogelijke – de 
effectenbeoordeling uitgevoerd worden o.b.v. een kwantitatieve afweging van de immissieniveaus. De 
beoordeling van hinderaspecten gebeurt o.b.v .expert judgement.  
 
Bij de impactbeoordeling wordt de impact bepaald t.a.v. omwonenden, maar ook bij specifiekere 
doelgroepen (jongeren, bejaarden, ...) in de omgeving van het plangebied.  
 
Om negatieve effecten te milderen worden milderende maatregelen voorgesteld. 
 

10.15. Klimaat en energie 

Het thema energie behoort volledig tot het EUBT-concept, welke in de planbeschrijving uitgebreid 
behandeld wordt. In alle disciplines van het MER zal dit concept dan ook mee in de effectenbeoordeling 
opgenomen worden.  
 
Het aspect klimaat (adaptatie – klimaatreflex) zal meegenomen worden in de desbetreffende 
disciplines (bodem, water, biodiversiteit, mens, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie). De 
mitigatie (beperkten uitstoot broeikasgassen) zal meegenomen worden in de discipline lucht. Voor de 
aspecten m.b.t. de discipline klimaat wordt dan ook verwezen naar de desbetreffende disciplines waar 
dit van toepassing is (bodem, water, biodiversiteit, mens, landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie, lucht).   
 
Er wordt in het uiteindelijk MER dan ook geen apart hoofdstuk over klimaat en energie opgenomen.  
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11. Studie EHUBt : Bouwstenen van de EHUBt Balgerhoeke:  

Bouwstenen van de EHUBt Balgerhoeke : onderbouwde ruimtelijke-energetische-economische 
beschrijving, randvoorwaarden en ontwikkelingskansen in 2020 - 2030 - 2050  
 
Via deze opdracht willen we weten welke bouwstenen het regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke 
moet bevatten om zijn functie als draaischijf tussen hernieuwbare en duurzame energieproductie en 
de vraag naar energie in de omgeving en op eigen terrein ten volle te vervullen. De bouwstenen 
moeten weldoordacht zijn met blik op ‘nu’, ‘2030’ en ‘2050’. De onderbouwing van de keuzes van 
bouwstenen en grootte ordes ervan zijn van essentieel belang en moeten in alle transparantie 
aangetoond worden.  
Bovendien moeten de resultaten van dit werk de opdrachtgever in staat stellen om gefundeerd 
gesprekken aan te gaan met mogelijke invullers op het terrein én om de startnota en overige bestekken 
in het kader van de PRUP-procedure te voeden. De opdracht verloopt in twee fases: de eerste fase 
beschouwt het theoretisch optimum: een maximale invulling van de EHUBt functie, de tweede fase 
herneemt de resultaten van de eerste maar dan met randvoorwaarden die uit het planproces zijn 
gekomen. 

 

11.1. Aanleiding en situering van de opdracht 

11.1.1. Aanleiding  

Het huidige energiesysteem geënt op fossiele brandstoffen is eindig. De grote uitdaging voor een 
nieuw energiesysteem is dus hoe we het tegelijkertijd betaalbaar, duurzaam en efficiënt kunnen 
houden. Hernieuwbare energie - elektriciteit, warmte, duurzame brandstoffen - is niet altijd 
beschikbaar waar, wanneer en onder welke vorm dat nodig is. Het nieuwe duurzame energiesysteem 
zal dus moeten voorzien in (tijdelijke) opslag van energie tot wanneer die kan gebruikt worden of 
omslag van energie naar een vorm die nodig is. En dat zal worden ingegeven door keuzes: beleidsmatig, 
economisch (prijzen, rendabiliteit), maatschappelijk… Bovendien zullen elektriciteit-, warmte- en 
transport moeten gekoppeld worden aan elkaar: op de knooppunten van deze sectoren ontstaan 
nieuwe vormen van flexibiliteit en mogelijkheden voor nieuwe industrieën, bedrijfseconomische 
modellen en samenwerkingsverbanden. Deze transitie zal nieuwe eenheden voor de distributie, 
opslag- en omslag van energie introduceren in onze omgeving.  
 
De provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt visies op het regionaal, hernieuwbare en duurzame 
energiesysteem in 2050.  
 

11.1.2. Bedrijventerreinen als energiehub - EHUBts 

Op vandaag wordt er op veel bedrijventerreinen al heel wat duurzame energie geproduceerd, maar 
meestal ligt er nog een enorm potentieel voor het grijpen. Doorgaans is er ook sprake van een grote 
tot zeer grote energievraag - één die met de evolutie naar een circulaire economie nog sterk zal 
toenemen. Ze zijn vaak ook al zwaartepunten in het huidige energiedistributienet. Ze zijn inherente 
hotspots om een sleutel positie in het duurzame energielandschap op te nemen.  
 
Naast een belangrijke bron van werkgelegenheid, bieden bedrijventerreinen namelijk ook niet te 
negeren koppelkansen in de transitie naar een hernieuwbare en duurzame energiesysteem 2050 klaar: 
 
Een rol als EHUBt kan een nieuwe dimensie gegeven aan de bedrijventerreinen in Vlaanderen. Het kan 
de bestaande bedrijven nieuwe mogelijkheden bieden, maar evengoed kansen bieden aan nieuwe 
industrieën. Een dergelijke rol maakt ze een hefboom voor hun eigen ontwikkeling maar ook voor de 
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productieve landschappen en het energievragend metabolisme waarmee ze in verbinding staan. 
Uiteraard blijven bedrijventerreinen nog steeds zones, bestemd voor de vestiging van bedrijven en 
moeten ze ook die functie ten volle kunnen opnemen.  
 

11.1.3. Types EHUBts..  

 
Er lijken verschillende gradaties van een EHubt te bestaan.  
Een EHUBt is steeds gekoppeld aan een groot (eigen) verbruik  en een energiebehoefte in de directe 
omgeving. Een EHUBT kan gekoppeld zijn aan een bovenlokaal transportnet (TEN-T, TEN-E, …) en aan 
winningsgebieden van energieproductie. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat er steeds sprake is 
van een aantal bouwstenen behorende tot minstens één van de volgende vier klassen: aanbod, vraag, 
opslag/omslag en distributie (flexibiliteit) en interacties. In elke klassen zijn verschillende bouwstenen 
mogelijk, van verschillende schaalgroottes. Echter, niet alle soorten bouwstenen en groottes 
zullen/kunnen/hoeven op elke EHUBT aanwezig te zijn. Een specifieke mix van bouwstenen van een 
EHUBt wordt net bepaald door de ruimtelijk-energetische context van het bedrijventerrein in 
interactie met zijn (regionale) omgeving. Ook economische factoren kunnen die mix beïnvloeden. 
 

11.2. Doel van de opdracht en verwachte resultaten 

Via deze opdracht willen we weten welke bouwstenen het regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke 
moet bevatten om zijn functie als draaischijf tussen hernieuwbare en duurzame energieproductie en 
de energiebehoefte van de omgeving en het terrein zelf ten volle te vervullen. De bouwstenen moeten 
weldoordacht zijn met blik op 2050 opdat ze vandaag realiseerbaar zijn én in de toekomst:  
dat betekent dat we vermijden om lock-ins te creëren.  
 

11.3. Methodiek  

Er zijn twee fases te onderscheiden in het onderzoek: 
 
Fase 1: Met welke bouwstenen dient Balgerhoeke opgebouwd te worden om als ideale energiehub te 
dienen voor de regio? Hierbij zal geen rekening gehouden worden met planologische 
randvoorwaarden. Hiervoor zal een eerder technische analyse toegepast worden en zal een ruimtelijke 
screening uitgevoerd worden. 
 
Fase 2: De ontwikkeling van een Balgerhoeke als energiehub zoals bepaald in de eerste fase, zal 
moeten verweven worden in het planproces. In deze stap zal de studie nagaan hoe de bouwstenen 
kunnen verankerd worden en welke instrumenten moeten ingezet worden om de EHUBt Balgerhoeke 
te realiseren zodat deze het theoretisch optimum minstens benadert. 
 

11.3.1. Fase 1: Balgerhoeke als optimale energiehub 

Elke bedrijventerrein heeft zijn inherente potentieel om als energiedraaischijf ontwikkeld te worden 
op basis van de ruimtelijke context en de invulling van het bedrijventerrein zelf. Deze aspecten bepalen 
uiteindelijk in welke mate Balgerhoeke zal functioneren als EHUBt. Aangezien het een greenfield 
ontwikkeling betreft en er dus voor de invulling van het bedrijventerrein nog een zekere vrijheidsgraad 
bestaat, is het van belang te starten met een ruimtelijke screening (en analyse van de regionale 
toekomstvisie). Op deze manier kan bekeken worden hoe het bedrijventerrein ideaal ingericht wordt 
in functie van zijn bijkomende rol als energiedraaischijf. 
 
De ruimtelijke context van Balgerhoeke bepaalt welke bouwstenen relevant zijn voor de ontwikkeling. 
Niet enkel de huidige situatie is belangrijk, maar ook de geplande ontwikkelingen en (ruimtelijke) 
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toekomstvisie voor de regio. In deze stap zal in eerste instantie gekeken worden naar de regionale 
energiesystemen rondom het bedrijventerrein. Het gaat om belangrijke energiewingebieden, 
belangrijke energieverbruikers, de bestaande infrastructuur voor het transport van energie en 
belangrijke verkeersassen.  
 
In Balgerhoeke bestaan er energetische linken op verschillende niveaus: lokaal, regionaal en zelfs 
internationaal (bijvoorbeeld de haven van Zeebrugge of North Sea Port). Daarom worden ook de 
overkoepelende energiesystemen buiten de grens van de ‘regio’ onderzocht. Dit gaat over de 
transmissie van elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook over transportnetten voor waterstof.  
 
