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0 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 

0.1 Figuren 

Figuur 2.1: Overzicht van de plangebieden 

 

0.2 Situering en doelstellingen van het project 

Het plangebied is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, in de stad Geraardsbergen 

en de gemeente Lierde. Een overzicht van deze plangebieden, met bijhorende 

deelgebieden en taakstellingen, wordt gegeven in tabel 2.1. Een situering van de 

verschillende plan- en deelgebieden is terug te vinden in figuur 2.1. 

 

Tabel 0.1: Overzicht van de plangebieden en deelgebieden, met elk hun taakstelling 

Plangebied Deelgebied Zone Taakstelling 

Geraardsbergen Noord Schendelbeke West / Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Nederboelare Noord Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Zuid Gemengd regionaal bedrijventerrein 

(bedrijven < 5.000 m²) 

Stedelijk sportpark / Gebied voor dagrecreatie 

Doortrekkersterrein / Doortrekkersterrein  

Weg / Centrale ontsluitingsweg 

Schendelbeke Oost / / Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Kleinhandelszone N42 / / Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel 

Unalsite / West Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Oost Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel 

Zuid Natuurgebied 

Natuurgebieden 

Molenbeekvallei 

Natuurgebied Oost / Natuurgebied 

Natuurgebied West / Natuurgebied 

 

Het plan heeft tot doel zones aan te wijzen waarbinnen stedelijke functies tot 

ontwikkeling kunnen komen, meer bepaald de stedelijke functies bedrijvigheid en 

recreatie. Daarnaast worden ook twee woonuitbreidingsgebieden omgezet naar 

natuurgebied aangezien woningbouw hier moeilijk is door de problemen met de 

waterhuishouding. Hiervoor is in een deel van de plangebieden een wijziging van 

bestemming nodig. In andere plangebieden volstaat een wijziging van de voorschriften. 

 

Verder zal er, in het kader van het ‘Addendum aan het PRS: Provinciaal Beleidskader 

Windturbines’, onderzocht worden waar er in de stad Geraardsbergen de mogelijkheid 

bestaat voor het inplanten van windturbines. Door de voorgenoemde 

bestemmingswijzigingen komen immers mogelijk nieuwe locaties in aanmerking. 

 

0.3 Toetsing aan de beoordelingsplicht 

Voor het wijzigen van bestemmingen is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. De 

mer-plicht geldt in het kader van het decreet van de Vlaamse regering van 27 april 2007 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
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programma’s, die worden voorbereid met betrekking tot “… ruimtelijke ordening of 

grondgebruik” en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige 

vergunningen. 

 

Een plan is van rechtswege plan-MER-plichtig indien: 

• Plannen of programma’s die tegelijk: 

• Een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I 

en II opgesomde projecten (project-MER-plicht); 

• Niet het gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine 

wijziging inhouden; 

• Betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of 

grondgebruik. 

 

Voor voorliggend plan dient geen passende beoordeling opgesteld te worden. Wel vormt 

het plan voor het deelgebied Unalsite een kader voor de toekenning van een vergunning 

voor de in bijlage I en II opgesomde projecten. Het plan behoort namelijk tot bijlage II 

categorie 10b: “Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van 

winkelcentra en parkeerterreinen, met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer 

woongelegenheden of met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of 

meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur”. 

 

Het is momenteel niet duidelijk of het plan voor de plangebieden Geraardsbergen 

Noord, Schendelbeke Oost en Kleinhandelszone N42 een kader kan vormen voor de 

toekenning van een vergunning voor de in bijlage I en II opgesomde projecten. Gezien 

deze plannen mogelijk van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, zijn ze mee opgenomen 

in dit plan-MER. Ook wordt het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei voor de 

volledigheid mee opgenomen in dit plan-MER ondanks het feit dat dit deel van 

rechtswege niet plan-MER-plichtig is. 
 

Het plan voor de Unalsite is MER-plichtig. Gezien de potentiële impact van de andere 

plannen op hun omgeving, wordt ervoor geopteerd ook deze plangebieden op te nemen 

in het MER. 

 

0.4 Beschrijving van het plan 

Hieronder wordt voor elke bestemming de algemene beschrijving van de bestemming, 

weergegeven. Een aantal belangrijke aspecten worden kort omschreven. Het volledige 

artikel zoals momenteel voorzien is om op te nemen in het RUP, is opgenomen in 

bijlage 3. Het MER kan, bij negatieve effecten, aanbevelingen geven hoe bepaalde 

voorschriften kunnen aangepast of aangevuld worden om negatieve effecten te 

milderen.  

 

0.4.1 Plangebied Geraardsbergen Noord 

Dit deelgebied betreft een spievormige restruimte tussen de spoorlijn naar Gent en de 

N42. Het plangebied omvat drie deelgebieden. Van noord naar zuid zijn dit 

Schendelbeke West, Nederboelare en Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein. 

 

Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als landschappelijk waardevol 

landbouwgebied (0901). Enkel aan de oostzijde is er een kleine zone industriegebied 
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(1000) gelegen. Het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein is 

momenteel grotendeels bestemd als gebied voor dagrecreatie (0401) en bundelt reeds 

een aantal sport- en recreatievoorzieningen 

 

In het RUP krijgen de deelgebieden Schendelbeke West en Nederboelare de 

bestemming ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’. Deze zone is bestemd voor bedrijven 

van regionaal belang die omwille van ruimtelijke en/of milieuredenen niet (meer) 

verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke omgeving of een residentiële 

omgeving. In de zuidelijke helft van het deelgebied Nederboelare bedraagt de maximale 

perceelsoppervlakte 5.000 m². Tussen deelgebied Schendelbeke West en deelgebied 

Nederboelare krijgt een kleine zone de bestemming ‘Zone voor spoorinfrastructuur’. Dit 

gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden. Bijna volledig rondom de 

bedrijventerreinen wordt eveneens een groenbuffer voorzien. 

 

Het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein krijgt in het RUP grotendeels 

de bestemming ‘Gebied voor dagrecreatie’. Het gebied wordt verder ontwikkeld als 

sport- en recreatiegebied op het niveau van het stedelijk gebied. In het noorden van dit 

deelgebied is een zone aangeduid als ‘Doortrekkersterrein’. Binnen deze zone kan een 

doortrekkersterrein ingericht worden, bestemd voor het verblijf van nomadische 

woonwagenbewoners. Het terrein is ingericht met 15 individuele standplaatsen en wordt 

omheind met een afsluitbare omheining en gebufferd met een groene buffer van 

minstens 2 meter breedte. Aan de zuidwestzijde wordt een gebied bestemd als 

‘Recreatief bosgebied’. Het gebied is bestemd voor de instandhouding en de verdere 

ontwikkeling van bossen met recreatief gebruik. 

 

De verschillende deelgebieden worden ontsloten via een centrale ontsluitingsstructuur, 

met name de westelijke doortrekking van de N495 / Zonnebloemstraat. Deze weg loopt 

parallel aan de N42 en sluit in het noorden van het plangebied Geraardsbergen Noord 

aan op de Galgestraat. Deze centrale ontsluitingsweg wordt ontwikkeld als een 

‘parkweg’, met laanbeplanting en van de rijweg gescheiden fietspaden. De afwikkeling 

van de sporthal zal via Cauwelstraat geschieden. 

 

0.4.2 Plangebied Schendelbeke Oost 

Dit plangebied is het gebied tussen het bestaande gemengde bedrijventerrein en de 

dorpskern van Schendelbeke en heeft een oppervlakte ca. 9,1 ha. Dit gebied kan 

ontwikkeld worden als een verdere uitbouw van het bestaande bedrijventerrein (inclusief 

ontsluitingsinfrastructuur). Het gebied is op het gewestplan ingekleurd als buffergebied 

(0600). 

 

In het RUP krijgt deze zone een bestemming als ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’. 

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 

omgeving of een residentiële omgeving. In het oosten en zuiden van het plangebied is 

een groenbuffer van ca. 2,4 ha voorzien. 

 

0.4.3 Plangebied Kleinhandelszone N42 

Dit plangebied is gelegen op de hoek tussen de Astridlaan en de Deftingseweg. Het 

gebied sluit aan bij een bestaand ambachtelijk bedrijventerrein en heeft een oppervlakte 

van 1,7 ha. Het noorden van het plangebied is gelegen binnen een groenbuffer op het 
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gewestplan (0600). Het centrale gedeelte valt binnen een zone voor ambachtelijke 

bedrijven en voor kleine en middelgrote ondernemingen (1100). Het zuidwestelijke deel 

is gelegen in agrarisch gebied (0900). Aan de oostzijde is een kleine zone woongebied 

(0100) gelegen. 

 
De zone krijgt als bestemming ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel’. De 
zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteit kleinhandel. 
Het betreft individuele grootschalige winkels. Langs de oost-, zuid- en westzijde van de 
zuidelijke punt van het bedrijventerrein wordt een groenbuffer voorzien van ca. 0,1 ha 
voor de visuele afscherming ten opzichte van de omgeving die wordt beplant met dicht, 
streekeigen groen. 

 

0.4.4 Plangebied UNALsite 

De Unalsite is gelegen ten zuiden van het stedelijk kerngebied tussen de Dender en de 

Oudenberg. De site is reeds grotendeels ingekleurd als industriegebied (1000). 

Momenteel is deze site in reconversie. De grootschalige industrie maakt plaats voor een 

brede waaier aan economische activiteiten. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk 

gevestigd in de voormalige Unalit-gebouwen die opgedeeld zijn in kleinere entiteiten. 

Daarnaast is een groot deel van de site momenteel braakliggend. Aan de zuidzijde is 

een zone bestemd als bosgebied (0800) en aan de oostzijde is er een kleine zone 

woongebied (0100) gelegen. 

 

In het RUP zijn verschillende bestemmingen voorzien voor deze site: 

• zone 1: ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’  
• zone 2: ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel’  
• zone 3 : ‘Natuurgebied’ 
 

Het ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’ is bestemd voor bedrijven van regionaal 

belang die omwille van ruimtelijke en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met 

een multifunctionele stedelijke omgeving of een residentiële omgeving. Het ‘Specifiek 

regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel’ is bestemd voor bedrijven van regionaal 

belang met als hoofdactiviteit kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige winkels. 

Het ‘Natuurgebied’ is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel 

van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Recreatief medegebruik is een 

ondergeschikte functie. 

 

Verder worden toegangswegen voor de grootschalige kleinhandel en het 

bedrijventerrein voorzien. Infrastructuur voor fietsers en voetgangers wordt voorzien op 

een noord-zuid as dwars door het terrein en langsheen de Dender. De noord-zuid as zal 

in de toekomst aansluiten op een te nog realiseren brug over de Dender richting 

stadscentrum. Rondom bijna het volledige bedrijventerrein zal een groenbuffer van ca. 

2,6 ha aangelegd worden. 

 

0.4.5 Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Dit plangebied omvat twee woonuitbreidingsgebieden die momenteel een 

landbouwgebruik kennen. Tussen beide deelgebieden zijn woongebieden en 

woonuitbreidingsgebieden gelegen. 
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Dit plangebied krijgt als bestemming ‘Natuurgebied’. Het gebied is bestemd voor de 

instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en 

bos. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie. 

 

0.5 Referentiesituatie 

0.5.1 Discipline Bodem 

De plangebieden Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost en Kleinhandelszone N42 

zijn sterk hellend. Het plangebied UNAL site is in vergelijking laag gelegen en vlak. De 

twee deelgebieden van het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei hellen af naar 

het zuiden en het noorden. 

 

In het plangebied Geraardsbergen Noord worden voornamelijk leembodems 

aangetroffen. De bodem is grotendeels droog, maar rondom de Dammersbeek komen 

ook natte gronden voor. In het plangebied Schendelbeke Oost komen voornamelijk 

droge lemige tot zandlemige bodems voor. Ook het plangebied Kleinhandelszone N42 

wordt gekenmerkt door droge bodems, hier met een lemige structuur. De UNALsite 

heeft bodems met een kleiige structuur. De bodems zijn sterk gleyig. De bodems in het 

plangebied Natuurgebieden Molenbeek zijn zwak gleyig en lemig. 

 

Het plangebied Geraardsbergen Noord heeft voornamelijk bodems met een 

betreedbaarheidsklasse B2. Enkel nabij de Dammersbeek komen bodems voor die 

gevoeliger zijn voor verdichting. Ook het plangebied Schendelbeke Oost heeft 

voornamelijk bodems die weinig gevoelig zijn voor verdichting. In het zuiden van het 

plangebied bevindt zich wel een gevoeligere zone. De bodems in het plangebied 

Kleinhandelszone N42 zijn voornamelijk weinig gevoelig voor verdichting. In het 

plangebied Unalsite komen hoofdzakelijk bodems voor die niet gevoelig zijn voor 

verdichting. Een gedeelte in het westen van het plangebied is echter zeer gevoelig voor 

verdichting. De bodems in het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei zijn snel 

betreedbaar na regenval. 

 

De gronden binnen het plangebied Geraardsbergen Noord worden hoofdzakelijk 

gebruikt als akkers en cultuurgrasland. De bodem binnen het plangebied Schendelbeke 

Oost wordt hoofdzakelijk gebruikt als cultuurgrasland. Het bodemgebruik binnen het 

plangebied Kleinhandelszone N42 wordt volledig gekenmerkt door urbanisatie. Het 

bodemgebruik op de Unalsite is voor het grootste gedeelte geürbaniseerd. Het 

bodemgebruik in het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei bestaat voornamelijk 

uit soortenrijk cultuurgrasland. 

 

In de plangebieden Geraardsbergen Noord, Kleinhandelszone N42 en UNALsite werden 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Nergens werd bodemverontreiniging aangetroffen. In 

het plangebied Schendelbeke Oost en het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

werden geen bodemattesten en -onderzoeken uitgevoerd. 

 

0.5.2 Discipline Water 

Binnen het plangebied Geraardsbergen Noord stroomt de Dammersbeek van west naar 

oost. Daarnaast stroomt ten zuiden van het plangebied nog een onbevaarbare 

waterloop. Gedeelten van het gebied worden aangeduid als van nature overstroombare 

gebieden (NOG). 
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Binnen of in de nabijheid van het plangebied Schendelbeke Oost zijn geen waterlopen 

gelegen. Een groot gedeelte van het gebied wordt aangeduid als van nature 

overstroombaar gebied (NOG). 

 

Binnen of in de nabijheid van het plangebied Kleinhandelszone N42 zijn er geen 

waterlopen gelegen. Enkel het zuidelijk gedeelte van het gebied is gelegen in een van 

nature overstroombaar gebied. 

 

Het plangebied van de Unalsite wordt in het noorden begrensd door de Dender. De 

Dender is een bevaarbare waterloop tot 300 ton. Het gebied staat daarbij op de kaart 

ook ingekleurd als een van nature overstroombaar gebied (NOG) en gedeelten, 

voornamelijk het westen, zuidwesten van het gebied staan ook ingekleurd als een 

recent overstroomd gebied (ROG). In het zuiden van het plangebied doorsnijdt een niet-

geklasseerde waterloop de grens van het gebied. Buiten het plangebied, maar ten 

noorden en gelijklopend met de Dender, stroomt de Korte Lakebeek.  

 

Ten noorden van het plangebied Natuurgebieden Molenbeek is de Molenbeek gelegen. 

Een deel van dit plangebied ligt in van nature overstroombaar gebied. 

 

Er zijn waterkwaliteitsgegevens beschikbaar voor de Dammersbeek, de Molenbeek en 

de Dender. De prati-index wijst op een aanvaardbare waterkwaliteit voor de Dender. 

Deze index geeft voor het meetpunt op de Dammersbeek een aanvaardbare 

waterkwaliteit aan. De BBI geeft de biologische waterkwaliteit aan als matig in alle 

meetpunten.  

 

Alle plangebieden zijn op de kwetbaarheidskaart grondwater aangeduid als matig 

kwetsbaar.  

 

Binnen het plangebied van de UNALsite is een grondwaterwinning gelegen. Deze 

onttrekt water uit een geologische laag die deel uitmaakt van het Sokkelsysteem.  

 

0.5.3 Discipline Geluid en trillingen 

De belangrijkste bronnen binnen het plangebied Geraardsbergen Noord zijn de spoorlijn 

die het gebied doorkruist en de N42 die grenst aan het plangebied. Daarnaast grenst 

het gebied in het noorden ook aan een industriezone. 

 

Er werden geluidsmetingen uitgevoerd op drie locaties nabij dit plangebied. Nabij 

deelgebied Schendelbeke West bleken de voornaamste stoorgeluiden afkomstig van de 

spoorlijnen van de activiteiten op de nabijgelegen boerderij. Het meetpunt aan 

deelgebied Nederboelare lag naast de N42. Uit de metingen bleek dat het om een zeer 

drukke weg gaat met een vrij belangrijke geluidsverstoring als gevolg. In het meetpunt 

aan het toekomstige stedelijk sportpark was de invloed van de weg ook nog merkbaar. 

Hier werden de geluidsmetingen echter beïnvloed door de werken aan een nieuwe 

loods die geplaatst werd. 

 

Ook in Plangebied Schendelbeke Oost is een spoorlijn de belangrijkste bron van geluid. 

De spoorlijn begrenst het plangebied in het zuiden. Ten westen van het plangebied is 

een industriezone gelegen die mee het achtergrondgeluid bepaalt. Uit de 

geluidsmetingen blijkt dat het huidige geluidsniveau vrij laag is.  
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Het plangebied Kleinhandelszone N42 is gelegen langs de gewestweg N42, verkeer is 

hier een belangrijke bron van geluidhinder. De geluidsmetingen aan dit plangebied 

gaven aan dat er momenteel al geluidsvestoring is door de aanwezigheid van de N42 en 

door de geluiden van de bestaande winkels (koeling, parkinggeluiden,…). 

 

De Unalsite is een industriegebied en wordt in het noorden begrensd door de Dender en 

in het westen door de spoorlijn. De bereikbaarheid van de site verloopt hoofdzakelijk via 

de N496/Guilleminlaan. De kritische plaatsen voor geluid bevinden zich hoofdzakelijk ter 

hoogte van het aanpalende woongebied langsheen de Gaverstraat. Uit de 

geluidsmetingen blijkt dat er momenteel een belangrijke invloed is van verkeersgeluiden 

en van geluiden van de bedrijven die actief zijn op het terrein. 

 

In het plangebied Natuurgebied Molenbeekvallei zijn geen geluidsbronnen aanwezig. 

Het achtergrondgeluid in dit plangebied wordt hoofdzakelijk bepaald door de omliggende 

wegen. Uit de geluidsmetingen blijkt dat de huidige geluidsverstoring hier zeer klein is. 

 

Op de grens van de steden Ninove en Geraardsbergen en de gemeente Galmaarden, 

op de provinciegrens tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, ligt het stiltegebied 

Dender - Mark. Een stiltegebied wordt gedefinieerd als een gebied waarin de natuurlijke 

geluiden afkomstig van zowel fauna als flora overheersen. Het geluid valt niet weg, 

maar enkel natuurlijke geluiden en gebiedseigen geluiden worden getolereerd. 

 

De dichtstbijzijnde plangebieden zijn deze van Geraardsbergen Noord en Schendelbeke 

Oost. Deze zijn gelegen op ca. 2 à 2,5 km van het stiltegebied. 

 

0.5.4 Discipline Fauna en flora 

De plangebieden zijn geen van allen in een beschermingzone van de habitat- of 

vogelrichtlijn of het VEN gelegen. Het plangebied van de Unalsite sluit wel aan op één 

van de deelgebieden van het SBZ-H (beschermingszone van de habitatrichtlijn) ‘Bossen 

van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’. De UNALsite grenst 

eveneens aan het VEN-gebied Vallei van de Dender en de Mark. 

 

De omgeving van de Dender ter hoogte van Geraardsbergen is opgenomen in het 

natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het 

Raspaillebos en Geitebos’ Enkele deelzones van het natuurrichtplan liggen in de 

onmiddellijke nabijheid van de plangebieden van dit PRUP. 

 

De verschillende deelgebieden van het plangebied Geraardsbergen Noord zijn op de 

biologische waarderingskaart (BWK) grotendeels ingekleurd als akker of grasland. 

Enkele van deze graslanden zijn aangeduid als biologisch waardevol. In het deelgebied 

Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein is een perceel gekarteerd als biologisch zeer 

waardevol nitrofiel alluviaal elzenbos. De zuidelijke punt van het plangebied is 

ingekleurd als park en urbaan gebied. 

 

Het grootste deel van het plangebied Schendelbeke Oost bestaat uit graslanden. Enkele 

percelen zijn in gebruik als akker. Vanuit het industriegebied Schendelbeke zijn er 

enkele uitlopers in het gebied gekarteerd als urbaan gebied of parkzone. 
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Het plangebied Kleinhandeslzone N42 is volledig ingekleurd als half open of open 

bebouwing. 

 

De UNALsite is ingekleurd als urbaan gebied (industrie) en een kleine zone ruigte op 

vergraven terrein. Aan de noordwestelijke rand zijn enkele percelen aangeduid als 

verruigd rietland en struweel langs de spoorweg. 

 

Het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei omvat voornamelijk akkers en 

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden. Eén 

gebied bestaat uit zeer waardevol eiken-haagbeukenbos. 

 

Er zijn geen specifieke vogelgegevens beschikbaar voor de plangebieden. De Gavers is 

het belangrijkste gebied voor vogels in de omgeving. Geen van de plangebieden is 

echter in de onmiddellijke omgeving van dit gebied gelegen. De UNALsite ligt wel aan 

de Dender, die in de vogelatlas aangeduid is als pleisterplaats van regionaal belang 

voor eenden. 

 

In de omgeving van de plangebieden zijn visgegevens beschikbaar voor twee 

meetpunten op de Dender. Op basis van de visgegevens kan de waterkwaliteit in de 

Dender als matig of ontoereikend beschreven worden. Ook op basis van de 

macroinvertebraten wordt de waterkwaliteit als matig beoordeeld. 

 

0.5.5 Discipline Lucht 

Het meest nabij gelegen meetstation voor de luchtkwaliteit is gelegen in Idegem. In dit 

station wordt enkel ozon geregistreerd. Sinds 2004 worden er in dit meetstation geen 

overschrijdingen van de norm voor ozon geregistreerd. 

 

Het verkeer is een van de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in de omgeving 

van de plangebieden. De belangrijkste verkeersader in de omgeving van het 

studiegebied is de N42. Ook de dieseltreinen op de spoorlijn en de scheepvaart zorgen 

voor uitstoot. 

 

Naast verkeer is industrie een belangrijke bron van emissies. Geraardsbergen telt 

momenteel drie bedrijfslocaties: zone I in Schendelbeek, zone II in Ophasselt en de 

UNALsite. 

 

Een derde bron van luchtverontreiniging is gebouwverwarming. Bijna alle verschillende 

plangebieden zijn gelegen vlakbij of grenzen aan stedelijk gebied waardoor de bijdrage 

van verwarming voor uitstoot aanzienlijk kan zijn. 

 

0.5.6 Discipline Mens 

Mobiliteit 

De Dender is tussen de sluis van Aalst tot de gewestgrens bevaarbaar voor schepen 

van klasse I. De rivier is ter hoogte van Geraardsbergen drager van watergebonden 

economische en toeristische activiteiten en van een doorgaande recreatieve route. Het 

bedrijventerrein UNAL is gelegen aan de Dender. Geen enkel bedrijf maakt momenteel 

echter gebruik van de ligging aan de bevaarbare waterweg. 
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Het studiegebied heeft de N42 als belangrijkste ontsluitingsweg naar het hogere 

wegennet en omliggende steden en gemeenten. Tevens worden alle woonkernen langs 

deze weg ontsloten. De N42 wordt ter hoogte van het studiegebied gecategoriseerd als 

een secundaire II en gaat richting Ophasselt over naar een primaire II. De N42 is een 

2x1 strooks weg met een verschillend wegprofiel. De weg is een voorrangsweg en heeft 

een snelheidsregime van 70 km/u.  

 

Andere belangrijke wegen in het studiegebied zijn de N460 (Aalstsesteenweg), N493 

(Oudenaardsestraat), N495 (Zonnebloemstraat), N496, Dagmoedstraat en Herenweg. 

Het kruispunt N42 - N460 is een voorrangsgeregeld T-kruispunt met de hoofdrichting 

N42. Het kruispunt N42 – N495 is een verkeerslichten geregeld T-kruispunt.  

 

Door zijn ligging is de Unalsite goed ontsloten voor tal van modi. De nabijheid van de 

stadskern zorgt voor een goede bereikbaarheid te voet, met de fiets en met het 

openbaar vervoer.  

 

De site ligt langs een spoorlijn en een bevaarbare waterloop. De spoorweg is omwille 

van zijn opgehoogde ligging moeilijk te gebruiken voor de ontsluiting van het terrein. De 

waterloop biedt mogelijkheden voor goederentransport. Er zijn kades aanwezig. 

 

De ontsluiting langs de weg is problematisch. De Gaverstraat waarlangs de site gelegen 

is sluit in het zuidwesten aan op de Majoor van Lierdelaan. Deze laatste sluit via 

Burgstraat en Kloosterstraat aan op N42. Deze route heeft een zeer lage draagkracht 

daar het hier om smalle stedelijke woonstraten gaat. Aan de noordzijde kan er 

aangesloten worden op Guilleminstraat (N496). Deze straat gaat zowel naar het 

centrum als naar N495. De route via het centrum is te verwerpen omdat deze door het 

hart van de stad loopt. De enige overblijvende weg is een klimmende en kronkelende 

route tegen de valleiwand van de Dender. Deze weg is minder bebouwd en de 

bebouwing staat verder van de weg. Het voornaamste probleem is het onbeveiligde 

kruispunt tussen N496 en N495. 

 

Het openbaar vervoernetwerk bestaat enkel uit lijnbussen. Voetgangers hebben op N42 

tussen het kruispunt N42 – N460 geen voetgangersvoorzieningen. Enkel ter hoogte van 

N42 – N495 zijn voetpaden aangelegd en zebrapaden aan de kruispunten geregeld 

door verkeerslichten. Op N42 kan het fietsverkeer gebruik maken van een fietspad. Dit 

fietspad bestaat over het algemeen uit een deel van de openbare weg dat afgebakend is 

door twee evenwijdige witte onderbroken strepen. De woonstraten hebben voetpaden 

en de overige wegen hebben geen infrastructuur voor langzaam verkeer. 

 

Voor de N42 zijn er door de Vlaamse overheid verkeerstellingen uitgevoerd in 2007 met 

tellussen gelegen te Ophasselt en Nederboelare. De gemeten capaciteiten liggen 

steeds onder de maximale capaciteit die kan bepaald worden voor de N42. De 

capaciteiten voor andere wegen zijn niet gekend. Wel werd aan de hand van een 

locatieonderzoek vastgesteld dat op het kruispunt N42 met N460 afwikkelingsproblemen 

voorkwamen bij het verkeer dat de N42 wou oprijden richting centrum. De intensiteiten 

voor fiets- en voetgangersverkeer zijn niet gekend. 

 

Overstromingen 

Alle gebieden liggen in natuurlijke overstromingsgebieden, ofwel van de Dender zelf, 

ofwel van een zijbeek (Dammersbeek of Molenbeek). Wanneer gekeken wordt naar de 

recent overstroomde gebieden en de risicozones voor overstromingen, blijkt er alleen 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 11 - September 2011 

 

voor het plangebied UNALsite en een deel van het plangebied Natuurgebieden 

Molenbeekvallei een reëel overstromingsgevaar te bestaan. 