Nadat een relevante perimeter rondom Balgerhoeke is bepaald, wordt de ruimtelijke energiescreening 
uitgevoerd. Buiten de perimeter zal een high level quick scan gebeuren van relevante bouwstenen. Op 
basis van input van een uitgebreid stakeholderoverleg zal een lijst opgemaakt worden van nog verder 
te onderzoeken aspecten (bv. welke bouwstenen zijn al aanwezig op nabijgelegen bedrijventerreinen, 
capaciteit netten, trafiek kanaal, …).  
 
Het resultaat van deze ruimtelijke screening zijn de ‘omgevingsbouwstenen’. Deze bouwstenen 
bevatten de ruimtelijke omgevingsfactoren die een impact zullen hebben op de classificatie en 
inrichting van Balgerhoeke als EHUB-bedrijventerrein en willen we onderscheiden van de bouwstenen 
die op Balgerhoeke zelf moeten geïmplementeerd worden door ze omgevingsbouwstenen te noemen. 
We denken dan bijvoorbeeld aan ruimtelijke nabijgelegen woonkernen, transportknooppunten, 
beschermde natuurgebieden, centra van economische bedrijvigheid, korte keten-
biomassapotentieel,… 
 
Deze omgevingsbouwstenen bepalen de mogelijke koppelkansen voor de toekomstige EHUBt 
Balgerhoeke. Deze bouwstenen bepalen ook het potentieel van een extra rol of kans van Balgerhoeke 
om tot een bovenlokale en/of ruimtelijk meervoudige invulling te komen. Zo is het mogelijk dat 
Balgerhoeke een gemiddeld potentieel toont als EHUBt binnen zijn regio op vlak van warmte en 
hernieuwbare elektriciteit, maar misschien wel met een groot potentieel als (inter)nationaal EHUBt op 
vlak van het verduurzamen van transport. 
 
Het is dan ook van belang om inzicht te krijgen in het potentieel van de bedrijventerreinen als EHUBt 
in de onmiddellijke omgeving van Balgerhoeke. De bedrijventerreinen moeten als EHUBt immers 
complementair zijn. Het kunnen stapstenen zijn van transport van energie waarvoor ze misschien 
gelijkaardige EHUBt bouwstenen moeten hebben, maar anderzijds kan een nabijgelegen 
bedrijventerrein misschien beter geschikt zijn voor productie en grotere opslag van waterstof. Deze 
energiedragers kunnen dan vervolgens getransporteerd worden naar een volgend bedrijventerrein dat 
op zijn beurt misschien energieomslag kan toepassen of rechtstreeks kan verbruiken. We moeten de 
plaats van Balgerhoeke in dit netwerk van bedrijventerreinen kennen. 
 
Aan de hand van de omgevingsbouwstenen zien we hoe Balgerhoeke zich positioneert in de 
omliggende energiesystemen op de verschillende schaalniveaus en dus welke (lokale) bouwstenen 
relevant zijn om van Balgerhoeke de perfecte energiepuzzelstuk te maken voor de regio. De regio is 
immers een puzzel waarbij we ter hoogte van Balgerhoeke een aantal stukken (bouwstenen) moeten 
leggen zodat het bedrijventerrein zijn rol als energiedraaischijf kan vervullen.  
 
Om de juiste lokale bouwstenen te bepalen zal een analyse volgen van de karakteristieken 
(vermogens, aanbod/vraag, volumes, trafiek, …) en de afstanden van de ‘omgevingsbouwstenen’ tot 
Balgerhoeke. Daarnaast zullen transportnetwerken (zowel energie als mobiliteit) in relatie tot 
Balgerhoeke geëvalueerd worden. Ten slotte gaan we voor elk van de types van bouwstenen kijken op 
welke manier ze moeten ontwikkeld worden op Balgerhoeke.  
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De lokale bouwstenen kunnen we indelen in 4 categorieën: 
 
Aanbod van hernieuwbare en duurzame energie 
Het is de ambitie om de lokale hernieuwbare energieproductie te maximaliseren (gezien de 
klimaatdoelstelling is dit altijd complementair met de productie in de omgeving). Het potentieel aan 
lokale productievolume en hoe dit ruimtelijk kan gemaximaliseerd worden, wordt onderzocht. Met 
IVM is er al een belangrijke aanbod bouwsteen aanwezig voor restwarmte.  
 
Energievraag 
Door de ruimtelijke energiescreening weten we welk aanbod (type, schaal, locatie, …) er beschikbaar 
is en kunnen we op het bedrijventerrein hierop inspelen. Aangezien we ook weten wat de potentiële 
verbruikers zijn in de omgeving kunnen we het saldo opmaken en afwegen in hoeverre energie-
intensieve bedrijven interessant zijn op het bedrijventerrein of niet. Het is mogelijk dat het voor 
Balgerhoeke interessanter is om de hernieuwbare energie uit de omgeving te clusteren en dan door 
te sluizen naar vragers in de omgeving (stadskern, openbare gebouwen, mobiliteit, …). 
 
Flexibiliteitsmechanismen 
Gelijktijdigheid van productie en verbruik kan men optimaliseren, in eerste instantie binnen een bedrijf 
zelf, maar bij overschotten of tekorten moet dit in relatie tot de EHUBt zelf gebeuren, waarbij de EHUBt 
dit op zijn beurt doet in relatie tot de regio. Men zoekt naar flexibiliteit en evenwicht van een lage 
schaalgrootte (bedrijf) richting grote schaal (transmissienetwerk).  
 
Technologieën die onder deze categorie vallen zijn onder meer PV-installaties voor 
gemeenschappelijke laadinfrastructuur. De laadinfrastructuur zelf aanpassen aan de toekomstige 
noden (smart charging, V2G-toepassingen, …). Powed-2-X toepassingen waarna waterstof kan gebruikt 
worden voor mobiliteitstoepassingen zoals scheepvaart, personenwagens en bussen, en de injectie 
van syngas in het aardgasnet. 
 
De ligging t.o.v. grote energie-afnemers (steden, transportassen, economische knooppunten, …) en 
hernieuwbare energie-winningsgebieden zal de potentie voor uitwisseling van energie en afzet 
bepalen. De ligging t.o.v. energienetwerken (hoogspanningsnet, hogedruk gasnet) is van strategisch 
belang om van de landelijke of zelfs Europese E-buffer gebruik te kunnen maken. 
 
Een doorgedreven digitalisering is nodig om een regionaal energiesysteem te creëren, met 
Balgerhoeke als platform, dat de verschillende energievectoren slim aanstuurt (zowel elektriciteit als 
warmte en koude) zowel binnen het bedrijventerrein als in interactie met de omgevingsbouwstenen.  
 
Businesscase (economisch en in samenwerking): 
Er volgt een analyse in hoeverre het mogelijk is om met de bouwstenen netto-inkomsten te genereren. 
Momenteel gebeurt het al dat de energieprijzen onder nul zakken wanneer er veel zon- en windenergie 
gelijktijdig geproduceerd wordt. Dit is het moment dat een EHUBt aan de slag moet om deze 
‘overschot’ aan energie te capteren en te valoriseren in waterstof of een andere brandstof (afhankelijk 
van de vraag naar bijvoorbeeld transportvloeistof of eerder een basisproduct in de chemie). De 
economische invulling nu, maar zeker ook de toekomstige context zal de potentie of noodzaak tot 
omvormen naar een EHUBt mee bepalen. 
 
Niet alle bedrijventerreinen zullen in de toekomst nog een economische voldoende waardevolle 
positie hebben. Omvorming tot een EHUBt kan echter een economische boost geven of 
bestaansreden. Er zal onderzocht worden of het aannemelijk is dat er kostenbesparingen of vermeden 
uitgaven mogelijk zijn. Vervolgens wordt ook geëvalueerd hoe de samenwerking tussen de 
verschillende actoren het beste opgezet kan worden. Wordt er gewerkt met een parkmanager, komt 
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er een bedrijvenvereniging die mee instapt in een coöperatieve die vervolgens het 
energiemanagement op zich neemt en de brug slaat naar de burgers en andere spelers in de omgeving. 
 
Doordat Balgerhoeke een nieuw bedrijventerrein wordt, kunnen de bouwstenen mede bepalen voor 
welke type bedrijven het wenselijk is dat ze zich vestigen op dit gemengd regionaal bedrijventerrein. 
Het aantrekken van bedrijven waartussen synergiën mogelijk zijn, verhogen de interne energie-
efficiëntie van het bedrijventerrein zelf. Zo kan er effectief optimaal voor gezorgd worden dat het 
bedrijventerrein als EHUBt niet enkel een grote verbruiker van de productie in de omgeving wordt, 
maar dat er nog significante overschotten zijn waarmee andere vragers vanuit Balgerhoeke kunnen 
bediend worden (na bijvoorbeeld opslag of transformatie van de energievectoren). 
 
Per lokale bouwsteen zal de studie een overzicht geven van de belangrijkste kenmerken, de schaal, 
onder welke categorie van bouwsteen ze vallen en de verwachte evolutie in de tijd (bij ontwikkeling 
van Balgerhoeke, 2030, 2050). Hierbij wordt motivatie opgenomen waarom deze bouwsteen relevant 
geacht wordt voor Balgerhoeke en welke relatie ze mogelijk hebben met de omgevingsbouwstenen. 
Verder zal ook per bouwsteen beschreven worden hoe deze specifieke bouwsteen concreet kan 
bijdragen tot de EHUBt Balgerhoeke (relevante koppelkansen, kansen tot opslag, kansen tot omslag) 
en hoe deze zich gedraagt intern binnen het bedrijventerrein zelf en in relatie tot de regio en vanaf 
welke schaalgrootte de bouwsteen relevant is.  
Verder worden de relaties tussen de bouwstenen beschreven. Zo zal voor een bouwsteen 
‘restwarmte’ er een relatie kunnen gelegd met een flexibiliteitsbouwsteen ‘warmwaterbuffer’, maar 
niet met de flexibiliteitsbouwsteen ‘waterstof’. Een aanbodbouwsteen zoals windenergie kan dan wel 
duidelijk gelinkt worden aan de flexibiliteitsbouwsteen power-2-X of batterijopslag. Het in kaart 
brengen van dergelijke raakvlakken tussen specifieke bouwstenen zal essentieel zijn om tot 
sleutelcombinaties van bouwstenen te komen die het potentieel van het bedrijventerrein als EHUBt 
weergeven. 
 