 

Landbouw 

Voor de plangebieden Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost, Kleinhandelszone 

N42 en UNALsite bestaat er een landbouwtoets van VLM. Hieruit blijkt dat binnen deze 

plangebieden 31 geregistreerde landbouwpercelen gelegen zijn. Deze percelen hebben 

een gezamenlijke oppervlakte van 30 ha en zijn in gebruik bij 15 landbouwbedrijven. In 

de plangebieden Kleinhandelszone N42 en UNALsite is geen landbouw aanwezig. 

 

Akkerbouw is de belangrijkste bedrijfstak in het plangebied. Melkvee is eveneens een 

belangrijke productierichting. De percelen binnen de plangebieden worden algemeen 

door jonge bedrijven gebruikt. 

 

Het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei is niet opgenomen in de 

landbouwtoets. Uit de landbouwgebruikskaart blijkt dat een groot deel van het 

plangebied in gebruik is door landbouw. Bijna het volledige plangebied bestaat uit 

graslanden. 

 

Recreatie 

Het aspect recreatie is enkel belangrijk voor het plangebied Geraardsbergen Noord, 

deelgebied Stedelijk sportpark en voor de UNALsite. Het deelgebied Stedelijk sportpark 

bundelt nu reeds een aantal bestaande sport- en recreatievoorzieningen. De UNALsite 

is gelegen langs de Dender die als tweede hoofdfunctie recreatie heeft. 

 

Hinder 

De belangrijkste bestaande bronnen van hinder voor de verschillende plangebieden zijn 

beschreven in de disciplines Geluid en trillingen en Lucht (geurhinder). 

 

Voor het plangebied Geraardsbergen Noord gaat het voornamelijk over geluidshinder 

van de spoorweg en de N42. Aan de oostkant zijn er ook effecten merkbaar van de 

bestaande industriezone. 

 

Voor het plangebied Schendelbeke Oost is er momenteel al verstoring aanwezig 

omwille van de aangrenzende industrie. Ook is er geluidshinder bij passerende treinen. 

 

Omwonenden van het plangebied Kleinhandelszone N42 ondervinden vooral hinder van 

het verkeer op de N42. Ook zijn er geluiden meetbaar die afkomstig zijn van de 

handelszaken in dit plangebied. 

 

Voor het plangebied UNALsite is er hinder van de aanwezige bedrijven (geluidshinder 

en stof) en van het verkeer op de aanpalende straten. 

 

In de nabijheid van het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei is momenteel zeer 

weinig hinder aanwezig. Enkel lokaal verkeer zorgt voor enig geluid maar dit is zeer 

beperkt. 

 

0.5.7 Discipline Landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

Op de 18e eeuwse Ferrariskaart zijn de kernen van Geraardsbergen, Schendelbeke en 

Overboelare reeds duidelijk herkenbaar. Ook de huidige N42 is al zichtbaar als 
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hoofdweg. Op de 19e eeuwse Vandermaelenkaart is de N42 eveneens nadrukkelijk 

weergegeven als hoofdweg. Op de plaats waar nu de spoorlijn ligt, is een voetweg 

weergegeven. De gehuchten Nederboelare, Overboelare en Schendelbeke zijn 

weergegeven. De plangebieden zijn in deze periode nog steeds allen in gebruik als 

landbouwgebied. 

 

Op de UNALsite was vroeger het luciferbedrijf Union Allumetière gevestigd. Enkele van 

deze oude gebouwen zijn nog aanwezig en hebben een hoge architecturele waarde. 

 

De omgeving van Geraardsbergen is heuvelachtig met, naar Vlaamse normen, steile en 

hoge hellingen. Behalve het stedelijk gebied Geraardsbergen zelf, behoort de hele 

omgeving van Geraardsbergen tot het traditionele landschap ‘Zandleem en leemstreek’. 

Enkel de vallei van de Dender stroomafwaarts Geraardsbergen behoort tot een ander 

traditioneel landschap, namelijk ‘Scheldebekken zonder getijden’. Binnen het traditionele 

landschap ‘Zandleem en leemstreek’ behoort het deel ten noordwesten van 

Geraardsbergen tot de streek ‘Land van Zottegem’ en het deel ten zuidoosten van 

Geraardsbergen tot de streek ‘Pajottenland’.  

 

In de omgeving van Geraardsbergen bevinden zich meerdere relictzones. Op 

mesoschaal zullen de ankerplaatsen ‘Oudenberg’ en ‘Grote Buizemont, Boelarebos en 

Arduinbos en het lijnrelict Dender’ van belang zijn voor alle plangebieden. Binnen het 

plangebied is geen beschermd monument en/of landschap gelegen. Wel is een 

beschermd monument en landschap (de Bleek) gelegen in de nabijheid van de 

UNALsite. In de nabijheid van het plangebied Geraardsbergen Noord is het 

kasteeldomein van Boelare beschermd als dorpsgezicht. 

 

Het plangebied Geraardsbergen Noord bestaat voornamelijk uit akkers en weilanden. 

Het wordt omringd en afgeschermd van andere gebieden door de N42 in het oosten, 

bos in het zuiden, verschillende bomenrijen in het westen en landbouwgebied in het 

noorden. Het plangebied Schendelbeke Oost bestaat uit waardevolle graslanden, 

afgewisseld met kleine landschapselementen. In het plangebied Kleinhandelszone N42 

zijn een Brico en een Delhaize gevestigd. Er is eveneens een oude garage gelegen. In 

het noorden is het plangebied afgeschermd van het achterliggende gebied door een 

bomenrij. De Unalsite bestaat uit een afwisseling van historische bedrijfsgebouwen en 

bedrijven die een grote oppervlakte innemen. Het plangebied Molenbeekvallei Oost 

bestaat uit weiland en wordt omringd door bebouwing in het noorden, westen en zuiden. 

In het oosten sluit het plangebied aan op bebost gebied. Molenbeekvallei West bestaat 

uit akker en weide. Het plangebied vindt in het noorden aansluiting met een open 

natuurgebied. De Molenbeek is duidelijk zichtbaar in het landschap door aangrenzende 

bomenrijen. 

 

0.6 Effectbespreking 

0.6.1 Discipline Bodem 

Voor het plangebied Geraardsbergen Noord liggen enkele zones met 

betreedbaarheidsklasse B3 en B4 binnen de zone met bestemming bedrijventerrein. 

Van deze zones kan verwacht worden dat de bestemming aanleiding kan geven tot 

verdichting (inplanting gebouwen, wegen,…). Gezien deze zones grotendeels verhard 

zullen worden, is het effect van de verdichting echter beperkt. Daarom wordt het effect 

als neutraal beoordeeld, en dit ten opzichte van beide referentiesituaties. 
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Voor het plangebied Schendelbeke Oost liggen enkele zones met 

betreedbaarheidsklasse B3 en B4 binnen de zone met bestemming bedrijventerrein. 

Van deze zones kan verwacht worden dat de bestemming aanleiding kan geven tot 

verdichting (inplanting gebouwen, wegen,…). Gezien deze zones grotendeels verhard 

zullen worden, is het effect van de verdichting echter beperkt. Daarom wordt het effect 

als neutraal beoordeeld, en dit ten opzichte van beide referentiesituaties. 

 

In het plangebied kleinhandelszone N42 komen geen bodems voor met 

betreedbaarheidsklasse B3 of B4. Er worden dan ook geen belangrijke effecten van 

verdichting verwacht.  

 

Voor het plangebied UNALsite worden geen belangrijke effecten verwacht op het vlak 

van verdichting. Het verschil met de huidige bestemming en de bestaande situatie is 

immers klein. Dit geldt voor beide referentiesituaties. 

 

De herbestemming van het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei geeft geen 

aanleiding tot effecten voor de discipline Bodem. 

 

Wat betreft de verwachte wijzingen van het bodemprofiel is het effect neutraal voor alle 

plangebieden. 

 

0.6.2 Discipline Water 

De toename aan verharde oppervlakte in het plangebied Geraardsbergen Noord geeft 

aanleiding tot een verhoogde afstroming. Voor de deelgebieden Schendelbeke West en 

Nederboelare zijn hiervoor bufferbekkens voorzien. Voor het plangebied Stedelijk 

sportpark is dit niet het geval en zijn milderende maatregelen aangewezen om de 

verhoogde afstroom te milderen. Dit kan door de inplanting van een bufferbekken of 

door de oppervlakte aan waterondoorlatende verharding te beperken. De bodem is hier 

niet infiltratiegevoelig zodat geen effect op de hoeveelheid infiltrerend water verwacht 

wordt. De inplanting van de bedrijven zou geen aanleiding mogen geven tot een 

vermindering van de kwaliteit van het oppervlakte- of grondwater, gezien dit aspect 

opgenomen is in de vergunningsaanvraag. Een eventuele vervuiling op de parkings van 

het Stedelijk sportpark kan mogelijk wel aanleiding geven tot een vervuiling van het 

oppervlaktewater. Dit effect kan echter gemilderd worden. 

 

Ook voor Schendelbeke Oost neemt de verharde oppervlakte, en dus de afstroming, 

toe. In dit plangebied kan echter een bufferbekken aangelegd worden dat tevens dienst 

doet als infiltratievoorziening. Op die manier kan een verhoogde afstroming en een 

vermindering van de infiltratie naar het grondwater voorkomen worden. Er bestaat 

echter wel een risico dat via water dat afstroomt van de parkings vervuiling terecht komt 

in het oppervlakte- en grondwater. Dit risico kan echter gemilderd worden. De inplanting 

van de bedrijven zou geen aanleiding mogen geven tot een vermindering van de 

kwaliteit van het oppervlakte- of grondwater, gezien dit aspect opgenomen is in de 

vergunningsaanvraag. 

 

De bestemmingswijzing kan voor het plangebied Kleinhandelszone N42 aanleiding 

geven tot een lichte stijging van de verharde oppervlakte en dus van de afstroming. In 

de nieuwe voorschriften is echter de aanleg van een bufferbekken voorzien waardoor 

meer afstromend hemelwater kan gebufferd worden dan momenteel het geval is. Dit is 
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een positief effect. Er wordt omwille van het plan geen vervuiling van het oppervlakte- of 

grondwater verwacht. 

 

De bestemmingswijzing kan voor het plangebied UNALsite aanleiding geven tot een 

lichte stijging van de verharde oppervlakte en dus van de afstroming. In de nieuwe 

voorschriften is echter de aanleg van een bufferbekken voorzien waardoor meer 

afstromend hemelwater kan gebufferd worden dan momenteel het geval is. De aanleg 

van een bufferbekken zal echter niet voldoende zijn om het overstromingsrisico te 

verminderen. Dit risico is er immers niet omwille van de lokale afstroming maar door de 

versnelde afvoer van bovenstroomse gebieden.  

 

In reeds aangesneden woonzones of industrieterreinen binnen overstromingsgevoelig 

gebied zijn nieuwe harde bestemmingen mogelijk op voorwaarde dat de ruimte die 

verloren gaat voor water gecompenseerd wordt en er overstromingsvrij gebouwd wordt. 

Gezien dit momenteel niet opgenomen is in de voorschriften, wordt het effect op 

overstromingsrisico significant negatief beoordeeld voor beide referentiesituaties. Door 

toepassing van deze milderende maatregelen kan het risico kleiner worden, maar niet 

helemaal wegvallen. 

 

De inplanting van de bedrijven zou geen aanleiding mogen geven tot een vermindering 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater, gezien dit aspect opgenomen is in de 

vergunningsaanvraag. Ten opzichte van de bestaande situatie is er een positief effect 

op de waterkwaliteit gezien in de voorschriften een gescheiden riolering voorzien wordt 

waar deze momenteel niet aanwezig is. Er bestaat wel een risico dat via water dat 

afstroomt van de parkings vervuiling terecht komt in het oppervlakte- en grondwater. Dit 

risico kan echter gemilderd worden. 

 

Voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei worden geen belangrijke effecten 

verwacht op het vlak van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit. Wat betreft het 

overstromingsrisico is het effect positief in vergelijking met de huidige bestemming. Een 

invulling van het plangebied als woongebied zou immers aanleiding geven tot een 

verhoogde afstroming met reële overstromingsrisico’s als gevolg. In vergelijking met de 

bestaande situatie is het effect hiervan beperkt gezien het gebied momenteel ook niet 

verhard is. 

 

0.6.3 Discipline Geluid en trillingen 

Voor de effectbepaling voor geluid is onderzocht welke het meest luidruchtige 

bedrijfstype is dat volgens de voorschriften kan voorkomen na herbestemming van de 

gebieden. Kengetallen van dat bedrijfstype worden vervolgens gebruikt om de impact in 

te schatten. Deze gegevens worden aangevuld met de verwachte stijging in de 

geluidsniveaus omwille van de stijging in verkeersintensiteiten. 

 

Voor het plangebied Geraardsbergen Noord is de worst-case de inplanting van een 

bedrijf met als activiteit schroot overslag. Indien zo’n bedrijf wordt ingeplant in de zone 

van het plangebied die het dichtst bij woningen gelegen is, zal de geluidsnorm voor 

deze woningen overschreden worden. Zonder milderende maatregelen zal het effect 

dan ook negatief zijn. Het effect is kleiner wanneer vergeleken wordt met de huidige 

bestemming, gezien een deel van het gebied nu reeds als bestemming industrie heeft. 

Voor het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein worden geen 

belangrijke geluidseffecten verwacht. De toename van verkeer omwille van de 
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herbestemming van dit plangebied leidt tot een verhoging van de geluidsniveaus nabij 

de wegen. 

 

Voor het plangebied Schendelbeke Oost is een bedrijf met als activiteit schroot overslag 

eveneens de worst-case. Inplanting van dit type bedrijf in de zone het dichtst bij 

woningen zal aanleiding geven tot een overschrijding van de norm. Zonder milderende 

maatregelen zal het effect dan ook negatief zijn. Voor dit gebied is er geen verschil in de 

effecten die verwacht worden indien vergeleken wordt met de huidige bestemming of 

met de bestaande situatie. De toename van verkeer omwille van de herbestemming van 

dit plangebied leidt tot een beperkte verhoging van de geluidsniveaus nabij de wegen. 

 

Voor het plangebied Kleinhandelszone N42 worden voor de discipline Geluid en 

trillingen enkel effecten verwacht omwille van de toename van het verkeer. De toename 

van verkeer omwille van de herbestemming van dit plangebied leidt tot een beperkte 

verhoging van de geluidsniveaus nabij de wegen. 

 

Ook voor het plangebied UNALsite is het meest luidruchtige bedrijfstype dat zich kan 

vestigen een met als activiteit schroot overslag. Ook hier zal de norm voor geluid 

overschreden worden indien het bedrijf wordt ingeplant nabij de dichtstbijgelegen 

woning. Zonder milderende maatregelen zal het effect dan ook negatief zijn. Ten 

opzichte van de huidige bestemming is er echter geen effect gezien deze activiteit ook 

in de huidige bestemming al mogelijk is. Ten opzichte van de bestaande situatie is een 

lichte stijging van de geluidsniveaus mogelijk. De herbestemming van een deel van het 

terrein naar bedrijventerrein voor kleinhandel kan er toe leiden dat er minder 

geluidsproducerende bedrijven zich gaan vestigen in het plangebied. De 

kleinhandelszaken zorgen echter wel voor een sterke toename van het verkeer. De 

geluidsniveaus nabij de wegen zullen duidelijk stijgen ten gevolge van dit extra verkeer. 

 

De negatieve effecten van het RUP kunnen gemilderd worden door:  

• de vestiging van bedrijven met een (hoge) geluidproductie uit te sluiten; 

• de afstand tussen lawaaimakers en geluidgevoelige bestemmingen zo groot 
mogelijk te maken; 

• de lawaaimakers voor de omgeving af te schermen met niet-geluidgevoelige 
bestemmingen (bijvoorbeeld kantoorgebouwen). 

 

Voor bedrijven die dicht bij woningen zijn gesitueerd kunnen bronmaatregelen nodig zijn 

om de piekgeluiden te minimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan stillere 

technieken, het inpakken van geluidbronnen, etc. De geluidshinder omwille van het 

verkeer, kan geminderd worden door gebruik te maken van een aangepast wegdek. 

 

0.6.4 Discipline Fauna en flora 

Ten opzichte van de huidige bestemming is voor het plangebied Geraardsbergen Noord 

de belangrijkste wijziging dat er meer bufferzones komen en dus meer ruimte voor 

waardevolle vegetaties. In vergelijking met de werkelijke toestand kan potentieel zeer 

waardevolle vegetatie verloren gaan omwille van het plan. Deze vegetatie maakt deel uit 

van een strook van waardevolle vegetaties in de vallei van de Dammersbeek. Het gaat 

echter maar om een beperkte oppervlakte en de waardevolle habitats die voorkomen in 

de bufferstroken kunnen behouden blijven of gecompenseerd worden door 

evenwaardige habitats.  
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Ten opzichte van de huidige bestemming zijn er voor fauna weinig belangrijke effecten 

te verwachten. Het effect is neutraal. Ten opzichte van de bestaande toestand zijn er 

wel enkele wijzigingen te verwachten. Zo kan het plan aanleiding geven tot een 

verhoogde verstoring in het VEN-gebied en tot een (beperkte) versnippering. 

 

De bestemmingswijziging betekent voor het plangebied Schendelbeke Oost een netto 

verlies aan oppervlakte met een groene bestemming. Ook ten opzichte van de 

bestaande toestand zal het plan aanleiding geven tot een verlies van waardevolle 

vegetatie. Gezien de bestaande vegetatie in de buffer momenteel ook reeds waardevol 

is, kan de vegetatie in het bedrijventerrein hier niet gecompenseerd worden. Het 

waardevolle grasland waarom het gaat, sluit aan bij een graslandencomplex in de vallei 

van de Dammersbeek. Het perceel is hiervan echter afgesneden door de Jonkersstraat 

en ligt ingekneld tussen het dorp van Schendelbeke en het bestaande bedrijventerrein.  

 

Ten opzichte van de huidige bestemming gaat potentieel habitat verloren. Dit is echter 

geïsoleerd gelegen. De bestemmingswijziging geeft wel aanleiding tot een verhoogde 

verstoring in het VEN-gebied. In de bestaande toestand is de waarde van het 

plangebied voor fauna veeleer beperkt. Ook als verbinding tussen natuurgebieden heeft 

het geen belangrijke functie. De bestemmingswijziging kan echter wel aanleiding geven 

tot een verhoogde verstoring in het VEN-gebied.  

 

In het plangebied Kleinhandelszone N42 zijn de wijzigingen voor vegetatie beperkt. In 

het noorden was normaal gezien een bufferzone voorzien, maar deze is in werkelijkheid 

niet als dusdanig ingevuld en wordt ten dele gecompenseerd door de inrichting van een 

buffer in het zuiden van het gebied. Het effect wordt als neutraal beoordeeld ten 

opzichte van beide referentiesituaties. 

 

Het plangebied is zelf niet van belang voor fauna en is ook niet in de onmiddellijke 

nabijheid van voor fauna belangrijke gebieden gelegen. Het effect is dan ook voor beide 

referentiesituaties neutraal. 

 

Ten opzichte van de huidige bestemming is er voor het plangebied UNALsite geen 

effect op de vegetaties. Ten opzichte van de bestaande toestand is de wijziging beperkt. 

De oppervlakte aan waardevolle rietruigte die verdwijnt in het noorden van het gebied, 

wordt gecompenseerd bij een correcte invulling van de zone met als bestemming 

bosgebied.  

 

Ten opzichte van de huidige bestemming is de belangrijkste wijziging voor fauna de 

bufferzone die voorzien wordt in het plan. Deze kan een gunstige invloed hebben op de 

verbindingsfunctie van de Dender. Ten opzichte van de bestaande toestand kunnen 

bijkomende verstoringseffecten verwacht worden op de nabijgelegen 

beschermingszones. De wijziging is echter veeleer beperkt. 

 

Door de bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied neemt de 

oppervlakte aan groene bestemmingen aanzienlijk toe in het plangebied 

Natuurgebieden Molenbeekvallei. De nieuwe natuurgebieden sluiten bovendien aan bij 

reeds bestaande natuurgebieden. In vergelijking met de bestaande situatie zorgt het 

plan voor een bescherming van de waardevolle vegetaties in het gebied en mogelijk tot 

een uitbreiding van de oppervlakte aan waardevolle vegetaties. Deze sluiten aan bij een 

groter geheel van waardevolle vegetaties in de nabijgelegen natuurgebieden.  
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Ten opzichte van de huidige bestemming betekent de omvorming van de 

woonuitbreidingsgebieden tot natuurgebied een sterke verbetering. De nieuwe 

natuurgebieden vormen een uitbreiding van de bestaande habitats en verminderen de 

potentiële verstoring. Ten opzichte van de bestaande situatie spelen dezelfde effecten, 

zij het op beperktere schaal gezien het plangebied al waardevolle habitats omvat.  

 

0.6.5 Discipline Lucht 

Voor het plangebied Geraardsbergen Noord zijn er wijzingen te verwachten omwille van 

de mogelijke inplanting van bedrijven met als activiteiten productie en verwerking van 

goederen en verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen. De 

emissies die verwacht worden hangen echter sterk samen met de specifieke bedrijven 

die zich zullen vestigen wat een beschrijving van de effecten moeilijk maakt. Gezien in 

de voorschriften opgenomen is dat opslag, productie en verwerking in open lucht niet 

toegelaten is, zullen de effecten sterk beperkt worden. Door de toename van het verkeer 

omwille van de inrichting als bedrijventerrein, kan wel een verhoogde concentratie van 

stikstofoxiden en fijn stof verwacht worden. De effecten zijn het grootst wanneer 

vergeleken wordt met de bestaande situatie, gezien in de huidige bestemming al een 

deel van het gebied als bestemming industrie heeft. 

 

Voor het plangebied Schendelbeke Oost worden dezelfde bedrijftypes verwacht als voor 

Geraardsbergen Noord. Ook hier zal de impact beperkt zijn omwille van de voorschriften 

in het RUP. De toename van het verkeer zal ook hier zorgen voor meer fijn stof en meer 

stikstofoxiden in de lucht, zij het beperkter dan voor Geraardsbergen Noord. De 

beoordeling van de effecten is dezelfde ten opzichte van beide referentiesituaties. 

 

Voor het plangebied Kleinhandelszone N42 kan een wijziging van de luchtkwaliteit 

verwacht worden omwille van gebouwverwarming en de stijging van de 

verkeersintensiteiten. De impact van gebouwverwarming zal veeleer klein zijn als de 

juiste maatregelen genomen worden. Gezien er echter een sterke verkeerstoename 

verwacht wordt, zal het gehalte aan fijn stof en stikstofoxiden wel in belangrijke mate 

stijgen ten gevolge van het plan. De beoordeling van de effecten is dezelfde ten 

opzichte van beide referentiesituaties. 

 

Voor het plangebied UNALsite zijn er, buiten de activiteiten die verwacht worden voor 

Geraadsbergen Noord en Schendelbeke Oost nog drie bedrijfstypes die mogelijk een 

impact kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Het gaat om afvalverwerking, mest- en 

slibverwerking en grootschalige opslag, productie en verwerking in open lucht. De 

eerste bedrijfsactiviteit geeft mogelijk aanleiding tot stofvorming en stofoverlast en 

emissies van diesel- en benzinedampen, gevaarlijke vloeibare stoffen en lasdampen. 

Mest- en slibverwerking kan aanleiding geven tot emissies van verschillende stoffen en 

geurhinder. Grootschalige opslag, productie en verwerking in open lucht vormt 

voornamelijk een probleem omwille van mogelijke verwaaiing van materialen bij droge 

weersomstandigheden. Vele van de hierboven genoemde effecten kunnen echter 

vermeden worden mits de juiste technieken worden toegepast.  

 

Ten opzichte van de huidige bestemming is het effect voor de UNALsite licht positief 

gezien de oppervlakte aan industrie verminderd wordt. Door de herbestemming van een 

deel van het gebied tot zone voor kleinhandel kan er echter een aanzienlijke toename 

van het verkeer zijn, wat op zich weer aanleiding kan geven tot verhoogde concentraties 

aan fijn stof en stikstofoxiden. 
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De impact van de drie industrieterreinen werd ook cumullatief onderzocht met behulp 

van een modellering. Hieruit blijkt dat indien op alle drie de locaties zicht bedrijven 

zouden vestigen met een hoge uitstoot, de normen voor luchtkwaliteit overschreden 

worden ter hoogte van de woongebieden. Dit is een sterk negatief effect dat echter moet 

beschouwd worden als een worst-case scenario. 

 

De planologische omvorming naar natuurgebied veroorzaakt geen negatieve effecten 

voor de discipline Lucht. 

 

0.6.6 Discipline Mens 

Mobiliteit 

De herbestemming zal voor het plangebied Geraardsbergen Noord aanleiding geven tot 

de verhoging van het aantal bewegingen met 356 eenheden. Dit kan aanleiding geven 

tot een slechtere verkeersafwikkeling ter hoogte van het kruispunt van de N460 met de 

N42. De wachttijden zullen hier toenemen. De nieuwe ontsluitingsweg zal ook 

aanleiding kunnen geven tot sluipverkeer. De infrastructuur voor voetgangers en fietsers 

is beperkt. 

 

De herbestemming van het plangebied Schendelbeke Oost veroorzaakt slechts een 

gering aantal verkeersbewegingen op een weg waar nog verkeersruimte over is. Ter 

hoogte van het kruispunt N460 – N42 kan de afwikkelingskwaliteit wel afnemen. De 

wachttijden zullen aan dit kruispunt lichtjes toenemen. In de Dagmoedstraat zijn er geen 

voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Hoewel het hier niet om grote aantallen 

gaat, verdienen deze weggebruikers een betere bescherming tegen het autoverkeer dat 

gekenmerkt wordt door een groot aandeel vrachtverkeer. De afstand tot de buslijnen op 

N42 is groot (1,5 km). 

 

De herbestemming van het plangebied Kleinhandelszone N42 veroorzaakt 

verkeersbewegingen op een weg waar nog verkeersruimte over is. De kruispunten op 

N42 worden wel extra belast. De wachttijden zullen ter hoogte van de kruispunten van 

N42 toenemen. Voor voetgangers en fietsers is de infrastructuur langs N42 beperkt. Er 

zijn geen voetpaden en fietsinfrastructuur beperkt zich tot een geschilderde fietsstrook. 

Er is een module 13 opgestart om fiets- en voetbaden aan te leggen. De afstand tot de 

buslijnen op N42 is niet groot (gemiddeld 500m). 

 

De Unalsite ligt tegen de kern van Geraardsbergen en kan op verschillende manieren 

worden ontsloten. Bij volledige ontwikkeling en dan vooral van het kleinhandelsgebied 

zou deze site wel eens heel veel bewegingen kunnen veroorzaken. Guilleminlaan 

(N496) kan deze extra intensiteiten verwerken maar er zullen problemen ontstaan aan 

het niet met verkeerslichten geregelde kruispunt tussen N496 en N495. De aard van 

Guileminlaan (N496) (haarspeldbochten, steile helling) en het kruispunt tussen N496 en 

N495 zorgen voor belangrijke veiligheidsproblemen. Omwille van de slechte ontsluiting 

via N496 is er een groot gevaar dat veel verkeer door de Unalsite door de kern van 

Geraardsbergen gaat rijden. De nabijheid van de kern maakt deze site goed bereikbaar 

voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoergebruikers. 

 

Voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei worden geen effecten verwacht 

op het vlak van mobiliteit. 
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Overstromingen 

Voor het plangebied Geraardsbergen Noord is er een verhoogde overstromingskans ten 

opzichte van de bestaande situatie. Dit effect kan gemilderd worden. Ten opzichte van 

de huidige bestemming is het effect neutraal. 

 

Voor de plangebieden Schendelbeke Oost en Kleinhandelszone N42 is het effect 

neutraal ten opzichte van beide referentiesituaties. 

 

Voor het plangebied UNAL-site is er op zich weinig wijziging in vergelijking met de 

huidige bestemming of de bestaande toestand. Op het vlak van overstromingen is het 

gebied momenteel echter reeds problematisch. Bovendien zorgt het RUP ervoor dat er 

potentieel gebouwen kunnen bijkomen. Deze kunnen ervoor zorgen dat het water bij 

overstromingen minder plaats heeft en bijkomende oppervlaktes onder water komen te 

staan. Mits het nemen van de milderende maatregelen om het overstromingsrisico op 

de UNAL-site te mitigeren zoals opgenomen onder punt 11.10 van de plan-MER, wordt 

echter geen bijkomend overstromingsrisico gecreëerd, noch voor de nieuwe 

constructies die mogelijk zijn, noch voor de bestaande bebouwing binnen en buiten het 

plangebied. Onder die voorwaarden wordt het effect als neutraal beoordeeld. 

 

Het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei is watergevoelig. De omzetting van 

woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied is dan ook zeer significant positief. In 

werkelijkheid staan er echter geen woningen in het gebied en kan slechts een lichte 

vermindering van de afstroming verwacht worden. Ten opzichte van de bestaande 

toestand wordt het effect dan ook als weinig significant positief beoordeeld. 

 

Landbouw 

Voor de plangebied UNALsite worden geen effecten verwacht op de landbouw, gezien 

zich in dit plangebied geen landbouwgebieden bevinden in de huidige bestemming of in 

de bestaande toestand. 

 

Binnen het plangebied Kleinhandelszone N42 komt in de huidige bestemming wel 

landbouwgrond voor, maar deze kent in werkelijkheid een ander gebruik. Ten opzichte 

van de bestaande toestand is er dan ook geen effect. Ten opzichte van de huidige 

bestemming, gaat het om een zeer kleine oppervlakte (0,3 ha), waardoor het effect als 

neutraal beoordeeld wordt. 

 

In de andere twee plangebieden komen belangrijke oppervlaktes voor die als 

bestemming en/of gebruik landbouw hebben. Hiervoor worden de effecten verder 

onderzocht. 

 

Ten opzichte van de huidige bestemming, heeft het RUP geen impact op het plangebied 

Schendelbeke Oost. Geen van de percelen heeft immers als bestemming agrarisch 

gebied. In het plangebied Geraardsbergen Noord is er wel een belangrijke oppervlakte 

met als huidige bestemming agrarisch gebied (21 ha). Ten opzichte van de bestaande 

toestand, moet het effect genuanceerd worden. De bestemmingswijziging voor de 

plangebieden Geraardsbergen Noord en Schendelbeke Oost heeft een impact op 15 

landbouwbedrijven en ongeveer 30 ha in landbouwgebruik. Er zijn geen bedrijfszetels 

gelegen in het plangebied, noch op de rand van het plangebied waardoor er geen 

huiskavels getroffen worden. 
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Voor 13 bedrijven is de impact relatief beperkt tot beperkt. Zij zullen hun bedrijfsvoering 

kunnen verder zetten. Voor de (relatief) kleinere bedrijven is dit RUP waarschijnlijk 

aanleiding om over te schakelen op hobbylandbouw of het bedrijf volledig stop te zetten. 

Een tweetal bedrijven onvervinden een iets grotere impact. 

 

Ten opzichte van de huidige bestemming is er voor het plangebied Natuurgebieden 

Molenbeekvallei geen effect op landbouw. Binnen de plangebieden zijn immers geen 

percelen gelegen met als bestemming agrarisch gebied. 

 

In werkelijkheid kennen de percelen echter wel een landbouwgebruik. In vergelijking met 

de totale opppervlakte met een agrarische bestemming in Geraardsbergen gaat het 

echter om een verwaarloosbare oppervlakte (0,3%). Bovendien betekent de huidige 

bestemming als woonuitbreidingsgebied dat het toekomstige landbouwgebruik ook in de 

huidige situatie onzeker is. 

 

Recreatie 

In het plangebied Geraardsbergen Noord is momenteel reeds al een zone met 

bestemming recreatie aanwezig. Deze zone zal door het RUP iets groter worden. In 

werkelijkheid is deze zone grotendeels in gebruik als landbouwgebied en komen slechts 

verspreid enkele sport- en recreatievoorzieningen voor. Het RUP zorgt voor een 

bundeling van de recreatieve infrastructuur. Bovendien zorgt de parkweg voor een 

betere ontsluiting en verbinding van de verschillende delen. 

 

De plangebieden Schendelbeke Oost en Kleinhandelszone N42 hebben momenteel 

weinig belang voor recreatie, en dit zal bij de bestemmingswijzinging niet veranderen. 

Ook voor de UNALsite worden geen belangrijke wijzigingen verwacht. 

 

De natuurgebieden krijgen als ondergeschikte functie recreatie mee. Ten opzichte van 

de huidige bestemming en ten opzichte van de bestaande situatie zullen er dan ook 

meer mogelijkheden komen voor recreatie.  

 

Hinder 

In de worst-case benadering die gevolgd wordt in de discipline Geluid en trillingen is er 

voor het plangebied Geraardsbergen Noord een sterke toename van de hinder voor de 

woningen in de nabijheid van het plangebied. Dit wordt enigszins gemilderd door de 

voorschriften (kleinere bedrijven nabij woonwijk) en door de reeds aanwezige hinder van 

het verkeer op de N42. Ook hier is echter bijkomende hinder te verwachten omwille van 

de toename van het verkeer vanuit de bedrijvenzones. Ten opzichte van de huidige 

bestemming is het effect wat kleiner gezien Nederboelare nu ook reeds industrie als 

bestemming heeft. 

 

Voor het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein is er weinig hinder te 

verwachten van het stedelijk sportpark. Zeker ten opzichte van de huidige bestemming 

die al recreatie inhoudt. Ten opzichte van de bestaande toestand kan meer verkeer 

verwacht worden, maar het effect hiervan zal veeleer beperkt zijn voor de omwonenden. 

 

Het doortrekkersterrein kan mogelijk wel hinder veroorzaken voor de nabijgelegen 

woningen. De belangrijkste bronnen van hinder die potentieel kunnen voorkomen bij de 

inrichting van doortrekkersterreinen zijn geluidshinder door buitenactiviteiten van de 

woonwagenbewoners, problemen met zwerfafval en een onveiligheidsgevoel bij de 

omwonenden. De vrij ruime buffer die voorzien wordt in de voorschriften zorgt ervoor dat 
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de effecten van geluidshinder of visuele hinder door vb. zwerfvuil beperkt zullen zijn 

voor de omwonenden. Het aspect van het onveiligheidsgevoel is echter minder 

gemakkelijk te milderen en ook moeilijk te beoordelen gezien het om een subjectief 

gegeven gaat. Daarom wordt het effect van het doortrekkersterrein als neutraal 

beoordeeld. 

 

De herbestemming van plangebied Schendelbeke Oost van bufferzone tot 

industriegebied zal aanleiding geven tot een verhoging van de geluidswaarden in de 

omgeving. Dit is een gevolg van het type bedrijven dat zich kan vestigen (worst-case 

benadering discipline Geluid) en, in mindere mate, door de toename van de 

verkeersintensiteit. Het effect is matig significant negatief. Ten opzichte van de 

bestaande situatie is het effect gelijkaardig gezien het huidige landgebruik ook geen 

aanleiding geeft tot geluidshinder.  

 

Voor het plangebied Kleinhandelszone N42 kan een lichte stijging van het geluidsniveau 

verwacht worden, voornamelijk omwille van een toename van de verkeersintensiteit. Dit 

is het geval voor beide referentiesituaties. 

 

Voor de UNALsite geeft de bestemmingswijziging aanleiding tot een lichte stijging van 

het geluidsniveau ten opzichte van de bestaande situatie. Ten opzichte van de huidige 

bestemming wordt geen wijziging verwacht. Voor beide referentiesituaties wordt echter 

een belangrijke toename van de verkeersintensiteiten verwacht, waardoor de 

geluidsoverlast zal toenemen. 

 

De bestemmingswijziging van het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei heeft 

geen impact op het aantal gehinderden, noch ten opzichte van de bestaande toestand 

als ten opzichte van de huidige bestemming. 

 

0.6.7 Discipline Landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

In vergelijking met de huidige bestemming wordt in het plangebied Geraardsbergen 

Noord een significante oppervlakte aan landschappelijk waardevol landbouwgebied 

omgezet in zone voor bedrijvigheid en wordt de grens tussen het stedelijk-industrieel 

landschap en het halfopen landbouwgebied verlegd in noordelijke en noordwestelijke 

richting. Dit heeft een negatief effect op landgebruik, -structuur, cultuurhistorische en 

archelogische waarden. 

 

Door omvorming van het plangebied worden in vergelijking met de bestaande situatie 

gewenste functies van een groter halfopen landschap in het noordwesten en westen 

aangetast. De relatie met dit halfopen landbouwgebied zal verzwakken en de relatie tot 

het bestaande industrieterrein in het noordoosten zal versterkt worden. Hierdoor wordt 

er op macroschaal een nieuw structurerend element gecreëerd. Op micro- en 

mesochaal verdwijnt de zichtlijn tussen Gemeldorp en Geraardsbergen en wordt de 

grens van het stedelijk gebied naar het westen verlegd. Het huidige uitzicht op weiland, 

landbouw en bomenrijen in de verte verdwijnt. Om deze redenen is het effect op zowel 

landgebruik, -structuur, -beeld, -beleving en cultuurhistorische en archeologische 

waarden negatief. 

 

In de huidige bestemming is het volledige plangebied van Schendelbeke Oost 

ingekleurd als buffergebied. Hiervan blijft slechts een klein deel behouden en wordt het 

industriegebied ten westen van het plangebied uitgebreid richting de kern van 
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Schendelbeke. De bufferende functie van het plangebied tussen het dorp en het 

industrieterrein verdwijnt hierdoor. Dit heeft een negatief effect op het landgebruik en de 

landschapsstructuur. 

 

In het plangebied gaat, in vergelijking met de bestaande situatie 4 ha waardevolle 

vegetatie verloren. Deze hervorming zal op macroschaal de relatie van het plangebied 

tot het halfopen landschap met valleien in het noorden verzwakken en de relatie tot het 

bestaande industrieterrein ten noorden van Geraardsbergen versterken. De grens van 

dit bestaande industrieterrein zal in de toekomst aansluiten met de kern van 

Schendelbeke en zo een nieuwe lintvormige structuur creëren in het landschap. Op 

meso- en microschaal wordt het open landschap ten noorden en ten zuiden van het 

plangebied dat nu in verbinding staat in twee gesneden. Om deze redenen is het effect 

op zowel landgebruik, -structuur, -beeld, -beleving en archeologische waarden negatief. 

 

Voor het plangebied Kleinhanelszone N42 worden er zowel in vergelijking met de 

huidige bestemming als met de bestaande situatie enkel effecten verwacht op 

archeologisch vlak: de aanleg van funderingen van gebouwen, verhardingen en 

leidingen kan zorgen voor een verstoring van de ondergrond. Deze verstoring betreft 

echter een beperkte oppervlakte, zodat er geen grote effecten verwacht worden. 

 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er voor het plangebied UNALsite 

weinig en worden er geen effecten verwacht. 

 

Het effect van herinrichting van de UNALsite in vergelijking met de bestaande situatie is 

overwegend positief. Op macro- en mesoschaal verandert er weinig. Op microschaal is 

de bestaande invulling van het bedrijventerrein weinig gestructureerd. Een meer 

gestuurde en geordende invulling van het terrein met o.a. de aanplanting van 

groenbuffers en bosgebied zal meer structuur aanbrengen en de landschapstypologie 

zal een beter geheel vormen, wat op hun beurt zal leiden tot een positiever(e) 

landschapsbeeld en –beleving. Indien de oude gebouwen van Union Allumetière, die 

een hoge architecturale waarde bezitten, in het ontwerp geïntegreerd worden heeft dit 

eveneens een positief effect.  

 

Natuurgebieden Molenbeekvallei 

In vergelijking met de huidige bestemming worden beide gebieden omgezet van 

potentieel woongebied naar natuurgebied wat een positief effect heeft op zowel 

landgebruik als landschapsbeeld en –beleving. 

 

In vergelijking met de bestaande situatie wordt de huidige groene functie van de 

plangebieden versterkt en de aansluiting met de omliggende natuur- en parkgebieden 

zorgt voor een vergroting en versterking van de groene ruimte. De flanken van de 

Molenbeekvallei en het typisch halfopen golvend heuvelland in de omgeving van 

Geraardsbergen worden hierdoor verder benadrukt wat het landschapsbeeld en de 

landschapsbeleving ten goede komt. 

 

0.7 Effectbespreking windturbines 

In het kader van het windplan van de provincie Oost-Vlaanderen werden een aantal 

gebieden geselecteerd waar windturbines kunnen geplaatst worden. De selectie is 

gebaseerd op een aantal randvoorwaarden. Voor Geraardsbergen is in het windplan 

van de provincie echter nog geen specifieke selectie gebeurd voor windturbines. 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 23 - September 2011 

 

Daarom wordt in dit plan-MER voor Geraardsbergen onderzocht waar het plaatsen van 

windturbines mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende 

randvoorwaarden uit het provinciaal beleidskader voor windturbines.  

 

Er wordt in dit plan-MER aangegeven of er mogelijkheid is tot het plaatsen van 

windturbines en waar de minste effecten verwacht worden. Hiervoor wordt binnen de 

receptordisciplines (Fauna en flora, Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en 

Mens) een beschrijving gegeven van de mogelijke effecten. Per discipline wordt een 

zoneringskaart opgesteld met meer of minder geschikte locaties. Een globale synthese 

van de effecten wordt toegevoegd in het extra hoofdstuk Integratie effecten windturbines 

(hoofdstuk 17). 

 

0.8 Integratie en eindsynthese 

0.8.1 Gepland initiatief 

In tabel 0.2 en tabel 0.3 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de 

verschillende effectgroepen. 

 

Tabel 0.2: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de huidige bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 

Wijziging overstroming 0 0 0 -2 +3 / 

Grondwaterkwaliteit 0 -1 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 -1 +1 0 / 

Geluid en trillingen 

Geluidshinder -2 -3 -1 0 +1 / 

Fauna en flora 

Vegetatie +1 -2 0 / +3 / 

Fauna 0 -2 0 +1 +2 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -1 -2 -1 0 +1 -3 

Luchtkwaliteit-verkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens – mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging bereikbaarheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging sluipverkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen 0 0 0 -2 +3 / 

Landbouw 0 / 0 / / / 

Recreatie +1 / / / +1 / 
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Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Hinder 0 -2 -1 -2 0 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 0 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -1 0 0 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 0 0 0 

Landschapsbeeld 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeleving 0 0 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +2 +2 

Archeologische waarden -2 -2 -1 -1 0 0 

 

Tabel 0.3: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de bestaande situatie 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 

Wijziging overstroming -1 0 +1 -2 +1 / 

Grondwaterkwaliteit 0 -1 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 0 +1 0 / 

Geluid en trillingen 

Geluidshinder -3 -3 -1 -1 0 / 

Fauna en flora 

Vegetatie -1 -1 0 0 +2 / 

Fauna -1 -1 0 -1 +1 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -2 -2 -1 -2 0 -3 

Luchtkwaliteit - verkeer -2 -1 -2 -3 0 / 

Mens - mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

-2 -1 -2 -2 / / 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

-1 -1 -1 -2 / / 

Wijziging bereikbaarheid -1 -2 -1 +1 / / 

Wijziging sluipverkeer -1 0 0 -2 / / 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

+1 +1 0 0 / / 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen -1 0 +1 -2 +1 / 

Landbouw -1 -1 / / 0 / 

Recreatie +2 / / 0 +1 / 

Hinder -1 -2 -1 -2 0 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 -1 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -2 0 +1 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 +1 0 +1 
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Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Landschapsbeeld -2 -2 0 +2 0 +1 

Landschapsbeleving -2 -2 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +1 +1 

Archeologische waarden -2 -2 -1 -1 0 0 

 

0.8.2 Milderende maatregelen 

In tabel 0.4 is een overzicht gegeven van de verschillende milderende maatregelen. 

Telkens is ook het effect opgenomen dat gemilderd wordt.  

 

Tabel 0.4: Milderende maatregelen 

Milderende maatregel Effect 

Water 

Mitigeren afstroming Stedelijk sportpark Vermindering overstromingsrisico’s 

Mitigeren overstromingsrisico UNALsite Vermindering overstromingsrisico’s 

Milderen risico verontreiniging oppervlakte- en 

grondwaterkwaliteit door afstroom gecontamineerd 

hemelwater 

Vermindering risico verslechtering waterkwaliteit 

Geluid 

Uitsluiten vestiging luidruchtige bedrijven Verminderen geluidshinder 

Maximaliseren afstand tussen luidruchtige bedrijven en 

geluidsgevoelige zones 

Verminderen aantal gehinderden 

Afschermen geluidsbronnen met niet geluidsgevoelige 

bestemmingen 

Verminderen aantal gehinderden 

Bronmaatregelen luidruchtige bedrijven dicht bij 

woningen 

Verminderen geluidshinder 

Aanpassen wegdek ontsluitingswegen Verminderen geluidshinder verkeer 

Fauna en flora 

Behoud waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Compensatie waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Behoud houtkanten Dammersbeek Verminderen barrièrewerking 

Aangepast vergunningsbeleid  Beperken verstoring VEN- en habitatrichtlijngebieden 

Aangepaste configuratie windparken Vermindering impact van windturbines op fauna 

Analyse impact windturbines: natuurtoets / passende 

beoordeling 

Vermindering impact van windturbines op fauna 

Lucht 

Toepassen BBT Verminderen emissies 

Beperken stofoverlast Verminderen emissies 

Maatregelen bij mestverwerking Verminderen emissies 

Maatregelen bij slibverwerking Verminderen emissies 

Maatregelen verkeer Verminderen emissies 

Mens 

Heraanleg N42 volgens streefbeeld Verhoging capaciteit en veiligheid voor Geraardsbergen 

Noord en Kleinhandelszone N42 

Verbeteren bediening openbaar vervoer op N460  Verbetering ontsluiting Schendelbeke Oost voor 

openbaar vervoer 
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Milderende maatregel Effect 

Verkleinen zone voor kleinhandel op UNALsite (84% 

van het verkeer veroorzaakt door kleinhandel) 

Verminderen problemen capaciteit 

Verhogen vrachtvervoer over water (verplichte modal 

split opnemen in voorschriften) 

Vermindering vrachtverkeer over de weg 

Vrachtvervoer over het spoor voor de terreinen gelegen 

langs het spoor 

Vermindering vrachtverkeer over de weg 

Instellen en handhaven huishoudelijk reglement 

doortrekkersterrein 

Vermindering potentiële hinder doortrekkersterrein 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Archeologisch vooronderzoek Voorkomen potentiële effecten op archeologisch 

patrimonium 

 

0.8.3 Gepland initiatief met milderende maatregelen 

In tabel 0.5 en tabel 0.6 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de 

verschillende effectgroepen na uitvoering van de milderende maatregelen. 

 

Tabel 0.5: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de huidige bestemming na milderende 

maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 

Wijziging overstroming 0 0 0 0 +3 / 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 +1 0 / 

Geluid en trillingen 

Geluidshinder -1 -2 -1 0 +1 / 

Fauna en flora 

Vegetatie 0 -2 0 / +3 / 

Fauna 0 -1 0 +1 +2 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -1 -1 -1 0 +1 -3 

Luchtkwaliteit - verkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens - mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging bereikbaarheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging sluipverkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen 0 0 0 0 +3 / 

Landbouw 0 / 0 / / / 
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Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Recreatie +1 / / / +1 / 

Hinder 0 -1 -1 -1 +1 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 0 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -1 0 0 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 0 0 0 

Landschapsbeeld 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeleving 0 0 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +2 +2 

Archeologische waarden 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 0.6: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de bestaande situatie na milderende 

maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 

Wijziging overstroming 0 0 +1 0 +1 / 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 +1 0 / 

Geluid en trillingen 

Geluidshinder -2 -2 -1 -1 0 / 

Fauna en flora 

Vegetatie 0 -1 0 0 +2 / 

Fauna -1/+1 -1 0 -1 +1 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -1 -1 -1 -2 0 -3 

Luchtkwaliteit - verkeer -2 -1 -2 -2 0 / 

Mens - mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

-2 -1 -2 -1 / / 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

-1 -1 -1 -1 / / 

Wijziging bereikbaarheid -1 -2 -1 +1 / / 

Wijziging sluipverkeer -1 0 0 -1 / / 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

+1 +1 0 0 / / 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen -1 0 +1 -2 +1 / 

Landbouw -1 -1 / / 0 / 

Recreatie +2 / /  +1 / 

Hinder -1 -1 -1 -1 0 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 -1 +2 +2 
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Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Landschapsstructuur -2 -2 0 +1 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeeld -2 -2 0 +2 0 +1 

Landschapsbeleving -2 -2 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +1 +1 

Archeologische waarden 0 0 0 0 0 0 

 

0.8.4 Conclusie 

Dit MER wordt opgesteld volgens het integratiespoor. Dit houdt onder meer in dat 

opmerkingen uit de MER kunnen meegenomen worden in de voorschriften van het 

RUP.  

 

Met betrekking tot de milderende maatregelen wordt in de stedenbouwkundige 

voorschriften best rekening gehouden met deze aangegeven in tabel 19.6. De overige 

milderende maatregelen kunnen als aanbevelingen meegenomen worden op het 

moment dat de bouwvergunning opgemaakt/ingediend wordt. 

 

Tabel 0.7: Milderende maatregelen op te nemen in stedenbouwkundige voorschriften 

Milderende maatregel Effect 

Water 

Mitigeren afstroming Stedelijk sportpark Vermindering overstromingsrisico’s 

Mitigeren overstromingsrisico UNALsite Vermindering overstromingsrisico’s 

Milderen risico verontreiniging oppervlakte- en 

grondwaterkwaliteit door afstroom gecontamineerd 

hemelwater 

Vermindering risico verslechtering waterkwaliteit 

Geluid 

Uitsluiten vestiging luidruchtige bedrijven Verminderen geluidshinder 

Maximaliseren afstand tussen luidruchtige bedrijven en 

geluidsgevoelige zones 

Verminderen aantal gehinderden 

Afschermen geluidsbronnen met niet geluidsgevoelige 

bestemmingen 

Verminderen aantal gehinderden 

Fauna en flora 

Behoud waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Compensatie waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Behoud houtkanten Dammersbeek Verminderen barrièrewerking 

Lucht 

Toepassen BBT Verminderen emissies 

Mens 

Verkleinen zone voor kleinhandel op UNALsite Verminderen problemen capaciteit 

Opleggen modal split ten voordele van het transport te 

water in de UNALsite 

Verminderen vrachtverkeer langs de weg 
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1 VOORWOORD 

1.1 Bijlagen 

Bijlage 1: RUP-procedure 

Bijlage 2: Lijst van geraadpleegde instanties 

 

1.2 Doelstelling MER 

Milieueffectrapportage is een instrument om de doelstellingen van het milieubeleid te 

helpen realiseren. Het is een procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep 

plaatsvindt, de milieugevolgen ervan worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. 

 

De nota voor publieke consultatie is de eerste procedurele stap in de opmaak van een 

milieueffectrapport (MER). De nota voor publieke consultatie wordt openbaar gemaakt. 

Op basis van deze nota krijgt het publiek, alsook het maatschappelijk middenveld en 

alle betrokken instanties, de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste 

inhoud van het milieueffectrapport, meer in het bijzonder over welke effecten en 

alternatieven dienen bestudeerd te worden. De nota voor publieke consultatie lag ter 

inzage bij de stad Geraardsbergen en de gemeente Lierde van 29/11/2010 tot 

28/12/2010. 

 

Na de ter inzagelegging van de nota voor publieke consultatie zijn de opmerkingen 

gebundeld door de dienst Mer. Nadien heeft de dienst Mer een beslissing inzake de 

richtlijnen genomen en werden deze richtlijnen betekend aan de initiatiefnemer en de 

betrokken instanties. 

 

1.2.1 Ontwerp-MER 

Aan de hand van deze richtlijnen is het ontwerp-MER opgesteld. Na het indienen van 

het ontwerp-MER wordt door de dienst Mer een overleg (‘ontwerptekstbespreking’) 

georganiseerd met de bevoegde instanties en de initiatiefnemer. Op deze vergadering 

kunnen opmerkingen gemaakt worden bij de ontwerpteksten. 

 

1.2.2 MER 

Aan de hand van deze opmerkingen wordt het definitieve MER opgesteld en daarna 

ingediend bij de dienst Mer. De dienst Mer keurt het definitieve MER goed of af binnen 

30 dagen na de indiening ervan. 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit MER is opgesteld aan de hand van het richtlijnenboek voor het opstellen en 

beoordelen van milieueffectrapporten (deel1: Procedurele aspecten en deel 2: 

Algemene methodologische aspecten). Verder is rekening gehouden met de informatie 

van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be). De inhoudstabel is aangegeven op 

bladzijden i tot v. 

 

De eerste twee hoofdstukken zijn inleidende hoofdstukken. Het eerste betreft een 

beschrijving van de mer-procedure. Het tweede betreft een algemene beschrijving van 

het plan en de mer-plicht en beschrijft de initiatiefnemer en het team van deskundigen. 
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In hoofdstuk 3 worden de mogelijke alternatieven aangegeven. Hoofdstuk 4 geeft een 

concrete beschrijving van het plan. Het hoofdstuk 5 geeft de juridische en beleidsmatige 

elementen aan die van toepassing zijn op het plan of waarbij in het MER gebruik van 

kan gemaakt worden (bijvoorbeeld om de referentiesituatie te beschrijven). In hoofdstuk 

6 wordt de doelstelling en reikwijdte van het plan beschreven. 

 

Hoofdstuk 7 bevat het ingreep-effectschema. Hierin worden per ingreep de mogelijke 

effecten aangegeven. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de verschillende 

gegevensbronnen die gebruikt zullen worden in het MER. In hoofdstuk 9 wordt de 

referentiesituatie bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande en/of 

toekomstige projecten/plannen in het gebied. Ook de verschillende 

ontwikkelingsscenario’s worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 

De hoofdstukken 10 tot en met 16 bevatten, per discipline, een beschrijving van de 

referentiesituatie, methodologie en het beoordelingskader. 

 

Hoofdstuk 17 bevat de samenvattting van de zonering voor windturbines. In dit 

hoofdstuk worden de zoneringen uit de disciplines Fauna en flora, Landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie en Mens gecombineerd. 

 

In hoofdstuk 18 is aangegeven of er grensoverschrijdende milieueffecten zijn. Indien ja, 

zijn deze kort samengevat. Hoofdstuk 19 geeft een integratie en eindsynthese van alle 

effecten over de disciplines heen. Ook de water- en natuurtoets zijn in dit hoofdstuk 

opgenomen. 