Prioriteiten en scenario 
Op dit punt zal het onderzoek een inzicht leveren in de relevante omgevingsbouwstenen, de ideale 
lokale bouwstenen op Balgerhoeke zelf, en hoe ze zich onderling verhouden. Vervolgens wordt ook 
inzicht verworven in de evolutie in de tijd voor de regio van Balgerhoeke. Op basis van deze evolutie is 
men in staat om prioriteiten toe te kennen aan de verschillende lokale bouwstenen en kan men een 
ideale chronologie bepalen voor de ontwikkeling ervan. Het zal immers zo zijn dat bepaalde 
bouwstenen pas relevant worden als andere bouwstenen al gerealiseerd zijn of een bepaalde 
drempelwaarde in functie van schaalgrootte is overschreden. Zo kan er bijvoorbeeld simultaan met de 
ingebruikname van het bedrijventerrein gestart worden met de plaatsing van PV-installaties, maar is 
een batterij-opslag pas relevant wanneer er lokaal voldoende energie geproduceerd wordt.  
 
Enerzijds zal het onderzoek op basis van schaalgroottes en drempelwaardes een logische chronologie 
kunnen bepalen; anderzijds zullen bepaalde lokale bouwstenen relevanter zijn of significant meer 
impact hebben dan anderen. Zo moeten we in eerste instantie kijken naar gelijktijdigheid. Vervolgens 
moeten we in functie van flexibiliteitsmechanismen onder andere kijken naar rendementen maar ook 
naar de impact op business case.  
 
Bovendien is het van belang om te voorkomen dat er lock-ins ontstaan door te snel een bepaalde 
bouwsteen te ontwikkelen die een andere, meer relevante bouwsteen in de toekomst hypothekeert. 
Daarom willen we goed weten waar Balgerhoeke moet staan in 2050.  
 
Vervolgens kijkt het onderzoek vooruit naar 2050 middels om dan stelselmatig via ‘backcasting’ te 
kijken welke stappen op korte en middellange termijn moeten worden gezet om in 2050 juist te landen. 
Zo wordt een duidelijk vooropgezet pad beschreven, maar de te volgen weg kan, via zogenaamde 
scenario's, variëren omdat het pad een flexibel instrument is. De weg naar een EHUBt kan immers 
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beïnvloed worden omwille van onvermijdelijke verschillen in snelheden die optreden van 
maatschappelijke veranderingen (investeringen, beleidsmaatregelen, marktwerking, technologische 
doorbraken,…) wat door het ritme van een wisselend beleid nog kan versterkt worden (legislatuur, 
meerjarenplanning, beleidsniveaus,…). Daarom zijn scenario's nodig om een PRUP veerkrachtig te 
laten omgaan met deze veranderingen.  
 
De backcasting methodiek moet ertoe leiden dat laaghangend fruit geïdentificeerd wordt op korte 
termijn en dat er richting 2030 concrete bouwstenen gedefinieerd worden, maar vooral ook dat 
mogelijke (creatieve) paden richting de visie exhaustief geëvalueerd worden. Op basis van deze 
methode wordt een scenario 2020/2030/2050 ontwikkeld voor de implementatie van de bouwstenen 
op Balgerhoeke. 
 

11.3.2. Fase 2: verweving met het geïntegreerd planningsproces 

 
Analyse planologische randvoorwaarden 
Eens het theoretisch optimum om van Balgerhoeke een optimale energiedraaischijf te maken gekend 
is, zal de studie onderzoeken in hoeverre we dit optimum kunnen realiseren in functie van de 
planologische randvoorwaarden, het lopende planproces en draagvlak in de omgeving. Bijkomend zal 
gekeken worden welke instrumenten of voorschriften kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 
bouwstenen.  
 
Enerzijds is er de ruimtelijke invulling en benodigde infrastructuur van de bouwstenen op het 
bedrijventerrein. Anderzijds gaat dit ook over veiligheid, bestemmingen, beeldkwaliteit, gewenste 
activiteiten, vergunbaarheid, milieueffecten, verweving van activiteiten, bufferzones, impact op 
waterhuishouding, impact op de huidige landbouwactiviteiten, … 
 
 
Toetsing bouwstenen 
Voor de voorgestelde bouwstenen zal een analyse gemaakt worden op volgende vlakken: 
 
1. Veiligheidsvoorwaarden: 
Hierbij wordt nagegaan welke activiteiten die vervat zitten in de bouwstenen zullen moeten 
meegenomen worden in het RVR. Dit ruimtelijk veiligheidsonderzoek beschrijft dan de potentiële 
veiligheidsrisico’s voor mens en milieu voor elke bouwsteen.   
 
2. Milieueffecten: 
Bouwstenen die een mogelijk effect inhouden op het milieu zullen opgenomen worden in het plan-
MER  
 
3. Inpasbaarheid in de geplande bestemming: 
Wat zijn de huidige verwachtingen van het type bedrijven en het type activiteiten die zich zouden 
moeten kunnen vestigen op het bedrijventerrein? Deze informatie wordt vergeleken met de 
bouwstenen. Zo wordt er voor elke bouwsteen gekeken worden hoe inpasbaar ze is in de visie van het 
regionale gemengde bedrijventerrein en op welke vlakken deze visie moet bijgestuurd worden in 
functie van bepaalde bouwstenen. Hieruit komen specifieke bestemmings- en inrichtingsvoorwaarden 
die moeten opgenomen worden in het PRUP om de ambitie als EHUBt mogelijk te maken.  
 
 
4. Instrumenten: 
In deze stap onderzoekt men welke instrumenten er ter beschikking staan om bepaalde bouwstenen 
te verwezenlijken, waarbij bedrijven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (minstens 1 synergie 
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met ander bedrijf op het bedrijventerrein, PV, V2G laadinfrastructuur zodra dit relevant is, deelname 
aan een overkoepelend energieplatform, lidmaatschap aan een overkoepelend energiemanagement, 
…).  
 
5. Beheer: 
In dit onderdeel wordt onderzocht hoe een beheerssysteem kan opgezet worden op het 
bedrijventerrein dat de implementatie van bepaalde bouwstenen kan realiseren.  
 
Bijsturing 
Als er voor een specifieke bouwsteen onoverkomelijke drempels blijken te bestaan wordt er nagegaan 
of er alternatieven bestaan. Zo kan het zijn dat er op Balgerhoeke een bedrijf met restwaterstof zich 
zou willen vestigen. Door het afvangen en zuiveren van deze waterstof (opslag energie) is het mogelijk 
dat je op Seveso-grenzen stuit omwille van het volume. Als uit het RVR blijkt dat een Seveso bedrijf 
niet mogelijk is zal dit ook zo moeten opgenomen worden in de bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften. In dit geval is het een alternatief om de waterstof in een turbine om te zetten 
(omslag) in zowel elektriciteit als warmte dat dan verdeeld kan worden binnen het bedrijven, tussen 
bedrijven en richting de omgeving (transport/distributie). Door alternatieven te bekijken kunnen we 
toch nog evolueren naar een optimale EHUBt. 
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12. Lopende of geplande/studies 

12.1. Gewestelijk RUP ‘A11 - complex Kaprijke’ 

De Vlaamse regering nam  op 8 juli 2022 het initiatief tot opstart van een Gewestelijk RUP ‘A11 – 
complex Kaprijke’. 
 
De N49 tussen Antwerpen en Knokke wordt omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg, de 
A11. Het lichtengeregelde kruispunt van de N49 met de N456, Vaartstraat (complex Kaprijke) is een 
zwart punt, dat als onderdeel van de ombouw tot autosnelweg moet vervangen worden door een 
conflictvrije oplossing waarbij doorgaand verkeer op de N49, kruisend verkeer van de N456, 
landbouwverkeer en fietsverkeer van elkaar worden gescheiden.  
 
De uitwerking van het complex is gerelateerd aan de ontsluiting van het historisch gegroeid bedrijf 
Lotus Bakeries, vlakbij de dorpskern van Lembeke en voor de ontsluiting vooral op de N49 gericht. De 
aanleg van een aansluitingscomplex op de N49 ter hoogte van de N456, Vaartstraat in Kaprijke houdt 
een afwijking in van het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). 
Dat mag volgens het decreet op de ruimtelijke ordening enkel omwille van dringende sociale, 
economische en budgettaire redenen. Op basis van de gemotiveerde afwijking van het RSV zullen het 
departement Omgeving, het departement MOW en het Agentschap Wegen en Verkeer nu 
een geïntegreerd planningsproces opstarten voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP). Dit omvat ook een eventuele omleidingsweg rond Lembeke.  
 
De eerste stap in het planproces is de opmaak van een startnota. De Vlaamse Regering gelast de 
Vlaamse minister voor Omgeving nu om een startnota voor te bereiden voor de opstart van een 
geïntegreerd planproces voor de opmaak van een GRUP, in afwijking van het RSV, voor de bouw van 
een op- en afrittencomplex op de N49/A11 ter hoogte van de N456 Vaartstraat in Kaprijke. In functie 
van deze startnota wordt een planteam samengesteld. Er komt ook een grondige studie naar de 
specifieke vorm van het op- en afrittencomplex en de scope van de infrastructuurwerken, inclusief een 
uitspraak over de omleidingsweg rond Lembeke. 
 
 

12.2. Doortrekking Zuidelijke Ring R43 Eeklo  

De Ring rond Eeklo is een project dat al vele jaren op tafel ligt.  

In 2022 werd een volgende stap gezet met de start van de eerste werken. Door de Ringlaan (R43) 
verder te bouwen vanaf Nieuwendorpe tot aan de Gentsesteenweg (N9) wordt er een nieuwe 
verbindingsweg gemaakt rond Eeklo-centrum. Daarmee wordt het doorgaand verkeer uit het 
centrum van Eeklo geweerd. Zo wordt dat centrum aangenamer gemaakt voor bewoners en 
bezoekers. Doorgaand verkeer moet zich via de ring vlot langs de stad kunnen verplaatsen. 
Tegelijkertijd moet de ring ook vlot toegang bieden tot plaatsen zoals het ziekenhuis AZ Alma, het 
industrieterrein Nieuwendorpe en de scholencampus Ten Doorn. Ten slotte moeten ook fietsers zich 
veilig langs de ring verplaatsen. 