 

De hoofdstukken 20 tot en met 21 bevatten ten slotte een verklarende woordenlijst, een 

lijst van afkortingen en de literatuurlijst. 

 

1.4 Verdere mogelijkheid tot inspraak 

Er wordt gekozen voor het volgen van het integratiespoor. Dit houdt in dat de 

milieueffectrapportage plaatsvindt tijdens het voorbereidende proces voor de opmaak en 

vastlegging van het RUP. De milieueffectrapportage levert gegevens aan inzake de 

mogelijke milieueffecten van het voorgenomen RUP. Deze gegevens worden verwerkt 

in het kader van het voorbereidend planningsproces voor het RUP. Het plan-MER zal, 

als bijlage bij het RUP, ter inzage gelegd worden voor de bevolking bij de bevoegde 

instanties. De rol van het plan-MER hierin is om eventuele bezwaren te weerleggen of te 

staven. In bijlage 1  is de volledige procedure voor het opstellen van een RUP 

opgenomen. 

 

De instanties, die worden geraadpleegd in het kader van de plenaire vergadering over 

het voorontwerp RUP, zijn opgelijst in bijlage 2. 

 

Bij de aanvraag van de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen (zie 

hoofdstuk 6), is eveneens een openbaar onderzoek verbonden. Bij de aanvraag van een 

vergunning dient, indien noodzakelijk, eerst een project-MER opgesteld te worden, die 

als bijlage bij deze vergunning ter inzage gelegd kan worden. 
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2 INLEIDING 

2.1 Figuren 

Figuur 2.1: Overzicht van de plangebieden 

 

2.2 Situering en korte schets van het plan 

Met de afbakening van de kleinstedelijke gebieden wordt invulling gegeven aan de 

bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, welke de provincie 

de opdracht geeft om de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de 

kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau af te bakenen. De afbakening is een 

gesloten grenslijn die los staat van bestaande administratieve grenzen. De 

afbakeningslijn heeft een beleidsmatige betekenis. Binnen de grenslijn wordt een 

stedelijk gebiedsbeleid gevoerd. In deze zone is het wenselijk om de kwantitatieve 

behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en andere activiteiten op te 

vangen. Buiten deze lijn wordt een buitengebiedbeleid gevoerd. Dit betekent dat het 

ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en de verweving 

van de voor het buitengebied belangrijke structuurbepalende functies. Wonen en 

werken dienen geconcentreerd te worden in de kernen. 

 

Het plangebied is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, in de stad Geraardsbergen 

en de gemeente Lierde. Vanuit provinciaal niveau worden aan het kleinstedelijk gebied 

Geraardsbergen de taakstellingen inzake wonen en bedrijvigheid toebedeeld om een 

aanbodbeleid te kunnen voeren. Voor de invulling hiervan werd enerzijds de 

afbakeningslijn bepaald die het kleinstedelijk gebied scheidt van de open ruimte. 

Anderzijds worden binnen dit kleinstedelijk gebied plangebieden aangeduid voor de 

concrete invulling van deze taakstellingen binnen de afbakening. 

 

Binnen de afbakeningslijn zijn verschillende plangebieden (opgedeeld in deelgebieden) 

gelegen waar een concrete invulling van de verschillende taakstellingen kan 

plaatsvinden. Zo worden onder meer aan verschillende deelgebieden de taakstellingen 

economische en recreatieve activiteiten toegekend. Aan enkele plangebieden wordt 

echter de taakstelling natuur toegekend aangezien in deze plangebieden door 

waterhuishoudingsproblemen geen woningbouw of economische activiteiten mogelijk 

zijn. Al deze plangebieden worden in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

opgenomen. 

 

Een overzicht van deze plangebieden, met bijhorende deelgebieden en taakstellingen, 

wordt gegeven in tabel 2.1. Een situering van de verschillende plan- en deelgebieden is 

terug te vinden in figuur 2.1. 
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Tabel 2.1: Overzicht van de plangebieden en deelgebieden, met elk hun taakstelling 

Plangebied Deelgebied Zone Taakstelling 

Geraardsbergen Noord Schendelbeke West / Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Nederboelare Noord Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Zuid Gemengd regionaal bedrijventerrein 

(bedrijven < 5.000 m²) 

Stedelijk sportpark / Gebied voor dagrecreatie 

Doortrekkersterrein / Doortrekkersterrein  

Weg / Centrale ontsluitingsweg 

Schendelbeke Oost / / Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Kleinhandelszone N42 / / Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel 

Unalsite / West Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Oost Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel 

Zuid Natuurgebied 

Natuurgebieden 

Molenbeekvallei 

Natuurgebied Oost / Natuurgebied 

Natuurgebied West / Natuurgebied 

 

2.3 Doelstelling van het plan 

Het plan heeft tot doel zones aan te wijzen waarbinnen stedelijke functies tot 

ontwikkeling kunnen komen, meer bepaald de stedelijke functies bedrijvigheid en 

recreatie. Daarnaast worden ook twee woonuitbreidingsgebieden omgezet naar 

natuurgebied aangezien woningbouw hier moeilijk is door de problemen met de 

waterhuishouding. Hiervoor is in een deel van de plangebieden een wijziging van 

bestemming nodig. In andere plangebieden volstaat een wijziging van de voorschriften. 

 

Verder zal er, in het kader van het ‘Addendum aan het PRS: Provinciaal Beleidskader 

Windturbines’, onderzocht worden waar er in de stad Geraardsbergen de mogelijkheid 

bestaat voor het inplanten van windturbines. Door de voorgenoemde 

bestemmingswijzigingen komen immers mogelijk nieuwe locaties in aanmerking. 

 

2.4 Toetsing aan de milieubeoordelingsplicht 

Voor het wijzigen van bestemmingen is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. De 

mer-plicht geldt in het kader van het decreet van de Vlaamse regering van 27 april 2007 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma’s, die worden voorbereid met betrekking tot “… ruimtelijke ordening of 

grondgebruik” en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige 

vergunningen. 

 

Een plan of programma, dat volgens het decreet van de Vlaamse Regering dd 

12/10/2007 als een plan of programma gedefinieerd wordt, is van rechtswege plan-

MER-plichtig indien: 

• A) Een passende beoordeling moet opgemaakt worden en het plan niet het 

gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhoudt. 

(decreetswijziging 8/05/2009). 

• B) Plannen of programma’s die tegelijk: 
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• een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I en 

II opgesomde projecten (project-MER-plicht) 

• niet het gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine 

wijziging inhouden 

• betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke 

ordening of grondgebruik 

 

Voor de plannen en programma’s die enkel onder groep B vallen en voor de plannen en 

programma’s die zowel onder groep A als B vallen dient een plan-MER opgesteld te 

worden. 

 

Voor voorliggend plan dient geen passende beoordeling opgesteld te worden. Wel vormt 

het plan voor het deelgebied Unalsite een kader voor de toekenning van een vergunning 

voor de in bijlage I en II opgesomde projecten. Het plan behoort namelijk tot bijlage II 

categorie 10b: “Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van 

winkelcentra en parkeerterreinen, met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer 

woongelegenheden of met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of 

meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur. 

 

Het is momenteel niet duidelijk of het plan voor de plangebieden Geraardsbergen 

Noord, Schendelbeke Oost en Kleinhandelszone N42 een kader kan vormen voor de 

toekenning van een vergunning voor de in bijlage I en II opgesomde projecten. Gezien 

deze plannen mogelijk van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, zijn ze mee opgenomen 

in dit plan-MER. Ook wordt het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei voor de 

volledigheid mee opgenomen in dit plan-MER ondanks het feit dat dit deel van 

rechtswege niet plan-MER-plichtig is. 
 

Het plan voor de Unalsite is MER-plichtig. Gezien de potentiële impact van de andere 

plannen op hun omgeving, wordt ervoor geopteerd ook deze plangebieden op te nemen 

in het MER. 
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2.5 Naam van de initiatiefnemer 

Dit MER wordt uitgevoerd op initiatief van: 

 

 Provincie Oost-Vlaanderen 

 Dienst Ruimtelijke planning 

 Provinciaal Administratief Centrum 

 9000 Gent 

 

Het MER wordt uitgevoerd door: 

 

 Haskoning Belgium nv/sa 

 Schaliënhoevedreef 20d 

 2800 Mechelen 

En 

 Omgeving 

 Uitbreidingstraat 390 

 2600 Berchem-Antwerpen 

 

2.6 Team van deskundigen 

Externe deskundigen: 

• Marieke Gruwez 

• Water (grondwater) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652-1; de 

erkenning is geldig tot 14/07/2015; 

• Water (oppervlaktewater) volgens het ministerieel besluit besluit 

MB/MER/EDA-652-1; de erkenning is geldig tot 14/07/2015; 

• Bodem (geologie en pedologie) volgens het ministerieel besluit besluit 

MB/MER/EDA-652-1; de erkenning is geldig tot 14/07/2015; 

• Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen. 

• Tom Carron 

• Water (oppervlaktewater & grondwater) volgens het ministerieel besluit 

MB/MER/EDA/617-V; de erkenning is geldig tot 12/02/2014 

• Bodem (geologie) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA/617-V; de 

erkenning is geldig tot 12/02/2014 

• Geluid en trillingen volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-617-BV1; 

de erkenning is geldig tot 08/08/2014; 

• Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen. 

• Annemie Pals 

• Fauna en Flora volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-704-B; de 

erkenning is geldig tot 31/08/2015; 

• Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen; 

• Koen Vande Sompele 

• Mens (sociaal-organisatorische aspecten) volgens het ministerieel besluit 

MB/MER/EDA- 469/V2; de erkenning is geldig tot 13/03/2011; 

• Werkgever: Omgeving , Uitbreidingsstraat 390, 2600 Berchem - Antwerpen; 

• Guy Geudens 

• Onroerend erfgoed en materiële goederen in het algemeen (landschap) 

volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-709; de erkenning is geldig tot 

17/05/2014; 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 36 - September 2011 

 

• Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen; 

• Kristof Wijns 

• Lucht volgens het ministrieel besluit MB/MER/EDA/739; de erkenning is 

geldig tot 31/01/2014 

• Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20d, 2800 Mechelen; 

 

Interne deskundigen: 

• Patrick Wohlmutter 

• Mark Cromheecke 

 

Tabel 2.2: Team van MER-deskundigen en medewerkers voor de uitwerking van het MER 

Discipline MER-deskundige Medewerker
1
 

Coördinator Mevr. M. Gruwez Mevr. A. Pals 

Bodem Mevr. M. Gruwez Mevr. A. Pals 

Water (oppervlaktewater) Mevr. M. Gruwez Dhr. T. Carron 

Water (grondwater) Mevr. M. Gruwez Mevr. A. Pals 

Geluid en trillingen Dhr. T. Carron Dhr. K. Wijns 

Fauna en flora Mevr. A. Pals Mevr. L. Van den Schoor 

Mens (sociaal-organisatorische aspecten) Dhr. K. Vande Sompele Mevr. V. Termolle 

Lucht Dhr. K. Wijns Dhr. W. Vanderlans 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Dhr. G. Geudens Mevr. L. Van den Schoor 

Opmerking: 
1
 Medewerkers zijn allen werkzaam bij Haskoning en Omgeving  
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3 ALTERNATIEVENONDERZOEK 

3.1 Figuren 

Figuur 3.1: Locatiealternatieven regionale bedrijvigheid 

Figuur 3.2: Locatiealternatieven natuurgebied 

Figuur 3.3: Potentiële inplantingslocaties windturbines volgens windplan 

Figuur 3.4: Toetsing potentiële inplantingslocaties aan randvoorwaarden 

Figuur 3.5: Aangepaste contouren potentiële inplantingslocaties 

 

3.2 Locatiealternatieven 

In het MER worden de Unalsite en de Kleinhandelszone N42 mee opgenomen. Deze 

gebieden zijn reeds grotendeels ingekleurd als industriegebied. In het RUP worden 

voornamelijk enkel de stedenbouwkundige voorschiften van deze plangebieden 

gewijzigd en/of verder uitgewerkt.  

 

Er werden wel twee locatieonderzoeken uitgevoerd, enerzijds een locatieonderzoek 

naar regionale bedrijvigheid door de provincie Oost-Vlaanderen en anderzijds een 

locatieonderzoek naar natuurgebieden in de studie over de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Deze twee locatieonderzoeken worden 

vervolgens besproken. Ook wordt het locatieonderzoek voor het doortrekkersterrein 

besproken. 

 

3.2.1 Locatieonderzoek regionale bedrijvigheid 

De taakstelling voor het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen wordt aangegeven vanuit 

het provinciaal niveau. In het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt de oppervlakte 

aan nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen verdeeld over de verschillende 

kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten aan de hand van het 

gewogen aandeel werkgelegenheid in 1997 en het aandeel aan bedrijventerreinen op 1 

januari 2001.  
 
Deze initiele taakstelling wordt in het PRS vervolgens verfijnd op basis van een globale 
ruimtelijke afweging. Voor Geraardsbergen werd de taakstelling hierbij verhoogd omwille 
van de noodzaak om te komen tot een evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid 
in het Zuidelijke Openruimtegebied. Een gedetailleerde beschrijving van de afweging is 
te vinden in het PRS, paragraaf 4.2.  
 
De gegeven taakstelling bedraagt, voor de gemeente Geraardsbergen 30 ha. Dit 
gegeven moet geactualiseerd worden met het sedert 1 januari 1994 middels 
bestemmingswijzigingen gerealiseerde aanbod. In Geraardsbergen werd bijkomend 
ongeveer 2,7 ha bijkomende oppervlakte via een sectoraal BPA bestemd. 
 
Wanneer rekening gehouden wordt met de hypothese dat buiten het stedelijk gebied 
nog 5 ha lokaal bedrijventerrein kan voorzien worden (een beleidskeuze die nog door de 
Stad te maken is), kan besloten worden dat de nog te realiseren taakstelling voor het 
stedelijk gebied minstens ongeveer 22,3 ha bedraagt (voor regionale en lokale 
bedrijvigheid. Dit is exclusief een nog te ontwikkelen kmo-zone van 13,4 ha. Het totaal 
bedraagt bijgevolg 35,7 ha. 
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De provincie Oost-Vlaanderen voerde voor de taakstelling regionale bedrijvigheid een 

locatieonderzoek uit. Concreet werd gezocht naar percelen die aan volgende criteria 

voldeden: 

• aansluitend bij bestaande bedrijventerreinen 

• langs of aansluitend op het primaire weggedeelte van de N42 

• respect voor de grensstellende elementen van de open ruimte 

Ook werd er rekening gehouden met de aanwezige topografie aangezien deze voor een 

beperking van de mogelijke alternatieven zorgt. Het aanwezige reliëf op vele plaatsen, 

en meer bepaald de steile hellingen, zijn niet geschikt voor de aanleg van 

industriegebieden. Het reliëf is bijgevolg een belangrijke limiterende factor bij het zoeken 

naar alternatieven. 

 

Deze locatiestudie werd geïntegreerd binnen het lopende afbakeningsproces van het 

kleinstedelijk gebied van Geraardsbergen. 

 

De ruimtelijke criteria leidden tot de volgende locaties, die samen voldoende ruimte 

bieden om de taakstelling en behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid op te vangen: 

• gebied 1: kmo-zone Nederboelare 

• gebied 2: Schendelbeke West 

• gebied 3: Schendelbeke Oost 

• gebied 4: Schendelbeke Noord (Kakelenberg) 

• gebied 5: Ophasselt Oost 

• gebied 6: Ophasselt West 

 

Al deze zoekzones werden geëvalueerd op hun wenselijkheid voor de vestiging van 

(regionale) bedrijvigheid. Lokale bedrijvigheid werd eveneens meegenomen in de 

evaluatie. De locaties worden weergegeven in figuur 3.1. 

 

Gebied 1: kmo-zone Nederboelare 

Dit gebied is deels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en voor kleine en 

middelgrote ondernemingen en deels als agrarisch gebied. Het gebied is gesitueerd ten 

westen van de N42. In het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is 

dit gebied niet weerhouden als locatie voor bedrijvigheid omwille van de problematische 

ontsluiting. In het kader van het ontwerpend onderzoek van de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied is echter gebleken dat een kwalitatieve en duurzame ontsluiting 

van het gebied mogelijk is. 

 

Gebied 2: Schendelbeke West 

Dit gebied betreft een spievormige restruimte tussen de spoorlijn naar Gent en de N42. 

Het gebied grenst aan een zone met hoge landschaps- en natuurwaarden. Het zuidelijk 

deel van de spie ligt in helling. De spie zelf is een landbouwgebied met zeer hoge 

waardering. 

 

Gebied 3 : Schendelbeke Oost 

Dit gebied is het gebied tussen het bestaande regionale bedrijventerrein en de 

dorpskern van Schendelbeke. Het gebied is op het gewestplan ingekleurd als 

buffergebied. Ten noorden van het gebied ligt een zone voor dagrecreatie, waarvoor 

een stedenbouwkundige vergunning voor een bowling en een fitnesscentrum is 

aangevraagd. Het gebied beschikt niet over noemenswaardige landschappelijke en 

ecologische waarden. Ook voor landbouw beschikt het gebied slechts over een lage tot 

zeer lage waardering. 
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Gebied 4: Schendelbeke Noord (Kakelenberg) 

Dit gebied is gelegen ten noorden van het bedrijventerrein van Schendelbeke. Het 

gebied is een gaaf open ruimtegebied op het hoogste punt van de omgeving, de 

zogenaamde Kakelenberg. Het gebied beschikt over sterk grensstellende elementen 

vanuit de open ruimte, zowel voor: 

• landbouw (hoge tot zeer hoge waardering); 

• landschap (reliëfovergang en relictzone ‘Molenbeek, Smeerebbe-Vloerzegem, 

Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove’); 

• en in mindere mate natuur (noordhelling van de Kakelenberg wordt als 

biologisch waardevol gemarkeerd). 

 

Gebied 5: Ophasselt Oost 

Dit gebied is gesitueerd ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein van Ophasselt en 

grenst in het oosten aan de uitlopers van de dorpskern van Ophasselt. Het gebied is op 

heden een aaneengesloten landbouwgebied met matige waardering. Het is omgeven 

door en deels gelegen in landschappelijk (relictzone ‘Molenbeek, Smeerebbe-

Vloerzegem, Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove’) en ecologisch 

waardevolle gebieden. Het gebied wordt met andere woorden gekenmerkt door sterk 

grensstellende elementen vanuit de open ruimte. 

 

Gebied 6: Ophasselt West 

Dit gebied ligt aan de westzijde van de N42. Het gebied is een aaneengesloten 

landbouwgebied met hoge tot zeer hoge waardering. Het wordt in het zuiden begrensd 

door landschappelijk en ecologisch waardevolle elementen. Landschappelijk is het 

gebied omgeven door de relictzone ‘Molenbeek, Smeerebbe-Vloerzegem, Sint-Maria-

Oudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove’ en de ankerplaats ‘Parkbos-Hasseltbos’. De 

onmiddellijke omgeving van het gebied is volledig gemarkeerd als biologisch waardevol 

gebied. 

 

Afweging gebieden 

Vervolgens worden de gebieden tegen elkaar afgewogen op basis van volgende criteria: 

• Locatiegebonden criteria 

• aansluitend op of nabij bestaand bedrijventerrein 

• morfologisch aansluitend op bebouwing stedelijke kern 

• bereikbaarheid via weg en spoor 

• Aspecten vanuit de grensstellende elementen van de open ruimte 

• landbouw 

• natuur 

• landschap 

• Inrichtingsgebonden criteria 

• ontsluiting 

• vorm en conditie van het terrein 

• nood aan (en type van) buffering 

 

In tabel 3.1 wordt het resultaat weergegeven van deze afweging. Er wordt ook aan de 

locaties op basis van de locatiegebonden criteria en de aspecten vanuit de 

grensstellende elementen van de open ruimte een waardering gegeven met behulp van 

een score van + en -. Deze scores zijn relatief ten opzichte van elkaar. Een + wordt 

bijgevolg niet noodzakelijk als positief beoordeeld, maar een + wordt wel beter 

beschouwd dan een -. 
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De inrichtingsgebonden criteria worden niet meegenomen in deze tabel. Enerzijds 

blijken er tussen de gebieden geen grote verschillen zijn op dit vlak. Anderzijds zijn een 

aantal van deze criteria eerder richtingevend bij de inrichting dan dat zij een belangrijk 

aspect vormen in de afweging. De afweging in de tabel gebeurt dan ook op basis van de 

locatiegebonden criteria en de grensstellende elementen van de open ruimte. 
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Tabel 3.1: Overzicht van de waardering van de verschillende locaties en evaluatie 

 Gebied 1  

kmo-zone Nederboelare 

Gebied 2 Schendelbeke 

West 

Gebied 3 Schendelbeke 

Oost 

Gebied 4 Schendelbeke 

Noord (Kakelenberg) 

Gebied 5  

Ophasselt Oost 

Gebied 6  

Ophasselt  West 

Locatiegebonden criteria 

Aansluitend op of nabij 

bestaand bedrijventerrein 

nee (-)  ja (Schendelbeke) (+) Ja (Schendelbeke) (+) Ja (Schendelbeke) (+) Ja (Ophasselt) (+) Ja (Ophasselt) (+) 

Morfologisch aansluitend op 

stedelijke kern 

ja (sluit aan op lint- en 

kernbebouwing van 

Nederboelare) (+) 

ja (sluit aan op 

bedrijventerrein 

Schendelbeke) (+) 

ja (sluit aan op 

bedrijventerrein 

Schendelbeke) (+) 

ja (sluit aan op 

bedrijventerrein 

Schendelbeke) (+/-) 

nee (ligt een paar 

kilometer verwijderd van 

de stedelijke kern) (-) 

nee (ligt een paar 

kilometer verwijderd van 

de stedelijke kern) (-) 

Bereikbaarheid via weg en 

spoor 

N42 en spoor (+/++) N42 en spoor (+/++) N42 en spoor (+) N42 (+) N42 (+) N42 (+) 

Aspecten vanuit de grensstellende elementen van de open ruimte 

Landbouw gering grensstellend (+) sterk grensstellend (-) gering grensstellend (+) sterk grensstellend (-) matig grensstellend (-)   sterk tot zeer sterk 

grensstellend(- -) 

Natuur niet grensstellend (++) niet grensstellend (++) niet grensstellend (++) niet grensstellend (+) gering grensstellend (+/-) gering grensstellend (+/-) 

Landschap niet grensstellend (++) gering grensstellend (+) niet grensstellend (++) zeer sterk grensstellend 

(reliëf en relictzone) (- -) 

gering tot matig 

grensstellend (relictzone) 

(+/-) 

gering tot matig 

grensstellend (relictzone 

en ankerplaats) (+/-) 

Inrichtingsgebonden criteria (evaluatie) 

Ontsluiting 

 

 

 

 

nood aan nieuwe 

ontsluitingsweg met 

aansluiting op N42  

kan rechtstreeks 

aansluiten op N42 

aansluitnig op de 

bestaande ontsluitings- 

infrastructuur van het 

bedrijventerrein 

Schendelbeke 

nood aan een nieuwe of 

geoptimaliseerde 

aantakking op N42 of 

N460 

kan aansluiten op de 

ontsluiting van het 

bestaande 

bedrijventerrein 

Ophasslet 

nood aan een nieuwe 

aantakking op N42 

Vorm en conditie van het 

terrein 

bedrijfseconomische 

percelering mogelijk 

gelegen op helling, 

aangepaste percelering 

bedrijfseconomische 

percelering mogelijk 

bedrijfseconomische 

percelering mogelijk, 

maar gelegen op lichte 

helling 

bedrijfseconomische 

percelering mogelijk 

bedrijfseconomische 

percelering mogelijk 

Nood aan (en type van) 

buffering 

woningen Nederboelare 

en de Dammersbeek 

woonkorrel N42 dorpskern Schendelbeke relictzone en 

Habitatrichtlijngebied (N)  

beekvalleien beekvalleien 
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Na afweging van al de voorgaande punten kan aan de verschillende gebieden de 

volgende score toegekend worden: 

 

Gebied Score 

Gebied 1 kmo-zone Nederboelare +/++ 

Gebied 2 Schendelbeke West + 

Gebied 3 Schendelbeke Oost +/++ 

Gebied 4 Schendelbeke Noord (Kakelenberg) +/- 

Gebied 5 Ophasselt Oost +/- 

Gebied 6 Ophasselt  West - 

 

In de score zijn enkel de locatiegebonden criteria en de aspecten vanuit de 

grensstellende elementen van de open ruimte opgenomen. De inrichtingsgebonden 

criteria moeten gezien worden als harde randvoorwaarden veeleer dan elementen die 

meegenomen worden in de afweging. 

 

Hieruit blijkt dat de gebieden 1, 2 en 3 het best scoren op basis van de ruimtelijke 

criteria. Dit heeft in de eerste plaats te maken met een mindere impact op de 

grensstellende elementen van de open ruimte: landbouw, natuur en landschap. 

Ruimtelijk scoren deze gebieden ook beduidend beter door hun morfologische 

verwevenheid met het bestaand stedelijk weefsel. De concentratie van stedelijke 

functies is een beleidsprincipe dat dwingend wordt opgelegd vanuit het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen naar de lager gelegen niveaus.  

 

3.2.2 Locatieonderzoek natuurgebied 

In de omgeving van Geraardsbergen zijn een aantal nog niet ontwikkelde 

woonuitbreidingsgebieden gelegen. In de studie voor de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied van Geraardsbergen werd onderzocht of deze gebieden al dan niet 

geschikt zijn voor woonuitbreiding. 

 

Deze nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden zijn weergegeven in figuur 3.2 en 

worden opgelijst in tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2: Woonuitbreidingsgebieden in de omgeving van Geraardsbergen 

Woonuitbreidingsgebied Oppervlakte (ha) Potentieel aanbod 

A. Neermeersen 0,3 7 

B. Overpoort 8,5 213 

C. Zarlardingestraat 10,9 272 

D. Duitsenbroekstraat 4,5 112 

E. Leliestraat 1,8 45 

F. Schillebeeksevoetweg 8,5 212 

G. Zavelstraat 8,8 220 

H. Arduinbos 1,0 25 

Totaal 44,0 1.106 

 

Het potentieel aanbod aan woongelegenheden is berekend op basis van een indicatieve 

stedelijke dichtheid van 25 woongelegenheden per hectare. De oppervlakte bedraagt 

ongeveer 44 ha, met een potentieel aanbod geraamd op ca. 1.106 wooneenheden.  
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De woonuitbreidingsgebieden gesitueerd nabij de  vallei van de Molenbeek (C, D en E) 

zijn niet of slechts gedeeltelijk geschikt voor het realiseren van nieuwe 

woongelegenheden wegens de waterhuishoudingsproblematiek. Bovendien volstaat de 

ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied B (Overpoort) voor het invullen van de 

woningbehoefte tot 2017. Deze drie gebieden komen bijgevolg in aanmerking voor een 

herbestemming naar natuurgebied. 

 

Gebied D is het minst watergevoelige van de drie gebieden, en het is ook het kleinste 

gebied. Van de drie gebieden heeft deelgebied D ook de sterkste hellingen wat het 

mogelijk maakt om delen van het gebied wel in te richten als woongebied. Bovendien 

heeft de provincie stroomopwaarts de woonuitbreidingsgebieden een PRUP opgemaakt 

voor de realisatie van een retentiebekken wat de watergevoeligheid zal verlagen. Het 

woonuitbreidingsgebied D is dan ook het meest geschikt van deze drie voor de realisatie 

van woongelegenheden en wordt behouden als reserve voor wonen in de toekomst (na 

2017).  