 

12.2.1. Veilige fietsverbindingen met de wijken en het centrum van Eeklo 

Voor fietsers wordt er meer dan 4 kilometer dubbelrichtingsfietspaden aangelegd. Een fietstunnel, 
twee fietsbruggen en aansluitingen met de lokale fietspaden zorgen voor veilige en snelle verbindingen 
zonder hinder van auto’s. 
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12.2.2. Vlotter verkeer langs het centrum van Eeklo 

Na de aanleg van een verbindingsweg zal er vlot rond het centrum via de Ringlaan (R43), de 
Tieltsesteenweg (N499) en zo verder naar de Gentsesteenweg (N9) kunnen gereden worden. 
De kruispunten worden vervangen door rotondes met vlotte aantakkingen voor lokaal verkeer. Zo krijg 
je niet alleen vlotter verkeer, maar ook een veiligere ring. 

12.2.3. Verhoogde leefbaarheid in de wijken 

Met een ring wordt het doorgaand verkeer uit het centrum van Eeklo geweerd en kan het verkeer 
beter gestuurd worden.  Zo wordt Eeklo-centrum aangenamer gemaakt voor zowel bewoners als 
bezoekers. 

12.2.4. Aandacht voor de omgeving in de buurt van de ring 

Het project bestaat uit meer dan de aanleg van een verbindingsweg rond Eeklo-centrum. Zo wordt er 
bij de bouw ook aandacht besteedt aan de landschappelijke inpassing van de ring en de impact van de 
ring op de buurt. Er wordt rekening gehouden met de typische landschappen in het Meetjesland zoals 
bomenrijen langs waterwegen en perceelsgrenzen en deze worden verder versterkt. Om geluidshinder 
te beperken worden geluidsbermen en geluidsschermen langs de ring rond Eeklo geplaatst. 

12.2.5. Timing en impact 

Momenteel is er voor deze werken nog geen concrete planning. Daarvoor moeten er eerst nog 
verschillende stappen worden doorlopen.  
Het project bestaat uit vier projectzones met een verschillende snelheid op het gebied van uitvoering 
en voorbereiding. Voor er aan de bouw van de verbindingsweg kan begonnen worden, dienen nog een 
aantal procedures per projectzone doorlopen te worden. 
 
Projectzone 1: Kruispunt Industrielaan 
Projectzone 2: Kruispunt Raveschootstraat 
Projectzone 3 : Nieuwendorpe – Tieltsesteenweg (N499) 
Projectzone 4 : Tieltsesteenweg (N449)-Gentsesteenweg (N9) 
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Figuur 121: aanduiding projectzones doortrekking Zuidelijke ring R43 

 

Projectzone 1: Kruispunt Industrielaan 

 
Voor het eerste deel van de werken is de omgevingsvergunningsaanvraag in juli 2021 ingediend. Het 
openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag vond plaats in de zomer van 2021. De 
werken zijn gestart in 2022.  
 
Projectzone 2: Kruispunt Raveschootstraat 
In 2022 wordt verder gewerkt aan het technische ontwerp van de projectzone. Nadien wordt met dit 
ontwerp de omgevingsvergunning aangevraagd. Zo een vergunning is nodig om de werken te kunnen 
uitvoeren. 
 
Projectzone 3 : Nieuwendorpe – Tieltsesteenweg (N499) 
Voor projectzone 3 van de Ring rond Eeklo  is het milieueffectenonderzoek gestart. In dit onderzoek 
wordt de impact bestudeerd van de aanleg van die nieuwe weg op mens en omgeving.  
 
Projectzone 4 : Tieltsesteenweg (N449)-Gentsesteenweg (N9) 
Ook voor projectzone 4 loopt een milieueffectenonderzoek. 

 
Meer hierover kan je vinden op https://wegenenverkeer.be/werken/ring-rond-eeklo/projectzones 
 
 
 
 
  

https://wegenenverkeer.be/werken/ring-rond-eeklo/projectzones
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12.3. Projectnota Aanleg Fietssnelweg F42 

De projectnota voor de aanleg van fietssnelweg F42 langs de oude spoorlijn OL58, deeltraject 
Opeisingsstraat-Zandvleuge- B404 – Vrouwestraat -N9 wordt opgemaakt door de dienst mobiliteit van 
de provincie Oost-Vlaanderen.  

Deze projectnota behandelt de fietssnelweg F42 te Eeklo, langs de oude spoorlijn OL58, vanaf 
Zandvleuge tot de B404 en de aansluiting naar de Vrouwestraat. De provincie Oost-Vlaanderen wil op 
haar grondgebied en in overleg met de overheden van naburige regio’s een sluitend netwerk van 
hoogwaardige fietsverbindingen realiseren. De fietssnelwegen vormen de hoofdroutes van dit 
netwerk van functionele fietsverbindingen. Deze hoofdroutes van het BFF (Bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk) vormen verbindingen tussen belangrijke steden, gemeenten en andere functionele 
attractiepolen. De provincie Oost-Vlaanderen tekende dit fietssnelwegennetwerk uit met de 
bestaande en vroegere lijninfrastructuur als drager en treedt op als bouwheer bij de realisatie van de 
fietssnelwegen. 

 
Figuur 122: Fietssnelweg F42 ter hoogte van Eeklo Zandvleuge- B404 Vrouwestraat 

 
Fietssnelweg F42 moet op termijn de verbinding vormen tussen Gent, Evergem, Waarschoot, Eeklo, 
Maldegem en Brugge. De fietssnelweg staat ingetekend langs spoorlijn L58 Gent-Eeklo en oude 
spoorlijn OL 58 Eeklo – Maldegem Donk (met de museumspoorlijn tussen Eeklo station en Maldegem 
station). Deze fietssnelweg is belangrijk om bovenlokale fietsverplaatsingen mogelijk te maken tussen 
bv. Eeklo en Maldegem, maar ook verder naar resp. Brugge en Gent, en via aansluitende 
fietssnelwegen ook naar Deinze en Knokke/Zeebrugge (F422) en Zelzate (F423). Voor de aanleg van de 
fietssnelweg F42 door Eeklo, vanaf het station tot aan de aansluiting met de F422 in Balgerhoeke (ca 
5km) is er ook een startnota opgemaakt. Die startnota bepaalt het tracé en het globale concept voor 
de fietssnelweg tussen Eeklo-station en Balgerhoeke (aansluiting F422). De finale versie lag eveneens 
voor op de Projectstuurgroep dd 31/03/21, en daar werd een akkoord rond het globale concept 
bereikt. De projectnota gaat uit van het tracé zoals bepaald in de startnota en werkt dit tracé verder 
uit. 
 
Deze projectnota voor dit stuk fietssnelweg van 1,75km, met lokale aansluiting Vrouwestraat (0,5km), 
kadert in de fasegewijze realisatie van de fietssnelweg F42 tussen Gent en Eeklo, Maldegem en Brugge. 
En deze is in volle ontwikkeling. Dat mag ook blijken uit bijgevoegde figuur. 
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Figuur 123: overzicht deelprojecten F42 

Met de realisatie F42 tussen Eeklo en Balgerhoeke (cfr Startnota) wordt de fietsroute, die nu al langs 
de spoorlijn door het centrum van Eeklo loopt, gelinkt aan de fietssnelweg F422 en is er een 
verkeersvrije directe verbinding met het grondgebied van Maldegem. Bovendien wordt niet alleen het 
dorp Balgerhoeke maar ook de toekomstige regionale bedrijvenzone aan Balgerhoeke door middel van 
een veilige fietsroute verbonden met het stadscentrum van Eeklo. Immers, het deel Opeisingsstraat – 
station Eeklo kent al een vrijliggende fietsroute. Bovendien wordt met deze realisatie dus ook een 
optimale link gelegd tussen het stadscentrum en de regio rond Waarschoot en het hart van het 
Meetjesland, met de fietssnelweg F422 (Deinze-Knokke/Zeebrugge).  
 
De verdere doortrekking van de fietssnelweg F42 tussen Krekelmuit en Balgerhoeke, aan de 
noordzijde van het spoor OL58, wordt voorzien 2025-2026.   
 
 

12.4. Regionaal MobiliteitsPlan 

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de 
vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Het plan doet onder andere uitspraken over de 
belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt 
maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, het verhogen van de verkeersveiligheid en het 
realiseren van een volwaardig fietsbeleid voor. 

Het regionaal mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar (2030), maar kijkt ook verder in de 
toekomst. 

Eeklo behoort tot de vervoersregio Gent. 
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12.4.1. Vervoerregio Gent 

Vervoerregio Gent omvat 23 gemeenten (inclusief drie fusiegemeenten) en telt ongeveer 677.000 
inwoners. Het gaat om een grote regio, niet alleen in aantal gemeenten, maar ook in oppervlakte (ca. 
1200 km²). De regio bevindt zich in de Vlaamse ruit op het knooppunt van een aantal belangrijke 
verkeersnetten over spoor, water en de weg. Die assen verbinden de regio met de kust, Antwerpen, 
Brussel, … De North Sea Port is de belangrijkste tewerkstellingspool. 

 

Figuur 124: Synthesekaart knooppuntennetwerk vervoerregio Gent 

Meer hierover vind je op : https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-en-de-
mobiliteitsswitch/vervoerregios/vervoerregio-gent 
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13. Planopties en inrichtingsprincipes voor de EHUBT 

BALGERHOEKE 

13.1. Realiseren van een duurzaam, regionaal bedrijventerrein als 

EHUBt: 

13.1.1. Bedrijfsactiviteiten /bouwstenen EHUBt 

Herbestemmen van agrarisch gebied naar “zone voor bedrijventerrein met EHUBt functie”. 
 