 

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Geraardsbergen wordt 

bijgevolg geopteerd om de woonuitbreidingsgebieden C en E een open-

ruimtebestemming te geven, met name natuurgebied, aansluitend op de vallei van de 

Molenbeek.  

 

3.2.3 Locatieonderzoek doortrekkersterrein 

• Aangezien de problematiek van de woonwagenbevolking een probleem is van 

een gebrek aan dergelijke terreinen, wil een provinciaal beleidskader hiervoor een 

oplossing aanreiken. Om woonwagenbewoners toe te laten zich ergens, al dan niet 

tijdelijk, te vestigen, worden woonwagenterreinen voorzien. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen doortrekkersterreinen en residentiële terreinen. Een 

doortrekkersterrein is een terrein, bestemd en ingericht voor het tijdelijk plaatsen van 

verkeerswaardige woonwagens. 

 

• Op basis van de voorstellen van de Vlaamse Woonwagencommissie die belast 

is met het uitwerken van een globale planning omtrent woonwagenterreinen in 

Vlaanderen, worden voor Oost-Vlaanderen doortrekkersterreinen voorzien in stedelijke 

gebieden. 

 

• De potentiële taakstelling woonwagenterreinen voor Geraardsbergen kan, gelet 

op de omvang van het inwonersaantal (categorie 25.000 tot 50.000) geschat worden op 

15 standplaatsen voor doortrekkers of 10 residentiële standplaatsen. Omwille van de 

vastgestelde behoeften in Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een locatie voor een 

doortrekkersterrein gezocht in Geraardsbergen. Wanneer gestreefd wordt naar een 

inplanting voor een terrein met 15 standplaatsen voor doortrekkers, betekent dit een 

terrein van ongeveer 5.000 m2 (0,5 ha). 

 

Ruimtelijke criteria waaraan de locatie moet voldoen zijn: 

• een goede bereikbaarheid vanaf het regionale wegennet 

• een goede ruimtelijke aansluiting bij het stedelijk weefsel en het vermijden van 

een versnippering van open ruimte 

• een goede (functionele) band met het stedelijk weefsel 

• de mogelijkheid tot een goede ruimtelijke inpassing op het niveau van de site 
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Op basis van een afweging van de Provincie en voorstellen vanuit de Stad 

Geraardsbergen en inwoners, worden drie locatiealternatieven naar voor geschoven (zie 

ook illustratie 3.1) : 

• in het deelgebied Geraardsbergen Noord 

• ter hoogte van het voetbalterrein van Schendelbeke 

• in het provinciale domein de Gavers 

 

Illustratie 3.1: Locatiealternatieven doortrekkersterrein 1) deelgebied Geraardsbergen Noord, 2) 

voetbalterrein Schendelbeke, 3) provinciaal domein de Gavers 

1

3

2

1

3

2

 
 

In het deelgebied Geraardsbergen Noord kan een doortrekkersterrein voorzien worden 

in het stedelijk sportpark. Deze locatie sluit aan bij het stedelijk weefsel en is goed 

bereikbaar. Aansluiting met andere gebieden met woonfunctie is mogelijk. Gezien het 

stedelijk sportpark nieuw aangelegd wordt, kunnen de nodige voorzieningen op 

eenvoudige wijze aangelegd worden. 

 

Het voetbalterrein van Schendelbeke is gelegen langs de Aalstesteenweg en op die 

manier goed bereikbaar. De locatie sluit niet volledig aan bij het stedelijk weefsel, maar 

ligt op een redelijke afstand hiervan. De locatie sluit niet aan bij bewoning. Omwille van 

de vroegere functie, zijn voorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater en riolering 

aanwezig.  

 

Het Provinciaal domein de Gavers is gelegen langs de Dender in het noordoostelijke 

deel van het grondgebied van de Stad Geraardsbergen. Het voordeel van deze locatie 

is dat er reeds campinginfrastructuur aanwezig is.  
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De twee laatste alternatieven (voetbalterrein Schendelbeke en Provinciaal domein de 

Gavers) hebben beide een andere functie die blijft bestaan. Op het voetbalterrein wordt 

sinds de recente fusie van FC Schendelbeke met een voetbalclub van Deftinge effectief 

terug gevoetbald. De locatie in het Provinciale domein is in gebruik als camping. Gezien 

het PRS stelt dat doortrekkersterrein exclusief moeten worden ingericht en toegankelijk 

gemaakt worden, zijn beide locaties hierdoor echter niet geschikt als alternatief. Voor 

het voetbalterrein lijkt het ook niet aangewezen zware woonwagens toe te laten op de 

grasmat. De locatie in de Gavers is door haar ligging buiten het stedelijk gebied ook 

strijdig met het PRS. 

 

Gezien de locaties op het voetbalterrein in Schendelbeke en in het Provinciale domein 

de Gavers strijdig zijn met het PRS, worden deze locaties niet verder meegenomen als 

alternatief. Enkel de locatie in deelgebied Geraardsbergen Noord wordt onderzocht in 

het MER. 

 

3.2.4 Conclusie 

Uit het alternatievenonderzoek voor regionale bedrijvigheid dat uitgevoerd werd door de 

provincie Oost-Vlaanderen en verdere raadpleging van de overheden is gebleken dat in 

de omgeving van Geraardsbergen slechts drie locaties weerhouden kunnen worden 

voor regionale bedrijvigheid. Het betreft de zones Schendelbeke West en Oost en 

Nederboelare.  

 

Uit de studie voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardbergen blijkt dat 

er twee woonuitbreidingsgebieden niet geschikt zijn voor deze functie en bijgevolg in 

aanmerking komen voor een herbestemming naar natuurgebied. 

 

Vanuit de afweging van de mogelijke locaties voor doortrekkersterrein, blijft enkel de 

locatie in het plangebied Geraardsbergen Noord over.  

In dit MER worden bijgevolg, naast de plangebieden Unalsite en Kleinhandelszone N42, 

deze plangebieden mee opgenomen en op hun milieueffecten beoordeeld. 

 

3.3 Inrichtingsalternatieven 

In het kader van het windplan van de provincie Oost-Vlaanderen werden een aantal 

gebieden geselecteerd waar windturbines kunnen geplaatst worden. De selectie is 

gebaseerd op een aantal randvoorwaarden. Voor Geraardsbergen is in het windplan 

van de provincie echter nog geen specifieke selectie gebeurd voor windturbines. 

Daarom wordt in dit plan-MER voor Geraardsbergen onderzocht waar het plaatsen van 

windturbines mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende 

randvoorwaarden uit het provinciaal beleidskader voor windturbines.  

 

Er wordt dit plan-MER aangegeven of er mogelijkheid is tot het plaatsen van 

windturbines en waar de minste effecten verwacht worden. Hiervoor wordt binnen de 

receptordisciplines (Fauna en flora, Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en 

Mens) een beschrijving gegeven van de mogelijke effecten. Per discipline wordt een 

zoneringskaart opgesteld met meer of minder geschikte locaties. Een globale synthese 

van de effecten wordt toegevoegd in het extra hoofdstuk Integratie effecten windturbines 

(hoofdstuk 17). 
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3.3.1 Relatie met het afbakeningsproces 

De windturbines kunnen zowel binnen als buiten de afbakeningslijn geplaatst worden. 
Het principe is dat de turbines, in de mate dat ze een stedelijke functie vervullen, 
gebundeld aan het stedelijk gebied geplaatst worden. Of dat dan binnen of buiten de 
afbakeningslijn gebeurt is minder relevant. 
 
Anders dan voor de 'klassieke' stedelijke functies zoals wonen, bedrijvigheid, intensieve 
recreatie, ... die gebiedsdekkend zijn en die dus buitengebiedfuncties uitsluiten, met 
urbanisatie, suburbanisatie en rurbanisatie tot gevolg,   zullen windturbines veel minder 
de buitengebiedfuncties uitsluiten. Ook geven ze veel minder aanleiding tot nieuwe 
verkeersstromen dan de klassieke stedelijke functies. Gezien het initiële doel van de 
afbakeningen van de stedelijke gebieden, het tegengaan van suburbanisatie en het 
verlies aan buitenruimte en het stimuleren van de leefbaarheid van de steden, is er geen 
ruimtelijk beleidsmotief om de windturbines binnen de afbakeningslijn van stedelijke 
gebieden te plaatsen.  
 
De belangrijkste impact van windturbines is deze op het landschap. Het markeren van 
een stad in het landschap aan de hand van windturbines (bakens) kan een argument 
zijn om deze nabij de steden in te planten. Gezien echter de schaal van de turbines, 
heeft het weinig belang waar deze zich exact (op perceelsniveau) bevinden. Het kan 
gebeuren dat een turbine, bijvoorbeeld als gevolg van het reliëf of de vorm van het 
stedelijk gebied, de stad beter markeert buiten de afbakeningslijn dan daarbinnen, dus 
ook hier is de afbakeningslijn geen plaatsingscriterium.  
 
Naar hinder toe is de afbakening evenmin een duidelijk argument: naar sommige 
stedelijke functies zoals wonen kan geluids- en lichthinder zwaarder doorwegen dan 
naar buitengebiedfuncties zoals landbouw, terwijl andersom ook kan, bijvoorbeeld 
hinder naar bedrijvigheid t.o.v. hinder naar natuur of landbouw.  

 

3.3.2 Type turbines 

Omdat de impact van windturbines samenhangt met de grootte van de turbine (en 
bijgevolg ook met het vermogen) wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types van 
turbines, met name de grootschalige turbines, de middenschalige turbines en de 
microwindturbines.  
 
Onder grootschalige turbines worden hierbij de turbines begrepen met een masthoogte 
groter dan 60 meter en een rotordiameter van 50 m of meer. Het vermogen van deze 
turbines is afhankelijk van de locatie en het specifieke type van turbine groter dan 300 
kW. Deze turbines worden gebruikt binnen grootschalige projecten voor 
energieopwekking voor algemeen nut (verkoop van elektriciteit aan het stroomnet). Voor 
deze turbines is een milieuvergunning vereist. 
 
De categorie middenschalige windturbines wordt gedefinieerd als de turbines met een 
masthoogte vanaf 15 m tot 60 meter en een rotordiameter variërend tussen 10 en 50 m. 
Het vermogen binnen deze categorie loopt tot 300 kW (niet milieuvergunningsplichtig). 
De turbines binnen deze categorie worden wereldwijd benut bij kleinschaligere projecten 
voor energieopwekking voor algemeen nut alsook als energiebron voor individuele 
bedrijven.  
 
De kleinere turbines vallen ten slotte binnen de categorie kleinschalige of micro-
windturbines. De kleine turbines worden benut door individuele huishoudens of 
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bedrijvigheden en niet voor het produceren van bulk-elektriciteit voor levering aan het 
net.  
 
In deze MER wordt, net zoals in het addendum aan het PRS, enkel een analyse 
uitgevoerd voor grote en middenschalige windturbines. De microturbines worden niet in 
dit MER behandeld. 
 

Er is vanuit gegaan dat er gebruik zal gemaakt worden van grote turbines met een 

Ashoogte van ca 100 m en wieklengte van 50 m wat de gemiddelde hoogte en 

wieklengte is in de meest gangbare technologie momenteel. Deze windturbines zijn ca. 

2 MW-windturbines. 
 

Voor middelgrote turbines wordt er voor de evaluatie gebruik gemaakt van een turbine 

met een masthoogte van 50 meter en een rotordiameter van 30 m. Dit komt neer op een 

totale hoogte van 65 m.  
 

3.3.3 Windplan Oost-Vlaanderen 

In 2009 werd het addendum aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan van Oost-

Vlaanderen goedgekeurd. In dit addendum werden de mogelijkheden onderzocht voor 

de plaatsing van windturbines. Hierbij werden zowel negatieve als positieve elementen 

meegenomen om potentiële locaties voor windturbines af te bakenen.  

 

Als negatieve elementen zijn beschermingszones op het vlak van natuur en landschap, 

woongebieden en stiltegebieden opgenomen. Als positieve elementen werden 

kleinstedelijke gebieden, zones voor bedrijvigheid, lijninfrastructuren en hoge 

constructies opgenomen.  

 
Daarnaast werd ook een algemene visie uitgewerkt, die verschilde van regio tot regio. 
Binnen het Deelgebied de Dendersteden wordt vooral gezocht naar het versterken van 
de stedelijke concentratiepunten. Windturbines kunnen hierbij hun plaats vinden nabij de 
stedelijke gebieden van Geraardsbergen, Ninove, Aalst en Dendermonde, in de eerste 
plaats gekoppeld aan de regionale bedrijvigheid. Hiernaast kunnen bijkomende 
ontwikkelingen een plaats vinden binnen agrarische gebieden aansluitend aan de 
kernen. 
 
Rondom de stedelijke kernen van de kernen van het Deelgebied de Dendersteden die 
gelegen zijn binnen het heuvellandschap (Geraardsbergen en Ninove) wordt gestreefd 
naar het inplanten van lineaire structuren langsheen de grenzen van de stedelijke 
gebieden of de inplanting van solitaire turbines binnen een groter verband. Dergelijk 
groter verband dient te worden uitgewerkt op meso-schaal. Bij de inplanting dient 
bijzondere aandacht te worden besteed aan het voorkomen van schaaleffecten ten 
opzichte van het reliëf. 
 
De eigenlijke vallei van de Dender dient omwille van haar openruimtekwaliteiten en de 
sterk toeristisch recreatieve potenties die hiermee samenhangen als een visueel 
landschappelijk rustpunt gevrijwaard te worden. De open ruimtegebieden binnen de 
vallei kunnen hierom niet worden aangesneden voor de inplanting van groot- of 
middenschalige windturbines. 
 
Langsheen de verbindingswegen tussen de Dendersteden kunnen enkelvoudige lineaire 
inplantingen hun plaats vinden, om de verbinding tussen de stedelijke 
concentratiegebieden te accentueren. Dit kan echter enkel wanneer deze inplantingen 
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passend zijn binnen een totaalvisie waarin de doelstelling accentuering van de 
verbinding getoetst wordt aan de basisdoelstelling accentueren van de stedelijke 
kernen. De basisdoelstelling heeft steeds prioriteit. 
 

 
Illustratie 3.2: Visie inplantingslocaties windturbines volgens windplan Oost-Vlaanderen 

 
Uiteindelijk worden in het windplan een aantal potentiële inplantingslocaties voor 
windturbines afgebakend. De potentiële inplantingslocaties in Geraardsbergen zijn 
weergegeven in figuur 3.3. 
 
De grenzen van deze potentiële inplantingslocaties zijn echter niet gedetailleerd 
ingetekend en moeten afgetoetst worden aan de lokale situatie. In figuur 3.4 worden de 
potentiële inplantingslocaties weergegeven, samen met de negatieve grensstellende 
elementen. Hieruit blijkt dat er enkele restruimten zijn tussen de potentiële locaties en 
de verschillende beschermingzones en woongebieden. In dit MER worden deze 
restruimten mee opgenomen in de zonering van milieueffecten. De inplantingslocaties 
waarbinnen het inrichtingsalternatief inplanting windturbines onderzocht wordt, zijn weer 
gegeven in figuur 3.5. 
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4 PLANBESCHRIJVING 

4.1 Figuren 

Figuur 4.1: Planologische toestand van de plangebieden 

Figuur 4.2: Luchtfoto van de plangebieden 

Figuur 4.3: Overzicht van de wegen 

 

4.2 Inleiding 

De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied wordt niet opgenomen in dit MER. Deze 

grenslijn is echter wel afhankelijk van de verschillende plangebieden. Wanneer de 

grenslijn van een plangebied wijzigt, kan de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied 

namelijk mee veranderen. Daarom is de afbakeningslijn opgenomen als 

ontwikkelingsscenario (zie paragraaf 9.5.1). Dit betekent dat het effect van de 

wijzigingen van de verschillende plangebieden op de afbakeningslijn moet geëvalueerd 

worden. 

 

4.3 Bestaande toestand 

De planologische toestand van de plangebieden (het gewestplan) is weergegeven in 

figuur 4.1 en in figuur 4.2 is een luchtfoto van de plangebieden weergegeven. In figuur 

4.3 wordt een overzicht gegeven van de wegen in de omgeving van de plangebieden 

om de lokalisering van de plangebieden te verduidelijken. 

 

4.3.1 Plangebied Geraardsbergen Noord 

Deelgebied Schendelbeke West 

Dit deelgebied betreft een spievormige restruimte tussen de spoorlijn naar Gent en de 

N42. De oppervlakte van het gebied is ca. 16,6 ha. De noordgrens van dit deelgebied is 

gelegen op ca. 150 m ten noorden van de Galgestraat, die aantakt op de N42 ter hoogte 

van het kruispunt N460 / Aalstersesteenweg. Deze noordgrens wordt gevormd door de 

vallei van de Broekbeek met bijhorende kleine landschapselementen. Het deelgebied 

wordt in het westen begrensd door de spoorlijn. Ten westen van deze spoorlijn ligt een 

gebied met hoge landschaps- en natuurwaarden. Het zuidelijk deel van de spie ligt in 

helling. 

 

Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als landschappelijk waardevol 

landbouwgebied (0901). Enkel aan de oostzijde is er een kleine zone industriegebied 

(1000) gelegen. 

 

Deelgebied Nederboelare 

Dit deelgebied wordt in het oosten begrensd door de woonlinten langsheen de N42 

(Nederboelare) en in het noorden door de vallei van de Dammersbeek. De spoorweg 

vormt de grens tussen dit deelgebied en het deelgebied Schendelbeke West. Het heeft 

een oppervlakte van ca. 15 ha. Aan de westzijde van dit deelgebied is een kleine zone 

op het grondgebied van de gemeente Lierde gelegen. 

 

Het deelgebied is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en voor 

kleine en middelgrote ondernemingen (1100). In het noorden ligt een kleine zone 
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landschappelijk waardevol landbouwgebied (0901) en natuurgebied (0701). Aan de 

oostzijde is een kleine zone woongebied (0100) gelegen en aan de westzijde een kleine 

strook natuurgebied (0701).  

 

Deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein 

Dit deelgebied situeert zich in Nederboelare, ten noordwesten van de stedelijke kern. 

Het gebied sluit morfologisch aan op het stedelijk kerngebied en heeft een oppervlakte 

van ca. 21,8 ha.  

 

Het deelgebied is momenteel grotendeels bestemd als gebied voor dagrecreatie (0401) 

en bundelt reeds een aantal sport- en recreatievoorzieningen (verschillende 

voetbalvelden met bijhorende bebouwing in het noorden en een recreatief bosgebied in 

het zuidwesten). Aangrenzend aan het zuiden van het plangebied ligt een stedelijke 

sporthal. Aan de westzijde is er een deel landschappelijk waardevol landbouwgebied 

(0901) opgenomen in het deelgebied. In het oosten liggen enkele percelen deels in 

woongebied (0100). Ook de bestaande en stedenbouwkundig vergunde schutterstand 

langs de Molendreef behoort tot dit deelgebied en wordt bijgevolg opgenomen in het 

RUP (eveneens gelegen in landschappelijk waardevol landbouwgebied). 

 

Het gedeelte aan de westzijde, dat planologisch gelegen is in landschappelijk waardevol 

landbouwgebied, is in werkelijkheid momenteel in gebruik als bos en als zonevreemd 

voetbalterrein. 

 

Centrale ontsluitingsweg 

De centrale ontsluitingsweg die voorzien wordt in het PRUP is de westelijke 

doortrekking van de N495 Zonnebloemstraat. De weg loopt parallel aan de N42. 

 

4.3.2 Plangebied Schendelbeke Oost 

Dit plangebied is het gebied tussen het bestaande gemengde bedrijventerrein en de 

dorpskern van Schendelbeke en heeft een oppervlakte ca. 9,1 ha. Dit gebied kan 

ontwikkeld worden als een verdere uitbouw van het bestaande bedrijventerrein (inclusief 

ontsluitingsinfrastructuur).  

 

Het gebied is op het gewestplan ingekleurd als buffergebied (0600). Ten noorden van 

het plangebied ligt een zone voor dagrecreatie (bowling en fitnesscentrum). 

 

4.3.3 Plangebied Kleinhandelszone N42 

Dit plangebied is gelegen op de hoek tussen de Astridlaan en de Deftingseweg. Het 

gebied sluit aan bij een bestaand ambachtelijk bedrijventerrein en heeft een oppervlakte 

van 1,7 ha. 

 

Het noorden van het plangebied is gelegen binnen een groenbuffer op het gewestplan 

(0600). Het centrale gedeelte valt binnen een zone voor ambachtelijke bedrijven en voor 

kleine en middelgrote ondernemingen (1100). Het zuidwestelijke deel is gelegen in 

agrarisch gebied (0900). Aan de oostzijde is een kleine zone woongebied (0100) 

gelegen. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 52 - September 2011 

 

4.3.4 Plangebied Unalsite 

De Unalsite is gelegen ten zuiden van het stedelijk kerngebied tussen de  Dender en de 

Oudenberg. De site is begrensd door de Dender in het noorden, de spoorlijn naar 

Edingen in het westen, de Gaverstraat in het zuiden en de Guilleminlaan in het oosten. 

De oppervlakte bedraagt ongeveer 26 ha. 

  

De site is reeds grotendeels ingekleurd als industriegebied (1000). Op heden is deze 

site in reconversie. De grootschalige industrie maakt plaats voor een brede waaier aan 

economische activiteiten. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de voormalige 

Unalit-gebouwen die opgedeeld zijn in kleinere entiteiten. Daarnaast is een groot deel 

van de site momenteel braakliggend. Aan de zuidzijde is een zone bestemd als 

bosgebied (0800) en aan de oostzijde is er een kleine zone woongebied (0100) gelegen. 

 

4.3.5 Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Deelgebied Natuurgebied Oost 

Dit deelgebied is gelegen ten noorden van de Hogeweg, ten westen van de N42. Het 

heeft een oppervlakte van ca. 1,6 ha. 

 

Het plangebied is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied (0105). Ten oosten van dit 

deelgebied is een parkgebied (0500) gelegen. 

 

Deelgebied Natuurgebied West 

Dit deelgebied is gelegen ten noorden van de Hogeweg en de Zarlardingestraat, 

eveneens ten westen van de N42. Dit deelgebeid heeft een oppervlakte van 10,8 ha. 

Het is ten westen van deelgebied Natuurgebied Oost gelegen.  

 

Het plangebied is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied (0105). Ten noorden van dit 

deelgebied is natuurgebied (0701) gelegen. Tussen beide deelgebieden zijn 

woongebieden en woonuitbreidingsgebieden gelegen. 

 

4.4 Beschrijving plan 

4.4.1 Plangebied Geraardsbergen Noord 

De geplande toestand van plangebied Geraardsbergen Noord wordt weergegeven in 

illustratie 4.1. 

 

Deelgebied Schendelbeke West 

In het RUP krijgt dit deelgebied de bestemming ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’. 

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 

omgeving of een residentiële omgeving met één van volgende hoofdactiviteiten:  

• productie en verwerking van goederen  

• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  

• logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie) 

• complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen 

aan andere bedrijven) 

• verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 
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In dit deelgebied is eveneens de vestiging van regionale bedrijven met 

afvalverwerkende en recyclerende activiteiten toegelaten. Daarnaast is eveneens de 

verwerking en bewerking van mest of slib toegelaten. 

 

Rond het bedrijventerrein van Schendelbeke West wordt een groenbuffer voorzien. 

Deze is gelegen aan de noordwest-, west- en zuidzijde en heeft een oppervlakte van ca. 

3,9 ha. De functie van de buffer bestaat uit een visuele afscherming en de buffering van 

de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving. De buffer wordt beplant met dicht, 

streekeigen, hoog- en/of laagstammig groen. 

 

Deelgebied Nederboelare 
Dit deelgebied krijgt eveneens als bestemming ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’. 
Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 
en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 
omgeving of een residentiële omgeving met dezelfde hoofdactiviteiten als het 
deelgebied Schendelbeke West. 
 
In de zuidelijke helft van dit deelgebied bedraagt de maximale perceelsoppervlakte 
5.000 m². 
 

Bijna volledig rondom het bedrijventerrein van dit deelgebied wordt eveneens een 

gelijkaardige groenbuffer voorzien met een oppervlakte van ca. 4,6 ha. 

 

Tussen deelgebied Schendelbeke West en deelgebied Nederboelare krijgt een kleine 

zone de bestemming ‘Zone voor spoorinfrastructuur’. Dit gebied is bestemd voor 

spoorinfrastructuur en aanhorigheden. 

 

Deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein 

In het RUP krijgt dit deelgebied grotendeels de bestemming ‘Gebied voor dagrecreatie’. 

Het gebied wordt verder ontwikkeld als sport- en recreatiegebied op het niveau van het 

stedelijk gebied. Sport- en recreatieve activiteiten worden gegroepeerd nabij de reeds 

bestaande activiteiten. Bestaande activiteiten kunnen uitbreiden en aangevuld worden 

met andere sport- en recreatieve activiteiten. Binnen het gebied is er ook ruimte voor 

jeugdvoorzieningen, manèges, kinder- of zorgboerderijen.  

 

In het noorden van dit deelgebied is een zone aangeduid als ‘Doortrekkersterrein’. 

Binnen deze zone kan een doortrekkersterrein ingericht worden, bestemd voor het 

verblijf van nomadische woonwagenbewoners. Het terrein is ingericht met 15 individuele 

standplaatsen voor de woonwagens en de voertuigen, en is uitgerust met een in- en 

uitrit, toegangswegen tot de individuele standplaatsen en voetwegen, sanitaire 

voorzieningen, aftappunten voor elektriciteit en een verzamelpunt voor de selectieve 

ophaling van het afval. Verder is groenvoorziening toegelaten en is het terrein omheind 

met een afsluitbare omheining en gebufferd met een groene buffer van minstens 2 

meter breedte. Beperkte sport- en ontspanningsinfrastructuur is toegelaten mits deze 

niet meer dan 10 % van de totale oppervlakte van het terrein inneemt. 

 

Aan de zuidwestzijde wordt een gebied bestemd als ‘Recreatief bosgebied’. Het gebied 

is bestemd voor de instandhouding en de verdere ontwikkeling van bossen met 

recreatief gebruik. 
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Centrale ontsluitingsweg 

De verschillende deelgebieden worden ontsloten via een centrale ontsluitingsstructuur, 

met name de westelijke doortrekking van de N495 / Zonnebloemstraat. Deze weg loopt 

parallel aan de N42 en sluit in het noorden van het plangebied Geraardsbergen Noord 

aan op de N42. Deze centrale ontsluitingsweg wordt ontwikkeld als een ‘parkweg’, met 

laanbeplanting en van de rijweg gescheiden fietspaden. Voor de realisatie van deze weg 

is een brug over de spoorlijn noodzakelijk. Het tracé van de ontsluitingsweg is op het 

grafische plan indicatief aangeduid. 

 

Illustratie 4.1: Geplande toestand Geraardsbergen Noord 
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4.4.2 Plangebied Schendelbeke Oost 

De geplande toestand van plangebied Schendelbeke Oost wordt weergegeven in 

illustratie 4.2. In het RUP krijgt deze zone een bestemming als ‘Gemengd regionaal 

bedrijventerrein’. Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille 

van ruimtelijke en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een 

multifunctionele stedelijke omgeving of een residentiële omgeving met één van 

volgende hoofdactiviteiten:  

• productie en verwerking van goederen  

• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  

• logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie) 

• complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen 

aan andere bedrijven) 

• verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

 

De ontsluiting van dit plangebied gebeurt via het doortrekken van de bestaande 

ontsluitingsinfrastructuur van het bedrijventerrein Schendelbeke.  

 
In het oosten en zuiden van het plangebied is een groenbuffer van ca. 2,4 ha voorzien. 
De functie van de buffer bestaat uit een visuele afscherming en de buffering van de 
bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving, voornamelijk ten opzichte van de 
dorpskom van Schendelbeke. De buffer wordt beplant met dicht, streekeigen, hoog- en 
laagstammig groen. 
 

Illustratie 4.2: Geplande toestand Schendelbeke Oost 

 
 

4.4.3 Plangebied Kleinhandelszone N42 

De geplande toestand van het plangebied Kleinhandelszone N42 wordt weergegeven in 
illustratie 4.3. De zone krijgt als bestemming ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 
kleinhandel’. De zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang met als 
hoofdactiviteit kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige winkels. De winkels 
hebben een minimale bruto-oppervlakte van 800 m² en een maximale oppervlakte van 
2.000 m². 
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Langs de oost-, zuid- en westzijde van de zuidelijke punt van het bedrijventerrein wordt 
een groenbuffer voorzien van ca. 0,1 ha voor de visuele afscherming ten opzichte van 
de omgeving en wordt hij beplant met dicht, streekeigen groen. 
 

Illustratie 4.3: Geplande toestand Kleinhandelszone N42 

 

4.4.4 Plangebied Unalsite 

De geplande toestand van het plangebied Unalsite wordt weergegeven in illustratie 4.4. 

In het RUP zijn verschillende bestemmingen voorzien voor deze site: 

• zone 1: ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’  
• zone 2: ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel’  
• zone 3 : ‘Natuurgebied’ 
 

Het ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein’ is bestemd voor bedrijven van regionaal 

belang die omwille van ruimtelijke en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met 

een multifunctionele stedelijke omgeving of een residentiële omgeving met één van de 

volgende hoofdactiviteiten: 

• productie en verwerking van goederen  

• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  

• logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie) 

• complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen 

aan andere bedrijven) 

• afvalverwerking met inbegrip van recyclage 

• mestverwerking, slibverwerking 

• verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

• (grootschalige) opslag, productie en verwerking in open lucht 

 

Het ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel’ is bestemd voor bedrijven van 

regionaal belang met als hoofdactiviteit kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige 

winkels. De winkels hebben een minimale bruto-vloeroppervlakte van 800 m². Er is geen 

maximale bruto-vloeroppervlakte opgenomen in het RUP. 

 

Het ‘Natuurgebied’ is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel 

van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Recreatief medegebruik is een 

ondergeschikte functie. 
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Verder worden toegangswegen voor de grootschalige kleinhandel en het 

bedrijventerrein voorzien. Infrastructuur voor fietsers en voetgangers wordt voorzien op 

een noord-zuid as dwars door het terrein en langsheen de Dender. De noord-zuid as zal 

in de toekomst aansluiten op een te nog realiseren brug over de Dender richting 

stadscentrum. De ligging van de toegangswegen (zwarte pijlen) is slechts indicatief 

weergegeven op het plan in illustratie 4.4, de situering van de fietsverbindingen moet 

nog gedetailleerd worden. 

 

Gezien het gebied momenteel al is ingekleurd als zone voor bedrijvigheid, gaat het niet 

om een echte herbestemming, wel om een herstructurering met nieuwe voorschriften. 

Ook zorgt het RUP voor een verbeterde mobiliteitssituatie met goede fietsverbindingen 

binnen het terrein en naar het station.  

 

Rondom bijna het volledige bedrijventerrein zal een groenbuffer van ca. 2,6 ha 

aangelegd worden. Enkel aan de zuidzijde zal geen groenbuffer aangelegd worden 

aangezien hier reeds natuurgebied gelegen is. 

 

Illustratie 4.4: Geplande toestand Unalsite 

  

 

4.4.5 Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Dit plangebied krijgt als bestemming ‘Natuurgebied’. Het gebied is bestemd voor de 

instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en 

bos. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie. 

 

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden, meer bepaald Natuurgebied Oost en 

Natuurgebied West.  

 

Deelgebied Natuurgebied Oost 

De geplande toestand van het deelgebied Natuurgebied Oost wordt weergegeven in 

illustratie 4.5. 
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Illustratie 4.5: Geplande toestand Natuurgebied Oost 

 
 

Deelgebied Natuurgebied West 

De geplande toestand van het deelgebied Natuurgebied West wordt weergegeven in 

Illustratie 4.6. 

 

Illustratie 4.6: Geplande toestand Natuurgebied West 

 
 

4.4.6 Vergelijking met taakstelling 

Zoals toegelicht in paragraaf 3.2.1, wordt aan het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen 

een taakstelling meegegeven van 22,3 ha nieuw in te richten regionale en lokale 

bedrijvigheid. 

 

In het PRUP wordt in totaal 57,8 ha voorzien voor regionale bedrijvigheid (bruto-

oppervlakte, dus inclusief buffers). Hiervan is momenteel al voorzien voor bedrijvigheid 

op het gewestplan (18,3 ha op UNAL-site en 14,8 ha in centrale deel van 

Geraardsbergen noord). Er wordt in het PRUP dus 24,7 ha nieuwe oppervlakte voorzien 

voor bedrijvigheid. Dit ligt in dezelfde grootteorde als de taakstelling vanuit het PRS. 

 

4.4.7 Verkeersgeneratie 

De verschillende plannen uit het RUP zorgen voor extra verkeer. Dit verkeer gebruikt 

alle modi. De nieuwe functies zullen voetgangers, fietsers, openbaar vervoergebruikers 

en auto’s of vrachtwagens aantrekken. Uiteraard zijn de autostromen de meest 

significante en zullen zij hier vooral aan bod komen. Dit betekent echter niet dat de 

andere modi geen belang hebben. 
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Voor de verkeersgeneratie van de verschillende bedrijventerreinen is gebruik gemaakt 

van volgende bronnen: 

• Haalbaarheidsstudie en inrichtingsplan regionaal bedrijventerrein Eiland 

Zwijnaarde, Omgeving & Idea consult, 2007 

• Provinciale Hogeschool Limburg, Onderzoeks verplaatsingsgedrag Vlaanderen - 

Stadsgewest Gent , Diepenbeek, 2001 

• AVV, Personenvervoer en Bedrijventerreinen, 2003 

• Richtlijnenboek Mober 

• Ministerie Verkeer en Waterstraat - Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 

Personenvervoer en bedrijventerreinen, Rotterdam, augustus 2003. 

 

Kengetallen bedrijventerreinen 

 

Tabel 4.1: woon-werkverplaatsingen per bruto ha 

Type Kengetal 

zware industrie 7,0 

gemengd terrein 12,0 

hoogwaardig bedrijvenpark 40,0 

distributiepark 15,0 

 

Tabel 4.2: aantal verplaatsingen bezoekers per 10 werknemers 

Type Kengetal 

zware industrie 0,0 

gemengd terrein 1,0 

hoogwaardig bedrijvenpark 2,0 

distributiepark   

 

In dit geval is er steeds voor een gemengd bedrijven terrein gekozen. Voor de modal 

split werd aangenomen dat 68% autobestuurders zijn. Dit cijfer komt uit het 

Onderzoeksgedrag Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2008-2009). 

 

Tabel 4.3: Vracht: aan- en afvoer per bedrijf 

Type gemiddelde 

aanvoer 

gemiddelde 

afvoer 

zeehaventerrein 7,43 13,86 

zwaar industrieterrein 12,74 11,21 

distributieterrein 28,77 14,62 

hoogwaardig bedrijvenpark 8,45 9,13 

gemengd terrein 8,38 8,25 

 

Hier werd gekozen voor terreinen die voor ¼ gevuld zijn met distributie en voor ¾ 

gemengd zijn. 

 

Vrachtvoertuigen bestaan voor: 

• 36% uit bestelwagens (=1 pae) 

• 21% uit lichte vrachtwagens (=1,5 pae) 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 60 - September 2011 

 

• 43% uit zware vrachtwagens (=2,5 pae). 

 

11% van de aan- en afvoer situeert zich in de ochtendspits, 8% in de avondspits. 

 

De toepassing van de kengetallen wordt hieronder beschreven per plangebied. Voor 

andere bestemmingen dan bedrijventerreinen wordt de keuze van de kengetallen 

toegelicht. 

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Voor dit plangebied wordt een onderscheid gemaakt tussen de verkeersgeneratie 

afkomstig van de bedrijventerreinen, het gebied voor dagrecreatie en het 

doortrekkersterrein. 

 

De bedrijven genereren de cijfers weergegeven in tabel 4.4 voor voetgangers, fietsers 

en openbaarvervoergebruikers (personen per uur in de avondspits). Vanuit het model 

komen de aan- en afvoerintensiteiten weergegen in tabel 4.5. Het model is een 

rekenblad dat is opgebouwd op basis van de kengetallen en parameters uit de hiervoor 

gemelde bronnen.  

 

Tabel 4.4: Verkeersgeneratie bedrijventerreinen Geraardsbergen Noord voetgangers, fietsers en 

openbaar vervoer (avondspits) 

Vervoersmodus personen / u 

Schendelbeke West 

openbaar vervoer 36 

fiets 28 

te voet 7 

Nederboelare: 

openbaar vervoer 33 

fiets 26 

te voet 7 

 

De kengetallen uit deze bronnen zijn in een model verwerkt en leveren aan- en 

afvoerintensiteiten in pae per uur zowel in de ochtend- als de avondspits. Hierbij is 

rekening gehouden met vracht, personeel en bezoekers. Voor het vrachtverkeer is een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende voertuigtypes. 

 

Tabel 4.5: Verkeersgeneratie bedrijventerreinen Geraardsbergen Noord auto’s (pae / u) 

Schendelbeke West 

opp= 16,6 

 ochtendspits avondspits 

aanvoer 136 43 

afvoer 42 115 

totaal 178 158 

Nederboelare 

opp= 15 

 ochtendspits avondspits 
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aanvoer 123 39 

afvoer 38 104 

totaal 161 143 

 

Er zijn bijna geen kengetallen beschikbaar voor de verkeersgeneratie van 

dagrecreatiegebieden. Zij kunnen ook op totaal verschillende manieren kunnen worden 

ingevuld. Dergelijke gebieden veroorzaken ook niet het grootst aantal bewegingen 

tijdens de avondspits. Hier gaat het om een gebied van 21,8 ha met verschillende 

bestemmingen. Er wordt aangenomen dat deze zone maximaal voor 50 

autobewegingen zorgt in de avondspits. 

 

De andere modi zijn moeilijk in te schatten, maar er mag worden aangenomen dat het 

aantal fietsers en voetgangers relatief hoog zal zijn. 

 

Het doortrekkersterrein heeft 15 staanplaatsen. Voor de berekening van de 

verkeersgeneratie kunnen deze gelijkgesteld worden met landelijke woningen. Op basis 

van de kengetallen uit het richtlijnenboek kan dan worden berekend hoeveel 

bewegingen er worden veroorzaakt in de avondspits. Dit zijn er 5 (pae) in dit geval. 

 

Het aantal bewegingen met andere modi is erg klein. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Voor dit plangebied gebeurden gelijkaardige berekeningen als voor de 

bedrijventerreinen in het plangebied Geraardsbergen Noord. Hieruit volgen de waarden 

in tabel 4.6 en tabel 4.7. 

 

Tabel 4.6: Verkeersgeneratie Schendelbeke Oost voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 

(avondspits) 

Schendelbeke Oost 

openbaar vervoer 20 

fiets 16 

te voet 4 

 

Tabel 4.7: Verkeersgeneratie Schendelbeke Oost auto’s (pae / u) 

Schendelbeke Oost 

opp= 9,1 

 ochtendspits avondspits 

aanvoer 74 23 

afvoer 23 63 

totaal 97 87 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

• Kengetallen 

Voor de berekening van de verkeersgeneratie van de kleinhandelszone werd gebruik 

gemaakt van de kengetallen in het richtlijnenboek voor het opstellen van MOBER’s.  

 

De kengetallen uit deze bron zijn in een model verwerkt en leveren aan- en 

afvoerintensiteiten in pae per uur in de avondspits. Hierbij is rekening gehouden met 
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vracht, personeel en bezoekers. Voor het vrachtverkeer is een onderscheid gemaakt 

tussen verschillende voertuigtypes. Het model is een rekenblad dat is opgebouwd op 

basis van de kengetallen en parameters uit de hiervoor gemelde bronnen.  

 

• personeel per 100 m2: minimum 0,2 en maximum 2 

• modal split personeel 69% autobestuurders 

• 50% van de personeelsverplaatsingen in de avondspits 

 

• klanten per 100 m2: minimum 22 en maximum 45 

• modal split personeel 45% autobestuurders 

• 11% van de personeelsverplaatsingen in de avondspits 

 

• leveringen per 100 m2: minimum 0.1 en maximum 1 

• modal split personeel 100% autobestuurders 

• 10% van de leveringen in de avondspits 

 

Om zeker geen onderschatting te krijgen is hier telkens voor de maximum waarde 

gekozen 

 

• Toepassing kengetallen 

Volgens dit model genereert de kleinhandelszone langs N42 maximum 374 bewegingen 

(pae) in de avondspits. 

 

De verwachte verkeersgeneratie voor de andere modi is weergegeven in tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8: Verkeersgeneratie Kleinhandelszone N42 voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 

Kleinhandelszone N42 

openbaar vervoer 39 

fiets 82 

te voet 171 

 

Plangebied UNALsite 

De UNALsite bestaat uit 3 delen: een deel natuur, een deel gemend regionaal 

bedrijventerrein (18,3 ha) en een zone voor kleinhandel (5,1 ha). Op basis van de 

hiervoor aangehaalde kengetallen levert dit volgende verkeersstromen op. 

 

Tabel 4.9: Verkeersgeneratie bedrijventerrein UNALsite voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 

(avondspits) 

UNALsite, bedrijventerrein 

openbaar vervoer 40 

fiets 32 

te voet 8 

 

De kengetallen uit deze bronnen zijn in een model verwerkt en leveren aan- en 

afvoerintensiteiten in pae per uur zowel in de ochtend- als de avondspits. Hierbij is 

rekening gehouden met vracht, personeel en bezoekers. Voor het vrachtverkeer is een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende voertuigtypes. Het model is een rekenblad 
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dat is opgebouwd op basis van de kengetallen en parameters uit de hiervoor gemelde 

bronnen.  

 

 

Tabel 4.10: Verkeersgeneratie bedrijventerrein UNALsite auto’s (pae / u) 

UNALsite, bedrijventerrein 

opp= 18,3 

 ochtendspits avondspits 

aanvoer 150 47 

afvoer 46 127 

totaal 196 174 

 

Het gebied voor kleinhandel zorgt voor maximaal 935 autobewegingen in de avondspits 

(worst case scenario). Dit cijfer zal in de werkelijkheid lager zijn omwille van de korte 

afstand tot het stadscentrum. 

 

De verwachte verkeersgeneratie voor de andere modi is weergegeven in tabel 4.9. 

 

Tabel 4.11: Verkeersgeneratie UNALsite, kleinhandelszone voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 

UNALsite, kleinhandelszone 

openbaar vervoer 98 

fiets 205 

te voet 428 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Voor dit plangebied worden geen nieuwe verkeersstromen verwacht. 
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5 ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET PLAN 

5.1 Inleiding 

Het plan is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn enerzijds van technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er 

een aantal administratieve, juridische en beleidsmatige aspecten die betrekking hebben op het plan. In dit hoofdstuk wordt eerst de administratieve 

situering weergegeven. In tabel 5.1 zijn alle mogelijke juridische en beleidsmatige randvoorwaarden getoetst aan het plan. Telkens is de relevantie 

aangegeven en of de randvoorwaarde onderzoekssturend of procedurebepalend is voor het plan. Voor sommige relevante randvoorwaarden is 

verdere tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens aangegeven in welk hoofdstuk de verdere uitwerking te vinden is. Ook een verwijzing naar 

relevante figuren is opgenomen. 

 

Tabel 5.1: Overzicht van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

Juridische situering 

Ruimtelijk ordeningsrecht 

Gewestplan Geeft de bestemming van de gronden in 

Vlaanderen weer. 

Ja X X Voor een beschrijving van de 

plangebieden: zie paragraaf 4.3. 

F
ig

u
u
r 

4
.1

 

Planbeschrijving 

Stedenbouwkundige 

Plannen 

Bestemmingsplan dat aan de hand van 

kaartmateriaal en stedenbouwkundige 

voorschriften aangeeft wat en hoe in een 

bepaald stadsdeel gebouwd en verbouwd mag 

worden. 

Nee   De plangebieden maken geen deel uit van 

algemene of bijzondere plannen van 

aanleg. 

In de nabijheid van het plangebied de 

Unalsite, meer bepaald ten noorden van de 

Unalsite is een BPA gelegen. BPA Rood 

Kruisstraat. 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

Ruimtelijk 

uitvoeringsplan 

Is de opvolger van het vroegere “plan van 

aanleg” (gewestplan en BPA). In tegenstelling tot 

de plannen van aanleg is een uitvoeringsplan 

veel meer gericht op de uitvoering van een 

beleid. Het kan ook beheersmaatregelen 

bevatten. Deze uitvoeringsplannen vertrekken 

steeds vanuit de visie van een ruimtelijk 

structuurplan. 

Nee   De plangebieden zij niet gelegen in een 

Gewestelijk RUP of gemeentelijk RUP.  

 

 

 

Ruilverkaveling Zorgt voor de herstructurering van het 

landbouwgebied passend in een multifunctionele 

inrichting van het buitengebied 

Nee   Binnen of rond de plangebieden zijn geen 

ruilverkavelingsprojecten in uitvoering of 

onderzoek.  

  

Landinrichtings-

projecten 

Richt grote gebieden zodanig in dat alle facetten 

die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur, 

landbouw, recreatie, cultuurhistorie), zich 

volwaardig kunnen ontwikkelen. 

Nee   De plangebieden zijn niet gelegen in of in 

de nabijheid van een landinrichtingsproject  

 

 

Natuurinrichtings-

projecten 

Richt een gebied zo goed mogelijk in met het 

oog op het behoud, het herstel, het beheer of de 

ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk 

milieu. 

Nee   De plangebieden zijn niet gelegen in of in 

de nabijheid van een 

natuurinrichtingsproject  

 

  

Natuurrichtplan In een natuurrichtplan wordt, samen met de 

verschillende gebruikers en eigenaars, gezocht 

naar de juiste maatregelen op de juiste plaats. 

De juiste maatregelen om de natuur op die plek 

te beschermen of verder te ontwikkelen, maar 

ook de juiste maatregelen om de rechten van 

bewoners en gebruikers niet te schaden. 

 

 

Ja X  De Unalsite grenst aan de afbakening van 

het natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen de 

gewestgrens en Ninove, evenals het 

Raspaillebos en Geitebos’. 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

Milieubeheers- en milieuhygiënerecht 

Vlarebo Door op een milieuhygiënisch verantwoorde 

manier om te gaan met uitgegraven bodem, 

wordt nieuwe bodemverontreiniging en de 

daaruit voortvloeiende saneringsplicht zoveel als 

mogelijk vermeden. 

Ja X  Indien grondverzet kan verwacht worden, 

moet hiermee rekening gehouden worden.  

 discipline Bodem 

Vlarem  Voor hinderlijke inrichtingen geeft Vlarem voor 

verschillende disciplines normen, richtwaarden 

en dergelijke. Voor discipline Geluid worden 

milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor 

specifiek geluid opgelegd afhankelijk van de 

bestemming. Voor discipline Lucht wordt een 

overzicht van de relevante sectorale 

emissievoorwaarden opgelegd. Overzicht van de 

relevante immissie kwaliteitsdoelstellingen 

worden eveneens opgesomd. 

 

Ja X  Hiermee wordt rekening gehouden bij de 

effectbepaling van de disciplines Geluid en 

Lucht. 

 discipline Geluid 

discipline Lucht 

Vlarea Het bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het 

Afvalstoffendecreet. Het moet Vlaanderen 

ondermeer op weg zetten naar een onderbouwd 

recyclagebeleid. 

 

Ja X  Indien afbraakwerkzaamheden kunnen 

verwacht worden, moet hiermee rekening 

gehouden worden.  

 discipline Bodem 

Natuurbeschermingsrecht 

Decreet betreffende 

natuurbehoud en 

natuurlijk milieu: 

 

Centraal staan een planmatige aanpak 

(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid 

(‘stand-still’ principe) en een gebiedsgericht 

beleid. 

Ja X  Het gepland initiatief voorziet 

vegetatiewijziging. Er wordt een 

natuurtoets opgenomen in het MER in het 

hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’.    

discipline Fauna 

en flora 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

- Vlaams ecologisch 

netwerk 

 

In deze gebieden wordt in de toekomst een 

beleid gevoerd dat sterk gericht is op 

natuurbehoud en -ontwikkeling, gebaseerd op 

een natuurrichtplan. 

Ja X X Het plangebied de Unalsite grenst ten 

zuidwesten aan een VEN-gebied, namelijk 

de Vallei van de Dender en de Mark. De 

Dendervallei is een landschappelijk en 

ecologisch waardevol geheel met een 

concentratie groengebieden, graslanden 

en kleine landschapselementen. 

Daarnaast ligt ook het plangebied 

Nederboelare in de omgeving van een 

VEN-gebied, namelijk de Vallei van de 

Dender en de Mark, en dit op een afstand 

van ongeveer 210 meter. 

 F
ig

u
u
r 

1
3
.1

 

discipline Fauna 

en flora 

- Vogelrichtlijngebied 

en IBA 

 

Heeft als doel de instandhouding van alle 

natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en 

hun leefgebieden. 

Nee   In of in de nabijheid van de plangebieden 

zijn geen vogelrichtlijn- of IBA-gebieden 

gelegen.  

F
ig

u
u
r 

1
3
.1

 

discipline Fauna 

en flora 

- Habitatrichtlijn-

gebied 

De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 

diversiteit in de Europese Unie in stand te 

houden. 

Ja X  Het dichtsbijzijnde gelegen 

habitatrichtlijngebied bevindt zich langs de 

Unalsite. Het grenst ten zuidwesten aan 

een habitatrichtlijngebied, namelijk Bossen 

van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-

Vlaamse bossen.  F
ig

u
u
r 

1
3
.1

 

discipline Fauna 

en flora 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

- Vlaamse en/of 

erkende 

natuurreservaten 

 

Terreinen, van belang voor behoud en 

ontwikkeling van natuur(lijk milieu), die 

aangewezen of erkend zijn door de Vlaamse 

regering. 

Nee   In of in de nabijheid van de plangebieden 

zijn geen erkende natuurreservaten 

gelegen.  

Het dichtstbijzijnde erkend natuurreservaat 

(Rietbeemd) is gelegen op ongeveer 1,5 

km van het plangebied ‘de Unalsite’.  

discipline Fauna 

en flora 

Bosdecreet Regelt behoud, bescherming, aanleg en beheer 

van bossen. Regelt in dit verband ook de 

kappingen, vergunningsvoorwaarden en 

eventuele compensaties (art. 50). 

Ja X  Binnen de plangebieden zijn geen 

bosgebieden gelegen. Het dichtstbijzijnde 

bosgebied bevindt zich wel op ongeveer 

3,5 km van het plangebied ‘Unalsite’. 

Indien bomen moeten gekapt worden, 

dienen deze gecompenseerd te worden.   

Discipline Fauna 

en flora 

Soortbeschermings- 

besluit 

Het soortbeschermingsbesluit vervangt de 

voormalige soortbeschermingswetgeving (o.a. 

KB 1976 en 1980). Voor verschillende 

categorieën beschermde soorten worden 

verbodsbepalingen, mogelijkheden en 

procedures voor afwijking en mogelijkheden voor 

beschermende maatregelen opgesomd. 

Ja X X Indien beschermde soorten binnen het 

plangebied voorkomen, moet hiermee 

rekening gehouden worden.  

 discipline Fauna 

en flora 

Beheer van oppervlakte- en grondwater 

Wet op onbevaarbare 

waterlopen 

Regelt ondermeer de bepaling betreffende de 

‘buitengewone werken van de verbetering of 

wijziging’. 

Ja X  Doorheen de verschillende plangebieden 

stromen verschillende onbevaarbare 

waterlopen: De beschrijving van deze 

waterlopen wordt gegeven in 11.3.2. 

F
ig

u
u
r 

1
1
.1

 

discipline Water 

Decreet betreffende 

integraal waterbeleid 

Doelstellingeninstrument in verband met het 

integraal waterbeleid. 

Ja X X Voor het plan moet een watertoets 

opgemaakt worden. De watertoets wordt 

opgenomen in het MER in het hoofdstuk 

‘Integratie en eindsynthese’ als een 

 discipline Water 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

samenvatting van de beschreven effecten 

in het MER. 

Wet op bevaarbare 

waterlopen 

Regelt bevoegdheden en scheepvaartverkeer 

van de bevaarbare waterlopen en omliggende 

terreinen 

Ja X X De Dender is een bevaarbare waterweg 

(tot 300 ton) die de stadskern doorsnijdt in 

zuid-noordrichting. De Dender is 

(plaatselijk) drager van watergebonden 

economische en toeristische activiteiten en 

van een doorgaande recreatieve route.  

discipline Water 

Grondwaterdecreet Het decreet regelt bescherming, gebruik, 

toezicht, voorkomen en vergoeden van schade 

en heffingen.  

 

Ja  X X In het plangebied van de Unalsite  is een 

grondwaterwinning gelegen (Moderna 

Wasserij, met een jaardebiet van 15000 

m³/jaar). Een watertoets wordt uitgevoerd 

om de invloed van de wijziging van de 

verharding te bepalen. 

In de andere plangebieden zijn geen 

andere grondwaterwinningen aanwezig. 

Er zijn ook geen waterwingebieden of 

beschermingszones in de nabijheid van de 

plangebieden gelegen. 

 F
ig

u
u
r 

1
1
.1

 

discipline water 
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Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium 

Beschermde 

monumenten en 

landschappen 

Ter bescherming van monumenten en stads- en /of 

dorpszichten en landschappen; instandshouding, 

herstel en beheer van beschermde landschappen. 

Nee   Er zijn geen beschermd monumenten en 

stads- en /of dorpszichten gelegen binnen 

de verschillende plangebieden. 

In het noorden grenst de Unalsite wel aan 

het beschermd monument en landschap 

‘de Bleek’. En op ongeveer 300 meter van 

Nederboelare is het beschermd 

dorpsgezicht ‘Kasteel van Boelare met 

domein’ gelegen. F
ig

u
u
r 

1
6
.5

 

discipline 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Landschapsdecreet Het decreet regelt de bescherming van de 

Landschappen omwille van hun historische, socio-

culturele, natuurwetenschappelijke of esthetische 

waarde. 