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein als regionaal bedrijventerrein gaat hierdoor de 
aandacht naar bedrijven van regionaal belang die gericht zijn op de productie, verwerking en 
bewerking van goederen en grondstoffen, distributie en logistiek, agro-industrie en de 
voedingsnijverheid in functie van de regio.  
 
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein als Energie HUBt gaat de aandacht naar bedrijven die 
een rol kunnen spelen in het energie verhaal. Een EHUBt is een draaischijf tussen: 
-  hernieuwbare en duurzame energieproductie;  
- de vraag naar energie in de omgeving ; 
- en om de vraag op eigen terrein ten volle te vervullen. 
Bedrijven kunnen een rol spelen op vlak van hernieuwbare en duurzame energie productie, op vlak 
van energiestromen flexibiliteitsmechanismen, als onderdeel in de vraag-aanbod keten en in de 
samenwerkingen om energie uit te wisselen. Dit zowel op het bedrijventerreinen zelf als tussen 
bedrijventerreinen en de ruime omgeving. Deze omgeving situeert zich op niveau van het kleinstedelijk 
gebied Eeklo, gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Kaprijke, de N49, de N9, het windlandschap Eeklo-
Maldegem-Kaprijke, de Afval Energie Centrale.  
 
Het bedrijventerrein wordt een duurzaam bedrijventerrein. Een duurzaam bedrijventerreinen is een 
bedrijventerrein waar maximaal wordt ingezet op energie-efficiëntie, het sluiten van 
materiaalkringlopen, het optimaliseren van het gebruik van de diverse transportmodi, 
reststroomvalorisatie, warmtenetwerken, elektrische voertuigen en laadinfrastructuur, blauwgroene 
infrastructuur op het terrein, groendaken, water doorlaatbare verharding,  de maximale lokale 
productie van hernieuwbare en duurzame energie… 
 

13.1.2. Afbakening, ligging bedrijventerrein 

Gezien dit PRUP een verdere uitwerking (deelplan) is van het PRUP afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Eeklo is dit PRUP ook sterk richtinggevend voor bepaalde planopties en inrichtingsprincipes. De 
locatie, afbakeningslijn en de (richt)grootte van het bedrijventerrein werden hierin reeds vastgelegd.  
 
Er moet gestreefd worden naar een zo compact mogelijke ontwikkeling vanuit de Sint-
Laureinsesteenweg en het benutten van de synergiemogelijkheden met de verbrandingsoven en het 
waterzuiveringsstation. 
 

13.2. Ontsluiting :  

13.2.1. Externe ontsluiting 

De R43 wordt uitgebouwd binnen Eeklo als ontsluitingsweg voor de verschillende industriezones. De 
aansluiting van de R43 op de hoofdweg N49 ontlast Balgerhoeke van vrachtverkeer. De N9 vormt een 
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belangrijke openbaar vervoersas, en wordt heringericht met een verblijfsfunctie en een beperking van 
het doorgaand verkeer.  
In functie van de rol als EHUBt zal bij de ontsluiting bekeken worden hoe hernieuwbare en duurzame 
energie ter beschikking kan gesteld worden voor transport op en langs EHUBt Balgerhoeke. Denk 
daarbij aan elektrische laadpalen, waterstof tankstations en dergelijke. 
 

13.2.2. Doorgaand verkeer via nieuwe verbindingsweg 

De verkeersontsluiting van het regionaal bedrijventerrein wordt voorzien via een nieuwe 
verbindingsweg.  
Er dient een ontsluitingsweg te worden aangelegd tussen de Sint-Laureinsesteenweg en de R43 ter 
ontsluiting van het gebied gelegen boven de A11 naar de A11. Deze weg biedt de binding tussen de 
Sint-Laureinsesteenweg (N455) richting de Vrouwestraat en voorkomt overlast voor de inwoners van 
Balgerhoeke.  
Er wordt gekozen voor het noordelijk tracé, evenwijdig met de A11, voor de ontsluitingsweg op de 
R43, dat geen landbouwpercelen doorkruist.  
Er wordt een veeweg voorzien voor overgang koeien van ene landbouwblok naar andere 
landbouwblok. 
De toegankelijkheid van de noordelijke percelen blijft verzekerd. 
 

13.2.3. Interne ontsluiting 

De interne ontsluiting zal aansluiten op de verbindingsweg die aangelegd wordt tussen de Sint-
Laureinsesteenweg en de R43. 
Zoveel als mogelijk zullen de op- en afritten gegroepeerd worden. 
Er dient rekening gehouden te worden met evacuatiewegen en richtlijnen van de brandweer. 
 

13.2.4. Zwakke weggebruiker/Traag verkeer /Zwakke weggebruiker 

Er dient voldoende aandacht geschonken te worden aan veilige fiets- en wandelpaden op het 
bedrijventerrein en aan veilige aansluitingen waar het fiets-  en het vrachtverkeer zich kruisen/mengen 
op het bedrijventerrein en de ontsluitings-, verbindingsweg. 
Er dient een fietsnetwerk uitgebouwd te worden binnen het bedrijventerrein en de ruimere omgeving. 
Voorzien van een mobipunt dient bekeken te worden. 
 

13.2.5. Parkeren 

Onnodige verharding moet vermeden worden, parkeervoorzieningen moeten maximaal 
waterdoorlatend aangelegd worden. 
Er dienen collectieve parkeerplaatsen voorzien te worden in verhouding tot de personeelsbezetting. 
 

13.3. Bebouwing 

13.3.1. Optimaal ruimtelijk rendement 

Inzetten op een hoog ruimtelijk rendement : efficiënt ruimtegebruik vb. groeps- of koppelbouw, 
meerdere lagen. Zowel verticaal als horizontaal de ruimte optimaal benutten : 

- Flexibel omgaan met bouwen in de hoogte 
- Optimale benutting van de dakoppervlakten voor bv. zonne-energie of groendaken levert geen 

onmiddellijke ruimteopbrengst voor bedrijvigheid, maar verhoogt wel het ruimtelijk 
rendement. 

- Mogelijkheid onderzoeken naar circulair gebruik van bouwmaterialen 
- Alle restruimte optimaal benutten 
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13.3.2. Bouwdiepte 

Wordt later verder uitgewerkt. 
 

13.3.3. Verharding 

Wordt later verder uitgewerkt. 
 

13.3.4. Regionale uitstraling 

Wordt later verder uitgewerkt. 
 

13.4. Landschappelijke integratie 

Een goede landschappelijke integratie van het bedrijventerrein wordt vooropgesteld. 
Openruimtecorridors met aandacht voor de landschappelijke patronen maken onderdeel uit van de 
ontwikkeling. De structuur van het bestaande grachtenstelsel en de repelpercelering worden waar 
mogelijk behouden en versterkt. 
 

13.4.1. Groenbuffering/waterlopen/geluidsbuffering 

De natuurlijke waterlopen dienen zoveel als mogelijk in het gebied open te worden gehouden en in de 
natuurlijke bedding. 
Ruime groenbuffering wordt voorzien van het bedrijventerrein naar de woningen van Balgerhoeke toe 
en waar het nodig is. De structuur van het bestaande grachtenstelsel en de repelpercelering worden 
waar mogelijk behouden en versterkt en begeleid door groenstructuren. Voor de groenbuffers zullen 
inrichtingsprincipes uitgewerkt worden. 
Vanuit de planMER studies zullen milderende maatregelen voor buffering van het geluid aangereikt 
worden indien nodig. Waar mogelijk zullen beide buffers gecombineerd worden. Er zal bekeken 
worden of binnen de buffering ook andere functies kunnen plaatsvinden. 
 

13.5. Gasleiding/hoogspanning 

Door het plangebied loopt een ondergrondse gasleiding. Het tracé blijft behouden, zal worden 
aangeduid op het grafisch plan met de hieraan gerelateerde bouwvrije zones en gepaste 
stedenbouwkundige voorschriften krijgen. Een maximale koppeling met de EHUBt functie zal 
onderzocht worden in dit planproces. 
 

13.6. Warmtenet 

Een maximale koppeling van het warmtenet met het EHUBt in Balgerhoeke dient onderzocht te 
worden in dit planproces. Het koppelen, gebruiken en uitwisselen van warmte zal als planoptie 
meegenomen worden : enerzijds wordt bekeken om de potenties voor een maximale warmtenetwerk 
-ontwikkeling te vrijwaren anderzijds wordt bekeken op welke manier de EHUBt een rol kan opnemen 
in de warmteafname en warmteproductie. 
 

13.7. Beroepslandbouw 

Er moeten flankerende maatregelen genomen worden ten aanzien van de actieve beroepslandbouw 
in het bijzonder daar waar actieve beroepsbedrijven landbouwgrond verliezen en/of daar waar 
(huis)kavels door (weg)infrastructuur worden doorsneden. 
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13.8. Archeologisch erfgoed 

Bij de uitwerking van het bedrijventerrein en de verbindingsweg wordt rekening gehouden met het 
archeologisch erfgoed: de site Hof ter Walleken. 
 
 

13.9. Waterhuishouding 

Het realiseren van een vlotte afwatering binnen het plangebied, zonder daarbij stroomafwaarts 
problemen te veroorzaken en dit door het nemen van brongerichte maatregelen, steunend op het 
concept van opvang en hergebruik/infiltratie en berging/vertraagde afvoer.  
 
Er moeten maatregelen genomen worden voor vertraagde afvoer van hemelwater van het 
bedrijventerrein naar waterloop 8335 conform de watertoets bij dit RUP. Er wordt onderzocht waar 
binnen het plangebied regenwatercaptatie en infiltratiemogelijkheid worden voorzien.  
Verdroging van de grondwatertafel moet tegengegaan worden door maximalisatie van 
infiltratiemogelijkheden. 
 

13.9.1. Waterbuffering 

Waterbuffering dient waar mogelijk collectief aangelegd te worden in plaats van individueel per 
perceel. Dit zal volgen uit het scenario onderzoek. 
 