Nee   Binnen het plangebied is geen beschermd 

monument en/of landschap gelegen, wel in 

de nabijheid de Unalsite 

Er is een beschermd monument en 

landschap (de Bleek) gelegen in de 

nabijheid van de Unalsite. En in de 

nabijheid van het plangebied 

Geraardsbergen Noord is het 

kasteeldomein van Boelare beschermd als 

dorpsgezicht. F
ig

u
u
r 

1
6
.5

 

discipline 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Decreet op het 

archeologische 

patrimonium 

Regelt de bescherming, het behoud, de 

instandhouding en het beheer van het 

archeologisch patrimonium alsmede de organisatie 

en de reglementering van de archeologische 

opgravingen. 

Ja  X  Van belang zijn hier art. 4, 5 en 8. Het 

regelt de beschermingsbevoegdheid en 

adviesverlening. 

 discipline 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Verdrag van Malta In het verdrag worden de integrale archeologische 

monumentenzorg en het maximaal behoud van de 

archeologische erfgoedwaarden in situ centraal 

gesteld (art. 4). 

Ja X  Mogelijkheid tot archeologische 

toevalsvondsten. Van belang zijn art. 5 en 

6. Deze regelen het archeologisch 

onderzoek binnen mer’s en 

ontwikkelingsplannen. 

 discipline 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 
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Beleidsmatige randvoorwaarden 

Milieubeleid 

Milieubeleidsplan Het geeft de richting aan waarin de overheid wil 

gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 

en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 

milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. 

Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld 

(2003-2007) voor Vlaanderen. Dit werd 

later geactualiseerd en verlengd tot 2010. 

Een relevant thema voor deze MER is 

integraal waterbeleid.  

  

Provinciaal 

Milieubeleidsplan 

In het provinciaal milieubeleidsplan wordt het 

milieubeleid voor de komende vijf jaar 

uitgestippeld. 

Ja X  De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een 

milieubeleidsplan opgesteld (2005-2009) 

Relevante thema’s zijn integraal 

waterbeleid, hinder door geur, stof, licht en 

lawaai en natuur, bos, groen en landschap.  

  

Gemeentelijk 

milieubeleidsplan 

Het geeft de richting aan waarin de gemeente wil 

gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 

en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 

milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. 

Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld 

(2005-2009) voor de gemeente 

Geraardsbergen. In dit plan worden 

verschillende thema’s als diverse projecten 

in uitgewerkt. De thema’s water en 

natuurlijke entiteiten zijn de meest 

relevante thema’s  

In de gemeente Lierde werd geen 

milieubeleidsplan opgesteld.  

  

Ruimtelijk 

Structuurplan 

Vlaanderen 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het 

ruimtelijk beleid naar de toekomst. 

Ja X  Algemeen relevant in Vlaanderen. Een 

gebiedsspecifiek ontwikkelingsperspectief 

van de stad Geraardsbergen wordt hier in 

besproken. Geraardsbergen, valt onder het 

niveau van een behoorlijk uitgeruste kleine 

stad (niveau 3B).  

Geraardsbergen  wordt afgebakend als 

kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. 

Als kleinstedelijk gebied vervult het een 

belangrijke rol op het vlak van wonen en 
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voorzieningen, tevens vervullen ze ook een 

belangrijke rol op het vlak van 

economische activiteiten. Het open-

ruimtegebied rond het stedelijk gebied 

Geraardsbergen is geselecteerd als een 

aaneengesloten gebied van het 

buitengebied. Het is wenselijk de groei van 

wonen en in het bijzonder stedelijke 

voorzieningen op te nemen in de best 

uitgeruste kern. 

Omzendbrief 

RO/2010/01 

Een omzendbrief betreffende het ruimtelijk beleid 

binnen de agrarische gebieden waarvoor de 

bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen herbevestigd zijn. 

Ja X  Enkele delen van plangebieden, 

waaronder deelgebied Schendelbeke 

West, grenzen aan herbevestigd agrarisch 

gebied. 

  

Provinciaal 

Structuurplan Oost-

Vlaanderen 

Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 

ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking 

heeft, in dit geval: de provincie Oost-Vlaanderen. 

Ja X  In het Ruimtelijk structuurplan van de 

provincie Oost-Vlaanderen is 

Geraardsbergen geselecteerd als 

kleinstedelijk gebied van de deelruimte 

Dendersteden. 

Deze steden moeten zich telkens opnieuw 

profileren als centrale plaatsen ten 

opzichte van hun eigen ommeland, en dit 

zowel op vlak van wonen en 

woonondersteunende voorzieningen als 

van werken. 

 

 

 

  

Addendum aan het 

PRS ‘provinciaal 

beleidskader 

Dit document zorgt voor een beleidskader voor de 

locatie van windturbines. 

Ja X  Er wordt onderzocht of de plangebieden of 

andere locaties in Geraardsbergen in 

aanmerking komen voor het inplanten van 
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windturbines’ windturbines. 

Gemeentelijk 

structuurplan 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeente binnen een aantal krijtlijnen vastleggen, 

waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de 

bepalingen in het Provinciaal en het Vlaams 

Ruimtelijk Structuurplan. 

Ja X  Het gemeentelijk ruimelijk structuurplan 

voor Geraardsbergen is momenteel in 

opmaak. Dit plan heeft tot doel een visie 

weer te geven over de ruimtelijke ordening 

voor de toekomst. 

Voor Lierde is wel reeds een gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan opgesteld dat werd 

goedgekeurd in 2006.  

  

GNOP Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de 

gemeenten op zowel korte als lange termijn. Het 

actieplan vormt daarbij de uitvoering. 

Ja   De gemeente Geraardsbergen heeft in 

1997 een GNOP goedgekeurd, echter het 

GNOP is gelegen buiten het 

afbakeningsgebied en bijgevolg niet 

relevant voor de meeste plangebieden. Het 

GNOP is echter wel relevant voor de 

afweging van de locaties voor 

windturbines. 

Ook voor de gemeente Lierde werd reeds 

een GNOP opgesteld. 

 discipline Fauna 

en flora 

Streefbeeld N42 

wegvak tussen N9 

(Wetteren) en 

Hogeweg 

(Geraardsbergen) 

Streefbeeldstudie opgemaakt in opdracht van 

AWV. Vormt het kader voor een mogelijke 

toekomstige herinrichting. 

Ja X  De meeste plangebieden ontsluiten via de 

N42.  

 Discipline Mens, 

mobiliteit 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 74 - September 2011 

 

 

Waterbeleid 

Waterbeleidnota Streeft een evenwicht na tussen ecologische, 

sociale en economische functies. Verder wil het 

zorgen voor een goede toestand van het 

watersysteem en het behoud en herstel van de 

natuurlijke werking. 

Ja X  Het plangebied de Unalsite wordt in het 

noorden afgebakend door de Dender. 

Tevens werden de NOG (van nature 

overstroombare gebieden) en de ROG (de 

recent overstroombare gebieden) in kaart 

gebracht. De Unalsite is deels gelegen in 

deze gebieden.  

 

Bekkenbeheerplan Het waterbeheer wordt georganiseerd per 

rivierbekken. 

Ja X  De verschillende plangebieden behoren tot 

het bekken van de Dender. Een 

bekkenbeheerplan werd opgesteld voor de 

periode 2008-2013. 

Aandachtspunten zijn wateroverlast en 

watertekort, water voor de mens, de 

kwaliteit van water verder te verbeteren en 

duurzaam omgaan met water. 

  

Polders en 

wateringen 

Hebben de opdracht de doelstellingen te 

verwezenlijken en rekening te houden met het 

decreet van het integraal waterbeleid. Tevens 

zorgen ze voor de uitvoering van het 

deelbekkenbeheerplan. 

Ja X  Het plangebied ‘de Unalsite’ is voor een 

groot deel gelegen in de watering ‘de 

Gavergracht’ en het deelgebied 

‘Nederboelare’ is op ongeveer 200 meter 

gelegen van ‘de watering van 

Schendelbeke’. 

De andere plangebieden zijn niet gelegen 

in een watering. 

Een wettelijk erkende polder is niet actief 

ter hoogte van de verschillende 

plangebieden. 

  

Deelbekkenbeheer-

plan 

Het omvat het integraal waterbeleid per 

deelbekken met haalbare en doelgerichte acties op 

korte en middellange termijn. 

Ja X  Het grondgebied van Geraardsbergen ligt 

binnen het deelbekken van de Gaverse 

Meersen, dat behoort tot het 

 Discipline water 
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Denderbekken. 

AWP2 Rapporteert de oppervlaktewaterkwaliteit per 

bekken. 

Ja X  Rapporteert de waterkwaliteit in de buurt 

van het plangebied. 

 Discipline water 

Ecologie 

Natuurrichtplan  Een natuurrichtplan is een instrument dat aangeeft 

wat op het vlak van natuurbehoud voor een 

specifiek gebied wordt beoogd. 

Ja X  Verschillende plangebieden situeren zich 

in het plangebied van natuurrichtplan 

“Dendervallei tussen de gewestgrens en 

Ninove, evenals het Raspaillebos en 

Geitebos”.   

Discipline Fauna 

en flora 

Beheerplan Voor erkende en Vlaamse natuurreservaten wordt 

een beheerplan opgemaakt. 

 

 

Nee   In of in de nabijheid van het plangebied zijn 

geen natuurreservaten gelegen 
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Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landschapsatlas Bevat een beschrijving van de ankerplaatsen, 

relictzones en traditionele landschappen 

Ja X  Binnen de verschillende plangebieden 

liggen geen ankerplaatsen. 

De ankerplaats: Grote Buizemont, 

Boelarebos en Arduinbos is wel vlakbij het 

plangebied ‘Unalsite’ gelegen, op ongeveer 

100 meter. Ten noorden wordt ‘de Unalsite’ 

begrensd door een lijnrelict, namelijk de 

Dender. 

Puntrelicten komen niet voor binnen de 

verschillende plangebieden. 

Een deel van het plangebied 

Geraardsbergen Noord is gelegen binnen 

een relictzone, namelijk Molenbeek, 

Smeerebbe-Vloerzegem- Sint-Maria-

Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove.  

Daarnaast is het plangebied de Unalsite 

vlakbij een relictzone gelegen, namelijk de 

Markvallei. 

Het plangebied ‘Natuurgebieden 

Molenbeekvallei’ is gedeeltelijk in de 

relictzone ‘Goeferdinge, Gemelbeke’. 

Alle plangebieden zijn ook gelegen in een 

traditioneel landschap, namelijk Land van 

Zottegem. F
ig

u
u
r 

1
6
.4

 

discipline 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Regionaal 

Landschap 

Vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven 

van een streek te beschermen 

Ja X  Het plangebied maakt deel uit van het 

regionaal de Vlaamse Ardennen 
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6 DOELSTELLING EN REIKWIJDTE 

6.1 Bijlagen 

Bijlage 3: Voorschriften PRUP’s 

 

6.2 Detaillering en reikwijdte 

De ligging van de verschillende plangebieden is gekend. Er is echter nog niet geweten 

welke bedrijven er in de verschillende plangebieden zullen komen waardoor dit niet 

behandeld kan worden in het MER. Wel zal er aan de hand van de milieueffecten, 

aanbevelingen gedaan worden over welke soort bedrijven bij voorkeur opgenomen 

worden in de voorschriften. Hierbij wordt indien mogelijk te werk gegaan via 

milieuzonering (bijvoorbeeld waar kunnen luidruchtigere bedrijven komen en waar niet). 

De plangebieden worden evenwel niet gezien als zoekgebieden, maar zullen volledig 

ingevuld worden als bedrijventerrein. 

 

6.3 Inhoudelijke aanpak 

In het MER zal een milieuzonering toegepast worden. Er zal onderzocht worden welk 

soort bedrijven waar best liggen. Dit resulteert in stedenbouwkundige voorschriften en 

aanbevelingen voor latere vergunningen. 

 

6.4 Bestaande vergunningen 

De binnen de plangebieden aanwezige bedrijven en gebouwen zijn vergund. Concreet 

gaat het om: 

• de bedrijfsgebouwen en hun activiteiten in plangebied Kleinhandelszone N42 

• de bedrijfsgebouwen en hun activiteiten in plangebied Unalsite 

 

6.5 Aan te vragen vergunningen  

Bij de aanvraag van de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen is een 

openbaar onderzoek verbonden. Bij de aanvraag van een vergunning dient, indien 

noodzakelijk, eerst een project-MER opgesteld te worden, die als bijlage bij deze 

vergunning ter inzage gelegd kan worden. 

 

Waarschijnlijk zal zowel een stedenbouwkundige als milieuvergunning noodzakelijk zijn 

voor de nieuwe activiteiten in het plangebied. Afhankelijk van de activiteiten bestaat de 

mogelijkheid dat een project-MER dient opgesteld te worden. 

 

De plannen maken het mogelijk om bouwvergunningen aan te vragen voor de 

gebouwen in: 

• de zones gemend regionaal bedrijventerrein en de zone voor dagrecreatie in 

plangebied Geraardsbergen Noord 

• de zone voor gemengd regionaal bedrijventerrein in het plangebied 

Schendelbeke Oost 

• de zone voor specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel in het 

plangebied Kleinhandelszone N42 
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• de zone voor bedrijvigheid en de zone voor gemengd regionaal bedrijventerrein 

en specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel in het plangebied Unalsite 

 

Een samenvatting van de voorschriften is gegeven in paragraaf 4.4 en in bijlage 3. 
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7 INGREEP-EFFECTSCHEMA 

7.1 Ingreep-effectschema en gegevensoverdracht 

In een eerste fase is een ingreep-effectschema opgesteld voor de wijziging van de gewestplanbestemmingen. Uitgaande van de 

gewestplanbestemmingen is voor elke discipline nagegaan welke mogelijke effecten er kunnen zijn. Het effectenschema is weergegeven in tabel 7.1. 

Vervolgens is een algemene omschrijving gegeven van de ingrepen die deze effecten veroorzaken. Een tweede ingreepeffectschema is opgesteld 

uitgaande van de bestaande toestand. Opnieuw is per zone waar wijzigingen optreden, nagegaan welke mogelijke effecten er kunnen optreden. Dit 

effectenschema is weergegeven in tabel 7.2.  

 

Tabel 7.1: Ingreep-effectschema volgens gewestplanbestemmingen 

Bestaande 

bestemming 

Nieuwe bestemming Water Bodem Fauna en flora Geluid Lucht Landschap, 

bouwkundig efgoed 

en archeologie 

Mens 

Plangebied Geraardsbergen noord 

Landschappelijk 

waardevolle 

agrarische 

gebieden 

Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemprofiel 

bodemkwaliteit 

habitatwijziging 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

Gebied voor dagrecreatie waterkwantiteit bodemprofiel 

bodemkwaliteit 

habitatwijziging 

wijziging fauna 

geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

recreatie 

Ontsluitingsweg waterkwantiteit 

 

bodemprofiel 

bodemkwaliteit  

habitatwijziging 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

Groenbuffer   habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

landbouw 

Recreatief bosgebied   habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

landbouw 

Industriegebied Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit  geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

 

Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 
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Natuurgebied Groenbuffer   habitatwijziging 

wijziging fauna 

    

Zone voor 

ambachtelijke 

bedrijven en 

kmo’s 

Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit  geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Gemengd regionaal bedrijventerrein 

(bedrijven < 5.000 m²) 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit  geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Ontslutingsweg waterkwantiteit   geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

Gebied voor 

dagrecreatie 

Gebied voor dagrecreatie        

Ontsluitingsweg waterkwantiteit    luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

recreatie 

Recreatief bosgebied   habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

recreatie 

Doortrekkersterrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemprofiel 

 

habitatwijziging 

wijziging fauna 

geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

recreatie 

Woongebied Gebied voor dagrecreatie waterkwantiteit   geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

recreatie 

Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Buffergebied Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemprofiel 

bodemkwaliteit 

habitatwijziging 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

Groenbuffer        

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Buffergebied Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemprofiel 

bodemkwaliteit 

habitatwijziging 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

 

Agrarisch gebied Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemprofiel 

bodemkwaliteit 

habitatwijziging 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

groenbuffer   habitatwijziging   landschapsbeeld landbouw 
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wijziging fauna landschapsbeleving 

Zone voor 

ambachtelijke 

bedrijven en 

kmo’s 

Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit  

bodemkwaliteit  geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

Woongebied Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwantiteit   geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

Plangebied Unalsite 

Industriegebied Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit   luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

overstromi

ngen 

 Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit   luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

 Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

overstromi

ngen 

 Ontsluitingswegen waterkwantiteit   geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Bosgebied Natuurgebied   habitatwijziging 

wijziging fauna 

    

Woongebied Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwantiteit   geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Woonuitbreiding

sgebied 

Natuurgebied waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 habitatwijziging 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

 

Voor het plangebied Geraardsbergen Noord kunnen bij de omzetting van de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar de 

bestemmingen bedrijventerrein of dagrecreatie voor de meeste disciplines effecten optreden. Het gaat hierbij voornamelijk om wijzigingen van de 
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milieukwaliteit. Wijzigingen in de infiltratie van regenwater en dus de waterkwantiteit en in de mobiliteit moeten ook onderzocht worden. Ook de 

landschappelijke impact van de bestemmingswijziging en de wijzigingen van de aanwezige habitats en fauna kunnen belangrijk zijn. Voor de zones die 

niet van bestemming wijzigingen gelden de zelfde effecten (zij het in mindere mate) omwille van de mogelijkheid tot uitbreiding. 

 

Voor het plangebied Schendelbeke Oost kunnen ook voor de meeste disciplines effecten optreden omwille van de wijziging van buffer tot regionaal 

bedrijventerrein. De verwachte effecten zijn voornamelijk wijzigingen van de milieukwaliteit, waterkwantiteit en mobiliteit. Ook landschappelijk en wat 

betreft de aanwezige fauna en flora betekent de wijziging een grote verandering. 

 

Voor het plangebied Kleinhandelszone N42 wordt een hele reeks bestemmingen omgezet tot regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel. Dit kan 

effecten met zich meebrengen die zich voornamelijk situeren in de waterkwantiteit, geluidshinder en mobiliteit. Ook landschappelijk is de wijziging 

relevant. Voor fauna en flora is de wijziging alleen belangrijk voor dat deel dat nu als bestemming landbouw heeft. 

 

Voor het plangebied Unalsite betekent de omzetting van het industriegebied naar zone voor bedrijvigheid voornamelijk een mogelijk effect voor de 

milieukwaliteit (water, bodem en lucht). Ook de mobiliteit en het landschap kan wijzigen. Dit laatste voornamelijk omwille van de strengere 

architecturale voorschriften in sommige zones. De herbestemming van een deel van het gebied voor grootschalige kleinhandel zal mogelijk effecten 

hebben op de mobiliteit en daarmee samenhangend de geluidshinder en luchtvervuiling. Ook hier kan het landschap wijzigen. De bestemming van het 

watergevoelige deel van het plangebied naar groenbuffer kan een positieve impact hebben op de waterkwantiteit en de veiligheid voor 

overstromingen. Ook kan de herbestemming kansen bieden voor fauna en flora. Gezien de bestemming industriegebied vervalt, worden positieve 

effecten verwacht voor geluid en lucht. 

 

Voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei zal er voornamelijk een wijziging van de fauna en flora plaatsvinden. 

 

Tabel 7.2: Ingreep-effectschema uitgaande van bestaande toestand 

Bestaande 

toestand 

Nieuwe bestemming Water Bodem Fauna en flora Geluid Lucht Landschap Mens 

Plangebied Geraardsbergen noord 

agrarisch gebied Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit 

bodemprofiel 

wijziging habitat 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

Gebied voor dagrecreatie waterkwantiteit bodemkwaliteit 

bodemprofiel 

wijziging habitat 

wijziging fauna 

geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

recreatie 
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Ontsluitingsweg waterkwantiteit bodemkwaliteit 

bodemprofiel 

wijziging habitat 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

Groenbuffer   wijziging habitat 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

landbouw 

Recreatief bosgebied   wijziging habitat 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

landbouw 

urbaan gebied Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit  geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Gemengd regionaal bedrijventerrein 

(bedrijven < 5.000 m²) 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit  geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Gebied voor dagrecreatie waterkwantiteit   geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

recreatie 

Doortrekkersterrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemprofiel wijziging habitat 

wijziging fauna 

geluidshinder  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

recreatie 

Ontslutingsweg waterkwantiteit   geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

Groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 wijziging habitat 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

Recreatief bosgebied   wijziging habitat 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

recreatie 

Plangebied Schendelbeke Oost 

agrarisch gebied Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit 

bodemprofiel 

wijziging habitat 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

landbouw 

 groenbuffer   wijziging habitat 

wijziging fauna 

   landbouw 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Urbaan gebied Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit 

 

 geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 wijziging habitat 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 
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ruigte Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 wijziging habitat 

wijziging fauna 

geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

groenbuffer   wijziging habitat 

wijziging fauna 

    

Plangebied Unalsite 

urbane zone Gemengd regionaal bedrijventerrein waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit   luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

overstromi

ngen 

Specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel 

waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

bodemkwaliteit   luchtvervuiling landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

mobiliteit 

groenbuffer waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 wijziging habitat 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

 

ontsluitingsweg waterkwantiteit   geluidshinder luchtvervuiling  mobiliteit 

ruigte groenbuffer   wijziging habitat 

wijziging fauna 

    

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

agrarisch gebied natuurgebied waterkwaliteit 

waterkwantiteit 

 wijziging habitat 

wijziging fauna 

  landschapsbeeld 

landschapsbeleving 

landbouw 

 

Als rekening gehouden wordt met de bestaande toestand zullen de effecten voor het plangebied Geraardsbergen Noord groter zijn omdat het 

plangebied voor een groot deel nog in gebruik is als agrarisch gebied, ook die delen met bestemming zone voor ambachtelijke bedrijven. Ook voor het 

plangebied Schendelbeke Oost verschilt de bestaande toestand van de bestemming. Op de locatie waar een groenbuffer zou moeten komen, 

bevinden zich momenteel nog akkers en graslanden. Voor het plangebied Kleinhandelszone N42 stelt zich het omgekeerde geval. Hier is een deel van 

het plangebied ingekleurd als agrarisch gebied terwijl het in werkelijkheid al in gebruik is als urbane zone. Voor de Unalsite is het verschil tussen de 

bestemming en de bestaande toestand minder groot zodat de verwachte effecten ongeveer gelijklopen met deze van de herbestemming. Het 

plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei bestaat voornamelijk uit landbouwgrond waardoor er wel degelijk een effect op landbouw zal zijn. 
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7.2 Gegevensoverdracht 
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8 BESTAANDE INFORMATIE EN TE VERZAMELEN GEGEVENS 

Volgende documenten zijn voor de RUP’s reeds opgesteld: 

• Afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen, Voorstel van 

afbakening en actieprogramma (2006) 

• Afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen, Beslisnota. Deelluik 

bedrijvigheid: afweging van zoeklocaties (2007) 

• Haalbaarheidsonderzoek voor de Unalsite te Geraardsbergen (2007) 

• Impact van een ruimtelijk uitvoeringsplan in Geraardsbergen op land- en 

tuinbouw,  Landbouwtoets Geraardsbergen uitgevoerd in opdracht van provincie Oost-

Vlaanderen (2008) 

• Streefbeeld N42, Sum Research, WES, 2008 
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9 ALGEMENE AFBAKENING REFERENTIESITUATIE EN METHODOLOGIE 
EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING 

9.1 Figuren 

Figuur 9.1: Overzicht van de verschillende studiegebieden 

 

9.2 Referentiesituatie 

Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke 

toestand van het plangebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie). Volgens het 

richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten kunnen 

hierbij drie mogelijkheden onderscheiden worden: 

• de huidige situatie: dit is de actuele situatie van het studiegebied waarbij geen 

rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige activiteiten die in het studiegebied 

zouden gerealiseerd worden 

• de gewijzigde situatie: dit is de situatie die zou bestaan op het ogenblik van de 

realisatie van andere lopende projecten of plannen. Ten gevolge van de realisatie van 

andere projecten of plannen zou de huidige situatie namelijk reeds kunnen verslechterd 

zijn waardoor de effecten van het beschouwde plan plots onaanvaardbaar worden 

• de gewenste situatie: dit is de situatie waarbij rekening gehouden wordt met de 

heersende beleidsdoelstellingen 

 

Voor dit MER wordt geopteerd om twee referentiesituaties te hanteren. Het betreft: 

• de huidige situatie 

• de gewijzigde situatie: dit is de toestand na realisatie van het bestaande 

gewestplan 

Alle effecten worden aan beide situaties getoetst in het MER. 

 

9.3 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. Op figuur 9.1 zijn de 

verschillende studiegebieden weergegeven. De beschrijving wordt gegeven bij de 

verschillende disciplines zelf. 

 

9.4 Methodologie effectvoorspelling 

Voor elke discipline worden een aantal onderdelen besproken, zijnde: 

• de methode waarmee de effecten van de wijziging bepaald worden 

• de effectuitdrukking: beknopte beschrijving van de verschillende effecten die 

bepaald worden  

• er wordt ook aangegeven in welke eenheden de effecten uitgedrukt worden 

 

Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde 

effectgroepen dienen als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te 

vermijden dat bepaalde effecten twee keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de 

receptordiscipline beoordeeld. Daarnaast is er voor bepaalde effectgroepen geen kader 

beschikbaar waarbinnen een beoordeling mogelijk is.  
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Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke 

effectgroepen beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet 

beoordeeld worden, wordt toegevoegd aan welke discipline de gegevens doorgegeven 

worden. 

 

Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de 

waardering van negatieve en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot 

+3, waarbij een -3 toegekend wordt als een grenswaarde wordt overschreden.  

• -3: heel significant negatief effect; 

• -2: matig significant negatief effect; 

• -1: weinig significant negatief effect; 

• 0: geen verandering; 

• +1: weinig significant positief effect; 

• +2: matig significant positief effect; 

• +3: heel significant positief effect. 

 

Wanneer er voor een onderdeel van het plan verschillende effecten optreden, kan de 

waardering van deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering 

van +3 of -3 worden als maatgevend beschouwd. Het toekennen van de waardering met 

punten gaat gepaard met een grote mate van vereenvoudiging, waardoor de scores 

enkel mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de effecten. 

 

De cumulatieve effecten van de verschillende plangebieden zullen onderzocht worden. 

Daarnaast worden eveneens de cumulatieve effecten van  de plangebieden met andere 

geplande ontwikkelingen bespoken. 

 

9.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de ontwikkelingsscenario’s die meegenomen 

zullen worden in dit MER. De ontwikkelingsscenario’s betreffen voornemens uit 

beleidsplannen. 

 

Per discipline zal nagekeken worden of het plan (en zijn effecten) een invloed heeft op 

de ontwikkelingsscenario’s. Er wordt nagekeken of de ontwikkelingsscenario’s nog 

kunnen gerealiseerd worden nadat het plan uitgevoerd is. Mogelijkerwijs kan ook het 

voorliggende plan een (gedeeltelijke) uitvoering van ontwikkelingsscenario’s zijn of kan 

het tegemoetkomen aan bepaalde beleidsvoornemens. 

 

9.5.1 Afbakening kleinstedelijk gebied 

Met de afbakening van de kleinstedelijke gebieden wordt invulling gegeven aan de 

bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, welke de Provincie de 

opdracht geeft om de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de 

kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau af te bakenen. De afbakening is een 

gesloten grenslijn die los staat van bestaande administratieve grenzen. De 

afbakeningslijn heeft een beleidsmatige betekenis. Binnen de grenslijn wordt een 

stedelijk gebiedsbeleid gevoerd. In deze zone is het wenselijk om de kwantitatieve 

behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en andere activiteiten op te 

vangen. Buiten deze lijn wordt een buitengebiedbeleid gevoerd. Dit betekent dat het 

ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en verweving van 
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de voor het buitengebied belangrijke structuurbepalende functies. Wonen en werken 

dienen geconcentreerd te worden in de kernen. 