Ontwerpen van een afwateringssysteem met aandacht voor goede structuurkwaliteit en dit onder 
andere door de aanleg van open structuren (infiltratie en verdamping blijft mogelijk), een 
grachtenstelsel met ruimte voor de waterlopen en rekening houdend met de principes van 
natuurtechnische milieubouw (NTMB). 
 
Het realiseren van een efficiënte aanpak van verontreinigd water en dit door verschillende stromen te 
onderscheiden op basis van de verontreinigingsgraad:  

- afstromend hemelwater afkomstig van dakoppervlakte (niet verontreinigd), 
- afstromend hemelwater afkomstig van ‘gewone’ parkings en wegenis (weinig verontreinigd), 
- afstromend hemelwater afkomstig van overige verhardingen, bv. parkings voor zwaar verkeer 

(verontreinigd),  
- afvalwater (verontreinigd). 
- het vermijden van infiltratie van verontreinigingen en dit door een doordacht gebruik van 

doorlatende en ondoorlatende materialen en het nemen van voorzorgsmaatregelen ten 
aanzien van calamiteiten. 

 

13.10. Klimaatgezond - klimaatneutraliteit - klimaatrobuust 

Wat betreft klimaatneutraliteit ligt het ambitieniveau voor het bedrijventerrein in Balgerhoeke heel 
hoog: het volledige bedrijventerrein wordt CO2-neutraal, wat wil zeggen dat dit bedrijventerrein niet 
negatief bijdraagt aan de klimaatsverandering.  
 
Het bedrijventerrein moet ook adaptief zijn aan veranderingen waar we nu al mee kampen en waar 
we in de toekomst nog meer mee zullen geconfronteerd worden (zoals diversiteitsverlies, hittegolven, 
overstromingen, …).  
 
De bedoeling is om klimaatadaptief te plannen waarbij we rekening houden met de toenemende 
risico’s van klimaatverandering en met de onzekerheid over de mate waarin deze toenemen (cfr. de 
verschillende klimaatscenario’s).  
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14. Juridisch - beleidsmatige tabel 

 
 Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Algemeen 

m.e.r.-decreet en uitvoeringbesluit  Decreet: 18 december 
2002  

Uitvoeringsbesluit: 10 
december 2004 

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

J 

(Juridisch) 

Een plan-MER is nodig voor de RUP-
procedure.  

Mogelijk project-m.e.r.-plichtig in 
functie van vergunningsaanvragen.  

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

Decreet: 27 april 2007  

Uitvoeringsbesluit: 12 
oktober 2007 

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging 
op het m.e.r.-decreet en is sinds 1 december 
2007 in voege getreden. Het regelt het 
toepassingsgebied, de inhoud en de procedure 
voor de opmaak van een plan-MER.  

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

Decreet tot wijziging van de regelgeving 
voor ruimtelijke uitvoeringsplannen 
teneinde de planmilieueffectrapportage 
en andere effectbeoordelingen in het 
planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen te integreren door 
wijziging van diverse decreten en 
uitvoeringsbesluit 

Decreet: 1 juli 2016 

Uitvoeringsbesluit:17 
februari 2017 

Dit decreet regelt de integratie van de 
planmilieueffectrapportage en andere 
effectbeoordelingen in het planningsproces 
voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

J Algemeen van toepassing 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
bijhorende uitvoeringsbesluiten 

Decreet: 8 mei 2009 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een 
coördinatie van het decreet ruimtelijke 
ordening) voert vernieuwingen in op drie 
belangrijke punten: vergunningen, planologie 
en handhaving. Deze codex regelt de 
organisatie van de ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen en vervangt hierbij het Decreet 

J Basis voor het ruimtelijk 
planningsstelsel op drie 
bestuursniveaus, regelt de 
ruimtelijke structuurplannen, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
stedenbouwkundige verordeningen, 
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 Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening en het Decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996. 

stedenbouwkundige vergunningen, 
…  

Omgevingsvergunningsdecreet en 
bijhorende besluiten 

Decreet: 25 januari 2017 

Uitvoeringsbesluit: 17 
februari 2017 

De omgevingsvergunning vervangt de 
afzonderlijke milieuvergunning en 
stedenbouwkundige vergunning. 

J Verschillende toekomstige 
activiteiten zijn vergunningsplichtig, 
er moet een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd.  

Gewestplan Koninklijk Besluit: 28 
december 1972 

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

J Zie hoofdstuk 6  

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV) 

Decreet: 23 september 
1997  

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

B 

(Beleidsmatig) 

Zie hoofdstuk 5, punt 5.1. Ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen 

Strategische visie Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen 

20 juli 2018 De strategische visie omvat een 
toekomstbeeld en een overzicht van 
beleidsopties op lange termijn, met name de 
strategische doelstellingen. 

B Zie hoofdstuk 5, punt 5.2. 
Strategische visie Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Oost-Vlaanderen 

10 maart 2004 

Partiële herziening 
goedgekeurd op 18 juli 
2012 

Het PRS behandelt de structuurbepalende 
elementen op provinciaal niveau. De gewenste 
ruimtelijke structuur is richtinggevend op 
provinciaal niveau. Bindende bepalingen 
leveren het kader voor uitvoerende 
maatregelen op provinciaal niveau.  

B Zie hoofdstuk 5, punt 5.3. Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan 
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Beleidsplan Ruimte “Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 20-50’” 

Op 6 juni 2019 keurde de 
deputatie de 
conceptnota goed. 

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan 
Ruimte met een langetermijnvisie voor het 
gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 
2050.  

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de 
bijbehorende beleidskaders moeten het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
vervangen. 

In de voorbereidende fase van een nieuw 
Beleidsplan Ruimte maakt de Provincie een 
conceptnota op. 

B Zie hoofdstuk 5, punt 5.5. 
Conceptnota ‘Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 20-50  

Provinciaal RUP ‘Afbakening 
kleinstedelijk gebied Eeklo 

2009 De Provincie bakende het kleinstedlijk gebied 
Eeklo af. 

B Zie hoofdstuk 5, punt 5.4. 

Provinciaal RUP ‘Afbakening 
kleinstedelijk gebied Eeklo 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
(GRS) Eeklo 

Goedgekeurd door de 
deputatie in 2008 

Het GRS behandelt de structuurbepalende 
elementen op gemeentelijk niveau.  

B Zie hoofdstuk 5, punt 5.6. 

Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Eeklo 

Besluit houdende nadere regels inzake 
de ruimtelijke veiligheidsrapportage 

Besluit Vlaamse regering: 
26 januari 2007 

Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage J Binnen het PRUP EHUBt 
Balgerhoeke’ wordt onderzocht of 
seveso-inrichting mogelijk zijn. 

Decreet houdende algemene bepalingen 
in verband met milieubeleid (DABM)  

Decreet: 5 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het 
milieubeleid ter overkoepeling van de 
bestaande sectorale regelingen en omvat dus 
de doelstellingen en de beginselen voor het 
milieubeleid in Vlaanderen 

J Deze regelgeving is vertaald op 
provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Die documenten zullen als algemeen 
beleidskader meegenomen worden 
bij de beoordeling van de effecten 
van de verschillende disciplines. 

Decreet milieuvergunningen 

Omgevingsvergunningsdecreet en 
besluiten  

Vlarem II en bijlagen 

Decreet:28 juni 1985  

Besluit Vlaamse regering: 
1 augustus 1995 (Vlarem 
II) 

Vlarem II is een uitvoeringsbesluit van het 
omgevingsvergunningsdecreet. Hierin worden 
de algemene en sectorale voorwaarden 
beschreven waaraan vergunningsplichtige 
activiteiten moeten voldoen. Daarnaast bevat 

J Relevant voor de (evaluatie t.a.v. de) 
milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater, grondwater, 
lucht, geluid en bodem 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/Provinciaal%20Ruimtelijke%20Structuurplanning/Provinciaal%20Ruimtelijk%20Structuurplan.html
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dit besluit ook de milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid, 
bodem. 

 

Klimaat 

Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 
2021 2030 

20 juli 2018 (goedkeuring 
Vlaamse regering) 

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013–2020 uit 
2013 bestaat uit een overkoepelend luik en 
twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan 
(VMP) en het Vlaams Adaptatieplan (VAP). Het 
VMP bevat voor elke sector een overzicht van 
de belangrijkste trends in de periode 1990-
2010 en een overzicht van de maatregelen die 
zijn geïmplementeerd, gepland en/of 
voorgesteld. Voor elke sector volgt dan een 
emissieprognose, enerzijds op basis van het 
huidige, goedgekeurde beleid, en anderzijds 
op basis van een inschatting van de effecten 
van het voorgestelde bijkomende beleid. Deze 
sectorale prognoses gaan uit van het 
reductiepotentieel van de in het plan 
opgenomen beleidsmaatregelen. Het VAP van 
zijn kant beschrijft voor verschillende sectoren 
de gevolgen van klimaatverandering en geeft 
een overzicht van de mogelijkheden tot 
adaptatie.  

In het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 
worden de krijtlijnen uitgezet voor het 
klimaatbeleid in de periode 2021-2030. Het 
plan legt, in lijn met de door de EU voor België 
opgelegde doelstelling, het objectief vast om 
de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 
2030 met 35% te reduceren ten opzichte van 
2005. Per sector wordt de vereiste inspanning 

B Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 
2021-2030 bevat onder meer 
duidelijke doelstellingen met 
betrekking tot de nodige 
emissiereducties in de niet-ETS-
sector. 

Dit wordt meegenomen binnen 
discipline klimaat. 
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in kaart gebracht en waar nodig wordt de 
broeikasgasdoelstelling omgezet in 
subdoelstellingen. Daarnaast bevat het plan 
ook de voornaamste maatregelen die nodig 
zijn om deze doelstelling te behalen en 
Vlaanderen op weg te zetten naar een 
koolstofarme toekomst. 

Vlaamse Klimaatstrategie 2050 De Vlaamse regering 
keurde op 20 december 
2019 de Vlaamse 
klimaatstrategie 2050 
goed. 

Met deze strategie stelt de Vlaamse regering 
een duidelijke ambitie tegen 2050 voorop en 
bekijkt per maatschappelijk systeem welke 
inspanningen en doorbraken nodig zijn om dit 
streefdoel te realiseren. Daarnaast onderzoekt 
ze welke belangrijke randvoorwaarden 
ingevuld moeten worden om de transitie 
haalbaar en betaalbaar te maken. 

B Dit wordt indien relevant 
meegenomen binnen discipline 
klimaat. 

Provinciaal klimaatplan ‘Klimaatgezond 
Oost-Vlaanderen’ 

2 september 2015 In Oost-Vlaanderen is het provinciale 
Klimaatbeleidsplan Klimaatgezond Oost-
Vlaanderen van toepassing. 

B Dit wordt indien relevant 
meegenomen binnen discipline 
klimaat. 

Klimaatadaptatieplan Stad Eeklo 27 januari 2020 De stad Eeklo wil de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering beperken. 

  

B Dit wordt indien relevant 
meegenomen  

Mobiliteit 

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 23 oktober 2013 Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de 
komende jaren. Dit plan vormt een algemeen 
kader voor het mobiliteitsbeleid en duurzame 
mobiliteit in Vlaanderen. Hierbij worden 
doelstellingen en beleidsvoornemens inzake 
verkeersveiligheid geformuleerd.  

Het plan tracht de bereikbaarheid van steden 
en dorpen te garanderen, iedereen 
gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, 
de verkeersveiligheid te vergroten, een 

B Het document zal als algemeen 
beleidskader meegenomen worden 
bij de beoordeling van de effecten 
van de discipline mobiliteit. 
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leefbare mobiliteit te realiseren en de 
milieuvervuiling terug te dringen. 

Mobiliteitsplan Eeklo GBC 14 juni 2018  In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden 
alle ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in 
kaart gebracht en worden samenhangende 
verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 
ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 
nadien in concrete acties worden omgezet. 

B Het document zal als algemeen 
beleidskader meegenomen worden 
bij de beoordeling van de effecten 
van de discipline mobiliteit. 

Geluid 

Besluit van de Vlaamse regering inzake 
de evaluatie en beheersing van 
omgevingslawaai 

Besluit Vlaamse regering: 
22 juli 2005 

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight 
als geluidsbelastingindicatoren naar voor 
geschoven. Daarnaast wordt een methodiek 
m.b.t. beheersing van het omgevingsgeluid 
vastgelegd (opstellen geluidsbelastingkaart, 
vaststellen knelpunten, voorlichting en 
opmaak actieplan).  

J Deze regelgeving wordt 
meegenomen in de discipline geluid. 

Gedifferentieerde referentiewaarden  Momenteel zijn er nog geen officiële normen 
voor Lden en Lnight vastgelegd in het kader van 
dit besluit van de Vlaamse gemeenschap. 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). 

B Deze regelgeving wordt 
meegenomen in de discipline geluid. 

Lucht 

Kaderrichtlijn (2008/50/EG) en 
dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit 

20 mei 2008 Kaderrichtlijn met betrekking tot de 
luchtkwaliteit. Geldt ter vervanging van de 
kaderrichtlijn 1996 (96/62/EG) en de 3 
dochterrichtlijnen (Richtlijn 1999/30/EG, 
Richtlijn 2000/69/EG, Richtlijn 2002/3/EG) 
waarin een samenhangend algemeen 
Europees kader voor de beoordeling en het 

J Dit wordt meegenomen binnen de 
discipline lucht. 
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beheer van de luchtkwaliteit is vastgelegd. Ook 
zijn hierin luchtkwaliteitsnormen 
(grenswaarden, alarmdrempels en 
streefwaarden) voor de voornaamste 
vervuilende componenten (SO2, NO2 en NOx, 
benzeen en CO, O3) vastgelegd. 

Europese richtlijn (2001/81/EG) 

NEC-reductieprogramma en herziening 
NEC-richtlijn (2016/2284/EU) 

Europese 
richtlijn2001/81/EG: 27 
november 2001; 

Herziening: 14 december 
2016 

De richtlijn definieert emissieplafonds die 
vanaf 2010 niet meer mogen overschreden 
worden voor: 

• zwaveldioxide (SO2) 

• stikstofoxiden (NOx) 

• niet-methaan vluchtige organische 
stoffen (VOS) 

• ammoniak (NH3) 

Eind 2016 trad de herziene NEC-richtlijn in 
werking (2016/2284/EU). Ze bevat 
doelstellingen voor 2020 en 2030 die 
geformuleerd zijn als relatieve reducties ten 
opzichte van de emissies in 2005. Ook werden 
emissieplafonds opgenomen voor PM2,5. Tot 
2019 wordt getoetst aan de plafonds uit de 
'oude' NEC-richtlijn (2001/81/EG). 

J Dit wordt meegenomen binnen de 
discipline lucht. 

Kyoto protocol Verdrag: 1997 Protocol waarin verschillende industrielanden 
de verbintenis aangaan de uitstoot van 
broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met 
gemiddeld 5% te verminderen ten opzichte van 
1990. De broeikasgassen die in het Protocol 
van Kyoto beschouwd worden, zijn 
koolstofdioxide, methaan, lachgas, HFK’s, 
PFK’s en SF6. Het Protocol van Kyoto is in 
werking getreden sinds 23/10/04.  

B Dit wordt meegenomen binnen de 
discipline lucht. 
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Vlaams Luchtkwaliteitsplan 2030 Definitief goedgekeurd 
door de Vlaamse regering 
op 25 oktober 2019 

Dit plan bevat maatregelen om de 
luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te 
pakken en zo de impact van 
luchtverontreiniging op onze gezondheid en 
het leefmilieu verder te verminderen. Het plan 
is opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de 
Europese richtlijn 2008/50/EG en in uitvoering 
van de Europese richtlijn 2016/2284. 

De focus van het actieplan ligt op het verder 
verminderen van de concentraties van NO2 en 
PM2,5 en van de vermestende depositie. 

B Dit wordt meegenomen binnen de 
discipline lucht. 

Bodem 

Decreet betreffende de bodemsanering 
en bodembescherming  

Vlaams reglement betreffende de 
bodemsanering en bodembescherming 
(Vlarebo 2008) 

Decreet: 27 oktober 2006 

Besluit Vlaamse regering: 
14 december 2007 (en 
aanvullingen) 

Het bodemdecreet is in werking sinds 1 juni 
2008 en vervangt het vroegere 
bodemsaneringsdecreet. In het nieuwe 
decreet zijn de fundamentele principes uit het 
oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet 
behouden. Een aantal wijzigingen situeren zich 
op het gebied van:  

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

• Bodemonderzoek- en sanering: de 
procedures werden gewijzigd i.f.v. 
een efficiënter proces en afstemming 
met het (her)ontwikkelen van een 
grond. 

J Voor grondverzet van meer dan 
250 m³, ook van niet-verdachte 
gronden, moet een technisch verslag 
en bodembeheerrapport worden 
opgemaakt, zelfs indien de 
uitgegraven grond wordt toegepast 
binnen dezelfde kadastrale 
werkzone of op de eigendom van de 
eigenaars van de uitgegraven grond. 

Dit heeft vnl. betrekking op de 
uitvoeringsfase. 

Afvalstoffendecreet en Vlarea Decreet: 2 juli 1981  Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming 
en -beheer (Vlarea) is het uitvoeringsbesluit 
van het afvalstoffendecreet. Het heeft als 

J Indien bij de werkzaamheden grond 
vrijkomt, dient deze als afvalstof te 
worden beschouwd en kan deze 
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Besluit Vlaamse regering: 
17 december 2004 

doelstelling de gezondheid van de mens en het 
milieu te beschermen tegen de schadelijke 
invloed van afvalstoffen en de verspilling van 
grondstoffen en energie tegen te gaan. 

enkel gebruikt worden als 
secundaire grondstof (hergebruik als 
bodem) als aan de voorwaarden van 
Vlarea is voldaan. Bij aanvoer moet 
de aangevoerde bodem voldoen aan 
de specifieke voorschriften (attest) 
(zie ook Vlarebo). 

Dit heeft vnl. betrekking op de 
uitvoeringsfase. 

Decreet oppervlaktedelfstoffen en 
uitvoeringsbesluit 

Decreet: 4 april 2003 

Besluit Vlaamse regering: 
26 maart 2004 

Het decreet schept een wettelijk kader dat 
toelaat beslissingen inzake ontginningen op 
systematische wijze te nemen. Hierbij wordt er 
gestreefd naar een beter beheer van de 
oppervlaktedelfstoffen en wil men de 
effectieve ontginning mogelijk maken.  

X (niet 
relevant) 

 

Mestdecreet  Decreet: 22 december 
2006 

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

J Binnen de discipline mens-
ruimtelijke aspecten wordt 
nagegaan of agrarisch gebied 
ingenomen wordt. 

Water 

Grondwaterdecreet Decreet: 24 januari 1984  

Wijzigingen met de 
decreten van 12 
december 1990 en 20 
december 1996 

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

J Binnen de discipline bodem en 
grondwater gaat aandacht uit naar 
mogelijke invloed op de 
grondwaterkwaliteit.  

Wet op de onbevaarbare waterlopen Koninklijk Besluit: 28 
december 1967 

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld 
in drie verschillende categorieën: 

• categorie 1 (bevoegdheid Vlaams 
gewest) 

J Het plangebied watert af in het 
noorden naar de waterloop 08335 – 
Grote Balgerhoeke Watergang (3e 
cat) die van west naar oost uitmondt 
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• categorie 2 (bevoegdheid Provincie) 

• categorie 3 (bevoegdheid Gemeente) 

• niet geklasseerde waterlopen (vallen 
onder de bevoegdheid van de 
eigenaars van de percelen) 

Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook 
de bepalingen voor beheer en onderhoud. 

in de Slependammewatergang 
(08330, 2e cat). De 
Slependammewatergang mondt 
uiteindelijk gravitair uit in het 
Leopoldskanaal in het noorden. 

Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn: 22 
december 2002 

Deze richtlijn vormt het raamwerk voor 
integraal waterbeheer van de Europese Unie 
en haar lidstaten.  

J In Vlaanderen gebeurt de omzetting 
van deze richtlijn via het decreet 
integraal waterbeleid. 

Decreet integraal waterbeleid Decreet: 18 juli 2003  Legt de principes, doelstellingen en structuren 
vast voor een duurzaam waterbeleid conform 
de bindende bepalingen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden 
een aantal nieuwe instrumenten ingevoerd - 
zoals de watertoets - die de overheid in staat 
moeten stellen een effectief beleid inzake 
integraal waterbeheer te voeren. Het 
waterbeheer wordt voortaan beschouwd per 
deelbekken. 

J Het plangebied is gelegen in het 
deelbekken van de Meetjeslandse 
polders. 

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

Wet betreffende Wateringen Wet: 5 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met 
als doel in te staan voor de permanente 
afwatering van lagergelegen gronden. 
Oorspronkelijk was dit voornamelijk in functie 
van landbouw maar sedert het decreet 
integraal waterbeleid is de taak van de 
wateringen meer multifunctioneel.  

B Het PRUP “EHUBt Balgerhoeke” is 
gelegen in de Slependammepolder.  

Wet betreffende Polders Wet: 0 juni 1957  Regelt de bevoegdheid van de polders met als 
doel om het binnendijkse land te behoeden 
voor overstromingen door de zee en het 
instellen van een optimaal peil in functie van 
het multifunctioneel gebruik van de gronden 

X  
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Besluit houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater. 

Besluit Vlaamse regering: 
5 juli 2013 

Dit besluit gaat uit van het principe dat 
hemelwater in eerste instantie dient 
hergebruikt te worden, in tweede instantie in 
de bodem infiltreert en in laatste instantie 
vertraagd wordt afgevoerd. Het besluit is 
onder meer van toepassing op het bouwen of 
herbouwen van gebouwen vanaf 40 m² 
dakoppervlakte, uitbreidingen tot meer dan 
250 m² dakoppervlakte en aanleg van verharde 
grondoppervlaktes vanaf 100 m². 

J De verordening is van toepassing 
voor de bouw en herbouw (= afbraak 
+ herbouwen) van constructies en 
verhardingen. 

Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid 

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de 
verhoudingen waarin het Gewest bijdraagt bij 
de bouw en verbetering van openbare riolen. 
Tevens werden een aantal codes van goede 
praktijk (herwaardering van grachtenstelsels 
en hemelwaterputten en infiltratie-
voorzieningen) toegevoegd aan de bestaande 
codes. 

J Algemeen van toepassing 

Biodiversiteit 

Regelgeving betreffende vrije 
vismigratie 

26 april 1996 en 18 juli 
2003  

In de Beschikking van de Benelux Economische 
Unie (26 april 1996) en in het Decreet Integraal 
Waterbeleid wordt vooropgesteld dat in alle 
waterlopen van de hydrografische 
stroomgebieden van de Benelux vrije migratie 
van alle vissoorten mogelijk gemaakt wordt 
tegen begin 2010. 

X  

NATURA 2000: 

• Vogelrichtlijn  

• Habitatrichtlijn 

Europese richtlijnen: 

• 2 april 1979 

• 21 mei 1992 

NATURA 2000 is het streven van Europa om 
een samenhangend Europees netwerk te 
vormen van gebieden en beschermingszones. 
Omvat speciale beschermingszones 
aangewezen in toepassing van de Europese 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 

X In de nabijheid zijn geen gebieden 
gelegen die in het kader van Natura 
2000 werden aangeduid als Ramsar-, 
vogelrichtlijn- of 
habitatrichtlijngebied.  
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Decreet betreffende het natuurbehoud 
en het natuurlijke milieu 

21 oktober 1997 (en 
wijzigingen en 
aanvullingen) 

Dit decreet heeft tot doel een bescherming, 
ontwikkeling en herstel van het natuurlijk 
milieu te verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn 
het standstill principe en de zorgplicht (art. 14). 
Ook voorziet het in de afbakening van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het 
Integraal Verwevings- en Ondersteunend 
Netwerk (IVON). Art. 16, art. 26bis en 
art. 36ter leggen de opmaak van 
respectievelijk een natuurtoets, VEN-toets en 
passende beoordeling vast. Art. 32 en 33 
bieden het kader voor de erkenning van 
natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden 
die van belang zijn voor het behoud en 
ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk 
milieu. 

J In of aansluitend bij het plangebied 
zijn geen gebieden gelegen die 
onderdeel uitmaken van het Vlaams 
Ecologisch netwerk (VEN). 

Bosdecreet Decreet: 13 juni 1990 Regelt behoud, bescherming, aanleg en beheer 
van bossen in Vlaanderen  

J De relevantie zal nagegaan worden 
bij de discipline biodiversiteit.  

Bermbesluit Besluit Vlaamse regering: 
27 juni 1984 

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in 
functie van de bescherming van fauna en flora 

J De relevantie zal nagegaan worden 
bij de discipline biodiversiteit.  

Jachtdecreet Decreet: 24 juli 1991  Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten 
ten behoeve van de jacht 

X  

Ramsargebieden Conventie: 2 februari 
1971 

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het 
behoud en het oordeelkundig gebruik van alle 
watergebieden door middel van plaatselijke, 
regionale en nationale acties en internationale 
samenwerking, als bijdrage tot het tot stand 
komen van een duurzame ontwikkeling in de 
gehele wereld’. 

X  

Besluit van de Vlaamse regering met 
betrekking tot soortenbescherming en 
soortenbeheer  

Besluit Vlaamse regering: 
15 mei 2009 

Regelgeving die bescherming regelt van dieren 
en planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt 
een meer systematische omzetting van de 
rechtstreekse soortenbescherming uit de 

J Bij de discipline biodiversiteit zal 
worden nagegaan of er beschermde 
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Vogel- en Habitatrichtlijn in de Vlaamse 
regelgeving. Er wordt aangegeven welke 
soorten bescherming genieten, welke 
verbodsbepalingen gelden en welke actieve 
beschermingsmaatregelen genomen kunnen 
worden.  

soorten in het studiegebied 
voorkomen. 

Conventie van Bonn  Ondertekening 
conventie: 1 oktober 
1990 door België en op 3 
mei 2002 door 
Vlaanderen bekrachtigd 
(in werking op 2 juni 
2003) 

Internationale overeenkomst ter bescherming 
van migrerende diersoorten 

B De relevantie zal nagegaan worden 
in de discipline biodiversiteit. 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Decreet onroerend erfgoed 12 juli 2013, gewijzigd bij 
decreet van 4 april 2014 
(BS 17/10/2013 en 
15/04/2014) 

Het onroerenderfgoeddecreet betreft één 
overkoepelende regelgeving voor 
monumenten, stads- en dorpsgezichten, 
landschappen en archeologie. Het decreet 
betreffende bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten (03/03/76 en 
aanvullingen), het decreet betreffende 
landschapszorg (16/04/96 en aanvullingen), 
het decreet houdende maatregelen tot 
behoud van erfgoedlandschappen 
(13/02/2004) en het decreet op het 
archeologisch patrimonium (30/06/1993 en 
28/02/2003) zitten vervat in één 
onroerenderfgoeddecreet en -besluit.  

Het decreet voorziet de vaststelling van 
inventarissen die de Vlaamse overheid kan 
inzetten om onroerend erfgoed te behouden. 
De vaststelling van een inventaris verbindt een 
aantal rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die 

J Zie discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie  
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waardevol maar niet beschermd zijn. Het 
nieuwe decreet voorziet in de vaststelling van 
minstens vijf inventarissen: 

• Inventaris bouwkundig erfgoed 

• Landschapsatlas 

• Inventaris van archeologische zones 

• Inventaris van houtige beplantingen 
met erfgoedwaarde 

• Inventaris van historische tuinen en 
parken 

Regionaal landschap Art. 54 van decreet op 
natuurbehoud 

Een regionaal landschap is een duurzaam 
samenwerkingsverband ter bevordering van 
onder meer streekeigen karakter, natuur en 
beheer van kleine landschapselementen (art. 
54 van het decreet op natuurbehoud). 

B Eeklo behoort tot het regionaal 
landschap Meetjesland. 

Conventie van Malta Conventie: 16 januari 
1992 

Verdrag inzake de bescherming van het 
archeologisch erfgoed: 

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

• Art. 5.4 legt op om zorg te dragen 
wanneer bestanddelen van het 
archeologische erfgoed zijn gevonden 
gedurende bouwwerkzaamheden. 

• In artikel 6.2. wordt bepaald passende 
maatregelen te treffen om ervoor te 
zorgen dat bij grote particuliere of 
openbare ontwikkelingsprojecten de 
totale kosten van eventuele 
noodzakelijk daarmee verband 
houdende archeologische 
verrichtingen worden gedekt door 

B Maatregelen dienen te worden 
genomen om het archeologisch 
bodemarchief te beschermen of te 
onderzoeken. Hierop zal verder 
ingegaan worden bij de discipline 
landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie. 
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gelden afkomstig uit de overheid- of 
privésector, al naargelang. Op de 
begroting voor deze projecten dient 
eveneens een post opgenomen te 
worden voor voorafgaande 
archeologische studies en 
onderzoeken, voor beknopte 
wetenschappelijke verslagen, 
alsmede voor de volledige publicatie 
en registratie van de bevindingen. 

Beheer open ruimte, ruilverkaveling, 
landinrichting en natuurinrichting 

27 juni 1984 Heeft als doel de open ruimte zodanig in te 
richten dat alle facetten die in het gebied 
aanwezig zijn zich volwaardig kunnen 
ontwikkelen. De Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) werd opgericht om deze taak tot 
landinrichting uit te voeren. Bij een 
ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de 
landbouw, bij een natuurinrichting op het 
behoud van fauna en flora, steeds rekening 
houdend met het multifunctioneel 
buitengebied. 

B  
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