 

In illustratie 9.1 wordt de afbakeningslijn weergegeven. Een beschrijving en verklaring 

per traject is opgenomen in tabel 9.1. 

 

Illustratie 9.1: Verantwoording afbakeningslijn 

 
 

Tabel 9.1: Beschrijving en verklaring per traject van de afbakeningslijn 

 Element van de bestaande of gewenste 

ruimtelijke structuur 

Begrenzing volgens het gewestplan 

1 De zuidgrens van het bedrijventerrein vormt de 

grens van het stedelijk gebied die samenvalt met de 

spoorlijn naar Brussel. 

 

2 De bestaande stedelijke woonomgeving 

(Nederboelare) vormt de grens van het stedelijk 

gebied. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

woongebied op het gewestplan. 
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3 De bestaande stedelijke (woon)omgeving ten 

zuiden van de N495 vormt de grens van het 

stedelijk gebied. De afbakening valt samen met de 

N495. 

 

4 De bestaande stedelijke woonomgeving vormt de 

grens van het stedelijk gebied. 

 

5 De bestaande stedelijke woonomgeving aan de 

oostzijde van de Oudenberg vormt de grens van het 

stedelijk gebied. Het woonlint langs de 

Onkerzelestraat wordt niet opgenomen in het 

voorstel van afbakening. 

 

6 De woonlinten ter hoogte van de Zavelstraat 

vervullen geen rol binnen het stedelijk gebied en 

worden niet opgenomen in het voorstel van 

afbakening. 

 

7 De bestaande stedelijke woonomgeving vormt de 

grens van het stedelijk gebied. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

woongebied op het gewestplan. 

8 Het woonlint langs de Gaverstraat wordt 

opgenomen tot aan het kruispunt met de Majoor van 

Lierdelaan omwille van de dichtere, stedelijke 

bebouwing. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

landelijk woongebied op het gewestplan tot aan het 

kruispunt tussen Gaverstraat en Majoor van 

Lierdelaan. 

9 Het bestaande bedrijf maakt deel uit van het 

stedelijk gebied. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's op 

het gewestplan. 

10 De bestaande stedelijke woonomgeving van 

Overboelare vormt de grens van het stedelijk 

gebied. In het zuiden vormt de spoorlijn de grens 

van het stedelijk gebied. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

woongebied op het gewestplan. 

11 De bestaande stedelijke woonomgevingen van het 

westelijk deel van Goeferdinge maken deel uit van 

het stedelijk gebied.  

Deze woonomgevingen zijn morfologisch vergroeid 

met en functioneel gericht op het stedelijk gebied. 

De ingesloten openruimtegebieden (natuurgebied, 

parkgebied, woonuitbreidingsgebied) worden mee 

opgenomen in het voorstel van afbakening. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

woongebied en landelijk woongebied op het 

gewestplan. 

12 De bestaande stedelijke woonomgeving 

(Goeferdinge) vormt de grens van het stedelijk 

gebied. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

woongebied op het gewestplan. 

13 De gemeentelijke begraafplaats maakt deel uit van 

het stedelijk gebied. 

Het voorstel valt samen met het gebied voor 

gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen op 

het gewestplan. 

14 (grens te onderzoeken) 
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15 Het stedelijk sportpark maakt deel uit van het 

stedelijk gebied. Het voorstel van afbakening valt 

samen met de detaillering van het stedelijk 

sportpark (bestaande bestemmingen natuurgebied 

en gebied voor dagrecreatie is indicatief). De 

bestaande en stedenbouwkundig vergunde 

schuttersstand maakt deel uit van het stedelijk 

gebied. 

 

16 De nog te ontwikkelen KMO-zone maakt deel uit 

van het stedelijk gebied. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's op 

het gewestplan. 

17 De restruimte tussen de spoorlijn en de N42 wordt 

ontwikkeld als bedrijventerrein en maakt deel uit van 

het stedelijk gebied. Het voorstel van afbakening 

valt samen met de spoorlijn in het westen en met de 

Galgestraat in het noorden (voorstel van nieuwe 

lokale weg, zie Parkweg). 

 

18 Het bedrijventerrein van Schendelbeke maakt deel 

uit van het stedelijk gebied. Het bedrijventerrein en 

de bufferstrook worden mee opgenomen in het 

voorstel van afbakening. 

Het voorstel van afbakening valt samen met het 

industriegebied en de bufferzone op het 

gewestplan. 

19 De (nieuw te bestemmen) uitbouw van het 

bedrijventerrein maakt deel uit van het stedelijk 

gebied. De grens van het stedelijk gebied valt 

samen met de oostgrens van het nieuw 

bedrijventerrein. 

 

 

In de kennisgeving was het vliegveld van Overboelare ook opgenomen in de 

afbakeningslijn. Dit is nu niet meer het geval. Oorspronkelijk was het vliegveld 

meegenomen omdat het zonevreemde vliegveld een dringende oplossing behoefde. 

Ondertussen heeft hete Vlaamse Gewest een gewestelijk RUP opgemaakt naar 

aanleiding van een planologisch attest voor het vliegveld en is de problematiek opgelost. 

Er is dan ook voor gekozen het vliegveld weg te laten uit het kleinstedelijk gebied. 

 

In het MER zal afgetoetst worden of de plannen aansluiten bij de afbakeningsgrens of 

hiermee in conflict zijn. 

 

9.5.2 Watergebonden bedrijvigheid op de Unalsite 

In het Provinciaal Ruimtelijks Structuurplan Oost-Vlaanderen wordt gesteld dat de 

Dender ter hoogte van Geraardsbergen als primaire doelstelling natuur heeft en als 

secundaire doelstelling recreatie. 

 

Toch kan het zijn dat in de toekomst de Dender ook kan gebruikt worden voor 

economische doeleinden waardoor er zich watergebonden bedrijven op de Unalsite 

kunnen vestigen. 

 

In dit MER zal er onderzocht worden of de plannen deze gewenste toekomstige 

ontwikkeling uitsluit of aanvult.  
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9.5.3 Ontginning Kakelenberg 

In 2010 werd het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan voor de Vlaamse Leemstreek 

definitief vastgesteld. Hierin wordt het gebied Kakelenberg, net ten noorden van de 

afbakeningslijn naar voor geschoven als gebied voor leemontginning (illustratie 9.2). 

Voor de aanduiding van het ontginningsgebied met nabestemming is een gewestelijk 

RUP in opmaak. De aard van de bestemming is nog niet gekend. Gewoonlijk wordt een 

agrarische of natuurfunctie als nabestemming gekozen. De provincie en de Stad 

Geraardsbergen opteren hier echter voor de mogelijkheid van bedrijvigheid als 

nabestemming. Indien deze nabestemming wordt gekozen, is het aan te raden de 

afbakeningslijn hierop aan te passen. Gezien de huidige onduidelijkheid aangaande de 

uiteindelijke keuze in nabestemming en de timing van het gewestelijk RUP, werd op de 

richtlijnenvergadering besloten om het geplande gewestelijk RUP als 

ontwikkelingsscenario mee te nemen. 
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Illustratie 9.2: Ontginningsgebied Kakelenberg  

 
 

9.5.4 Streefbeeld N42 

In opdracht van AWV werd een streefbeeldstudie opgemaakt van de N42 vanaf het 
kruispunt met de N9 te Wetteren (Bourgondisch Kruis) tot aan de kruising met de 
Hogeweg, rotonde niet inbegrepen, te Geraardsbergen. Een overzicht van het 
streefbeeld ter hoogte van het plangebied is weergegeven in illustratie 9.3.  

 

Het voorliggende plan vormt op enkele vlakken de uitvoering van het streefbeeld. Dit 

geldt voornamelijk voor het plangebied Geraardsbergen Noord (illustratie 9.4). De 

verschillende aantakkingen op de N42 en de mogelijke ligging van de parkweg zijn 

opgenomen in deze visie. 

 

Gezien de verschillende acties opgenomen in het streefbeeld nog geen vastliggend 

beleid zijn, worden ze hier enkel meegenomen als ontwikkelingsscenario, en niet als 

referentie.  
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Illustratie 9.3: Streefbeeld N42 ter hoogte van het plangebied (SUM-research & WES, 2008) 
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Illustratie 9.4: Verkeerskundige inrichting plangebied Geraardsbergen Noord volgens streefbeeld 

(SUM-Research & WES, 2008) 

 
 

9.6 Milderende maatregelen 

Per discipline worden bij negatieve effecten milderende maatregelen voorgesteld. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de milderende maatregelen die opgenomen 

worden in de stedenbouwkundige voorschriften en deze die in een latere fase dienen 

opgevolgd te worden. 

 

9.7 Leemten in kennis 

Per discipline wordt in het MER aangegeven wanneer er leemten in kennis zijn. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen leemten met betrekking tot het plan en leemten met 

betrekking tot de inventarisatie, aangaande methode en inzicht.  
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Er wordt aangegeven hoe met deze leemten zal omgegaan worden en wat de gevolgen 

zijn voor de besluitvorming. Uit de leemten in kennis worden voorstellen naar post-

monitoring geformuleerd. 
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10 DISCIPLINE BODEM 

10.1 Figuren 

Figuur 10.1: Digitaal terreinmodel 

Figuur 10.2: Geologie 

Figuur 10.3: Bodemkaart 

Figuur 10.4: Betreedbaarheidsklassen in de plangebieden 

Figuur 10.5: Biologische waarderingskaart 

 

10.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Bodem wordt afgebakend als de zone waar effecten 

naar profielwijziging kunnen optreden. Deze effecten beperken zich tot de zones waar 

een wijziging van de gewestplanbestemming optreedt. Het betreft de verschillende 

plangebieden. 

 

10.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

10.3.1 Topografie 

Het digitaal terreinmodel is weergegeven in figuur 10.1. 

 

Het plangebied Geraardsbergen Noord is vrij hellend. Het laagste punt bevindt zich ter 

hoogte van de vallei van de Dammersbeek (26 mTAW). De hoogste punten bevinden 

zich in het noorden en het zuidwesten van het gebied (41 mTAW).  

 

Het plangebied Schendelbeke Oost helt af van het noordwesten (33 mTAW) naar het 

zuidoosten (23 mTAW). 

 

Het hoogste punt van het plangebied Kleinhandelszone N42 is gelegen in het noorden 

van het gebied (31 mTAW) en het laagste punt in het zuidoosten (26 mTAW).  

 

In vergelijking met de voorgenoemde plangebieden is het plangebied Unalsite laag 

gelegen en vlak. Het hoogste punt van dit studiegebied bevindt zich op 24 m TAW 

(meest oostelijke punt) en het laagste punt op 17 mTAW (slenk in het zuidwesten van 

het gebied). Voor een deel van de bebouwde zones zijn geen hoogtegegevens 

beschikbaar. 

 

De twee deelgebieden van het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei hellen af 

van het zuiden (35 mTAW) naar het noorden (25 mTAW). 

 

10.3.2 Geologie 

De geologie van de plangebieden is beschreven aan de hand van de geologische kaart 

(kaartblad 30, Geraardsbergen) en isohypsen- en isopachenkaarten uit VGM (Vlaams 

Grondwater Model). Op figuur 10.2 is een overzicht gegeven van de geologische 

indeling van de verschillende plangebieden.  
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De geologische opbouw voor de plangebieden kan als volgt beschreven worden: 

• Quartair: Het quartair bestaat uit een lemige laag, die onderaan begrensd wordt 

door een laag grind van 0,5 tot 1 m dik met silex en grote keien. 

• Formatie van Kortrijk: Deze formatie wordt opgedeeld in het Lid van Aalbeke, het 

Lid van Moen en het Lid van Saint-Maur. In de plangebieden wordt zowel het lid 

van Moen als het lid van Saint-Maur teruggevonden. Het lid van Moen bestaat uit 

kleiige grove silt tot fijn zand met dunne intercalaties met grofsiltige klei of kleiige, 

zeer fijne silt. Het lid van Saint-Maur bestaat uit zeer fijne siltige klei met dunne 

intercallaties van grofsiltige klei of kleiige, zeer fijne silt. Beiden samen met het 

Lid van Mont-Héribu gemiddeld 42 cm dik. 

 

10.3.3 Bodemtypologie 

De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. 

De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een 

profielontwikkeling. Figuur 10.3 geeft de bodemkaart weer voor textuur, drainageklasse 

en profielontwikkeling. Per plangebied wordt de bodemtypologie beschreven. 

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

In het plangebied Geraardsbergen Noord komen hoofdzakelijk bodems met een lemige 

textuur voor. Het plangebied wordt gekenmerkt door verschillende drainageklasses. In 

het noorden en zuiden wordt het plangebied voornamelijk gekenmerkt door 

drainageklasse b, droog. In het midden van het plangebied, rondom de Dammersbeek, 

komen ook andere drainageklasses voor, deze variëren van matig natte tot natte en 

zelfs uiterst natte gronden. Betreffende de profielontwikkeling kenmerkt het gebied zich 

door bodems met een textuur B horizont of met een structuur B horizont. Daarnaast 

komen ook gronden voor zonder profielontwikkeling, reden hiervoor zijn alluviale 

gronden. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een lemige tot lichtzandlemige structuur. De 

drainageklasse is hoofdzakelijk b, droge grond en de meeste bodems in het plangebied 

hebben geen profielontwikkeling. De reden hiervoor is dat het alluviale gronden betreft. 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

De bodem in het plangebied heeft een lemige structuur en wordt gekenmerkt door 

drainageklasse b, droog. Verder worden ze gekenmerkt door een textuur B horizont of 

een structuur B horizont.  

 

Het plangebied ligt ook gedeeltelijk in een woonzone, hier is door het ingrijpen van de 

mens het bodemprofiel volledig gewijzigd of vernietigd. Het wordt gekenmerkt door het 

symbool OB, wat staat voor bebouwde zone. 

 

Plangebied Unalsite 

Het plangebied Unalsite wordt in het westen gekenmerkt door een kleiige textuur. In het 

plangebied komt hoofdzakelijk een drainageklasse f, zeer sterk gleyige grond met 

reductiehorizont voor. Daarnaast, in beperkte mate, komt ook drainageklasse G, 

gereduceerde gronden voor. De bodems in het plangebied hebben geen 

profielontwikkeling. Reden hiervoor is dat het alluviale gronden betreft. 
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In het oosten van de Unalsite wordt de code OB gehanteerd, wat staat voor bebouwde 

zone. Een dergelijke code wordt gebruikt als het bodemprofiel door het ingrijpen van de 

mens gewijzigd of vernietigd is. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeek 

Dit plangebied bestaat voornamelijk uit lemige, niet gleyige tot zwak gleyige gronden. 

Het betreft bodems met een textuur B horizont of bodems zonder profielontwikkeling. 

 

10.3.4 Bodemfysische kenmerken in functie van verdichting 

Betreding met zware en/of zwaar belaste machines kan bodemverdichting of -compactie 

veroorzaken. Op basis van de voornaamste parameters die een invloed hebben op deze 

verdichting is een classificatie van de gevoeligheid van de bodem voor verdichting 

opgesteld. In de onderstaande paragrafen is deze classificatiesystematiek uitgewerkt. 

De bodem binnen het studiegebied kan ingedeeld worden in verschillende klassen 

naargelang de gevoeligheid voor verdichting.  

 

Bodem is een poreus medium met fysische parameters als textuur, structuur, porositeit, 

dichtheid, kleur, temperatuur, aeratiestatus en waterretentiecapaciteit. Een goede 

structuur van de bodem of aggregatietoestand doet de dichtheid afnemen en doet 

grotere poriën ontstaan. Dit bevordert de beluchting, waterdoorlatendheid en 

worteldoordringbaarheid van de bodem. Als gevolg van betreding en bewerking wordt 

de bodem verstoord, verplaatst of gecompacteerd (verdichting). Hierdoor kan de 

structuur gedeeltelijk of volledig worden vernietigd, waardoor het poriënvolume afneemt 

en de dichtheid toeneemt. Verdichting en het daarmee gepaard gaande verlies aan 

poriënvolume wordt veroorzaakt door externe druk van bijvoorbeeld voetgangers, vee 

en machines op het bodemoppervlak, waardoor bodemaggregaten uiteenvallen in 

kleinere fragmenten. 

 

De drainagecapaciteit en het vochtgehalte van de bodem zijn de meest kritische 

factoren die de reactie van de bodem op druk bepalen. Een droge bodem is sterker, een 

natte bodem is gevoeliger voor verdichting.  

 

Met toenemend vochtgehalte daalt de mechanische sterkte van de bodem. De daling 

van deze mechanische sterkte is meer uitgesproken naarmate het kleigehalte hoger is. 

De bodemstabiliteit is volledig weg bij een zuigspanning (pF) van 0 (zuigspanning of 

drukhoogte: geeft de uitdrogingstoestand van de bodem weer uitgedrukt als de 

onderdruk die nodig is om vocht aan de bodem te onttrekken). 

 

De gevoeligheid van de bodem voor verdichting kan worden beoordeeld op basis van de 

bodemtextuur van de bovenste 30 cm.  

 

Op basis van bovenstaande literatuurgegevens is een gevoeligheidstabel van de bodem 

voor verdichting samengesteld (tabel 10.1), rekening houdend met de textuur en de 

drainageklasse van de bodem. De gevoeligheid voor verdichting neemt toe van zand 

naar klei en van droog naar nat.  

 

De gevoeligheid voor verdichting is vertaald naar 4 klassen die de betreedbaarheid voor 

de bewerking van de bodem aangeven na een regenbui of in het voorjaar. Bij een 

gevoeligheid van 0 tot 2 is de bodem vrijwel onmiddellijk betreedbaar na een regenbui of 

vroeg in het voorjaar. Bij een gevoeligheid van 3 tot 4 is enige wachttijd na een regenbui 
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of in het voorjaar aangewezen. Bij een gevoeligheid van 5 tot 8 dient de bodem 

voldoende te zijn uitgedroogd vooraleer deze betreden kan worden. In het voorjaar dient 

eveneens langer te worden gewacht met bewerkingen/betreding. Een bodem met een 

gevoeligheid van 9 tot 10 is zeer nat en droogt zeer traag op. Betreding dient te worden 

vermeden. 

 

Tabel 10.1: Verdichtingsgevoeligheidsschaal op basis van textuur en drainageklasse 

  drainageklasse 

textuur Gevoeligheid 

verdichting obv 

textuur 

a b c d A D h i I e f g 

A H  3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 

L H  3 4 6 6 6 7 8 8 7 8 9 

E ZH  3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 

U ZH  3 5 7 7 7 8 9 9 8 9 10 

P M 0 1 3 5 5 5 6 7 7 6 7 8 

S L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 

Z L 0 1 2 4 4 4 5 6 6 5 6 7 

V ZH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Z: zand; S: lemig zand; P: lichte zandleem; A: leem; L: zandleem; E: klei; U: zware klei 

a: zeer droog; b: droog; c: matig droog; d: matig nat; e: nat, met reductiehorizont; f: zeer nat met reductiehorizont; g: 

uiterst nat; h: nat zonder reductiehorizont; i: zeer nat zonder reductiehorizont; A: a+b+c+d; D: a+b.  

H: hoog; ZH: zeer hoog; M: matig: L: laag; 

0: ongevoelig; 10: zeer gevoelig 

 

BETREEDBAARHEIDSKLASSE 

B1: 0-2 onmiddellijk na regenval/vroeg voorjaar 

B2: 3-4 snel betreedbaar na regenval/voorjaar 

B3: 5-8 voldoende droogtijd in acht nemen 

B4: 9-10 niet betreedbaar met zware machines zonder schade 

 

Figuur 10.4 en tabel 10.2 geven de betreedbaarheidsklassen voor de verschillende 

plangebieden.  

 

Tabel 10.2: Overzicht betreedbaarheisdklassen per plangebied 

Betreedbaarheidsklasse Opp (ha) Procentuele bijdrage % 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

B1 0,6 1,0 

B2 49,4 92,7 

B3 3,1 5,8 

B4 0,3 0,5 

Plangebied Schendelbeke Oost 

B2 7,7 85,0 

B3 1,4 15,0 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

B1 0,5 29,4 

B2 1,2 70,6 

Plangebied Unalsite  

B1 15,0 57,8 
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Betreedbaarheidsklasse Opp (ha) Procentuele bijdrage % 

B3 0,6 2,4 

B4 10,4 39,8 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

B2 11,3 91,9 

B3 1 8,1 

 

Het plangebied Geraardsbergen Noord heeft voornamelijk bodems met een 

betreedbaarheidsklasse B2. Enkel nabij de Dammersbeek komen bodems voor die 

gevoeliger zijn voor verdichting. Ook het plangebied Schendelbeke Oost heeft 

voornamelijk bodems die weinig gevoelig zijn voor verdichting. In het zuiden van het 

plangebied bevindt zich wel een gevoeligere zone. De bodems in het plangebied 

Kleinhandelszone N42 zijn voornamelijk weinig gevoelig voor verdichting. In het 

plangebied Unalsite komen hoofdzakelijk bodems voor die niet gevoelig zijn voor 

verdichting. Een gedeelte in het westen van het plangebied is echter zeer gevoelig voor 

verdichting. De bodems in het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei zijn snel 

betreedbaar na regenval. 

 

10.3.5 Grondgebruik 

Het grondgebruik is afgeleid van de Biologische Waarderingskaart (BWK), weergegeven 

in figuur 10.5. In tabel 10.3 wordt de oppervlakte van elk grondgebruikstype opgelijst per 

plangebied. Per plangebied wordt kort het grondgebruik besproken. Tijdens het 

terreinbezoek zal nagegaan worden of deze gegevens correct zijn. 

 

Tabel 10.3: Grondgebruik in het studiegebied (ha) 

Type Geraardsbergen 

Noord 

Schendelbeke 

Oost 

Kleinhandels-

zone N42 

Unalsite Natuurgebieden 

Molenbeekvallei 

akker op lemige bodem 28,23 0,45   2,81 

vochtig licht bemest 

grasland 0,11    

 

natte ruigte met 

Moerasspirea 0,05    

 

soortenarm permanent 

cultuurgrasland 7,15 2,07 0,15  

0,42 

soortenrijk permanent 

cultuurgrasland met relicten 

van halfnatuurlijke 

graslanden 8,10 5,47   

5,89 

zeer zoortenarme 

ingezaaide graslanden 3,83 0,21   

 

bomenrij, houtkant, park,  

talud of ruigte 0,54 0,24  2,06 

 

verruigd rietland    1,17  

loofhoutaanpant 1,73    0,73 

eiken-hagbeukenbos     0,06 

struweel 0,25   1,72  

bebouwing 3,34 0,64 1,55 21,05 1,74 

nitrofiel alluvial elzenbos 0,04     
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Type Geraardsbergen 

Noord 

Schendelbeke 

Oost 

Kleinhandels-

zone N42 

Unalsite Natuurgebieden 

Molenbeekvallei 

weg 0,03    0,01 

Totaal 53,40 9,08 1,70 26,00 12,36 

 

De gronden binnen het plangebied Geraardsbergen Noord worden hoofdzakelijk 

gebruikt als akkers en cultuurgrasland. De bodem binnen het plangebied Schendelbeke 

Oost wordt hoofdzakelijk gebruikt als cultuurgrasland. Het bodemgebruik binnen het 

plangebied Kleinhandelszone N42 wordt volledig gekenmerkt door urbanisatie. Het 

bodemgebruik op de Unalsite is voor het grootste gedeelte geürbaniseerd. Het 

bodemgebruik in het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei bestaat voornamelijk 

uit soortenrijk cultuurgrasland. 

 

10.3.6 Bodemkwaliteit 

Om de bodemkwaliteit te bepalen is de databank van OVAM geraadpleegd. Binnen het 

plangebied Geraardsbergen Noord werd één bodemattest afgeleverd. Een andere is 

aan de rand van het plangebied, namelijk in het oosten teruggevonden. Op geen van 

beide locaties werden verontreinigingen aangetroffen.  

 

In het plangebied Kleinhandelszone N42 is ook één bodemattest afgeleverd en een 

andere locatie is aan de rand, ten noordoosten van het gebied, gelokaliseerd. Beide 

zones werden bij het oriënterend bodemonderzoek als niet verontreinigd bevonden. 

 

Binnen de Unalsite zijn vijf oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hoofdzakelijk 

gelegen in het midden van het gebied en een in het westen van het gebied. Geen van 

deze locaties bleek verontreinigd. 

 

In het plangebied Schendelbeke Oost en het plangebied Natuurgebieden 

Molenbeekvallei werden geen bodemattesten en -onderzoeken uitgevoerd. 

 

10.4 Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling 

10.4.1 Wijziging bodemprofiel 

Er wordt nagegaan wat de huidige verstoring van het bodemprofiel reeds is en wat de 

bijkomende verstoring kan zijn. De oppervlakte wordt berekend met GIS. 

 

10.4.2 Verdichting 

Het effect van verdichting door voornamelijk betreding met zware machines (zoals 

kranen, bulldozers en dumpers) zal worden berekend aan de hand van de huidige 

textuur- en drainageklasse (zie bodemkaart). Hier zullen de 

verdichtingsgevoeligheidsklasse en de betreedbaarheidsklasse van worden afgeleid. 

Het effect van verdichting voor bebouwd terrein zal niet worden beschouwd.  

 

10.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

• wijziging bodemgebruik: m² 

• wijziging bodemprofiel/ruimtebeslag: m² 
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• verdichting: oppervlakte per betredingsklasse (m²)  

 

10.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor de discipline Bodem is weergegeven in tabel 10.4. Voor de 

wijziging van het bodemprofiel is uitgegaan van zeldzame en kwetsbare bodems. Het 

bodemgebruik wordt niet binnen de discipline Bodem beoordeeld. De effecten worden 

doorgegeven aan de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en de 

discipline Mens. 

 

Tabel 10.4: Beoordelingskader discipline Bodem 

Beoordeling Verdichting Wijziging bodemprofiel 

+3   

+2   

+1   

0 < 0,1 ha  

-1 0,1 tot 1 ha binnen de 

betredingsklasse B3 of B4 

< 5% duinen en/of veen 

-2 1 tot 10 ha binnen de 

betredingsklasse B3 of B4 

> 5% duinen en/of veen 

-3 < 10 ha > 10% duinen en/of veen 

 

10.7 Effectbepaling 

10.7.1 Verdichting 

Geraardsbergen Noord 

De zones die gevoelig zijn voor betreding zijn gelegen in de vallei van de 

Dammersbeek. Een groot gedeelte hiervan (2,2 ha van betreedbaarheidsklasse B3 en 

0,1 ha van betreedbaarheidsklasse B4) ligt binnen de voorziene buffers. Op basis van 

de bestemmingswijziging worden hier dan ook geen effecten van verdichting verwacht.  

 

De resterende oppervlakte van betreedbaarheidsklasse B4 (0,1 ha) ligt in de zone met 

bestemming spoorinfrastructuur. Ook van de oppervlakten met betreedbaarheidsklasse 

B3 ligt 0,2 ha in deze zone. De andere delen met betreedbaarheidsklasse B3 liggen in 

het regionaal bedrijventerrein, overdruk gebied voor afvalverwerking en recyclage (0,5 

ha) en een klein stukje (0,2 ha) helemaal in het zuiden in een zone van het gebied voor 

dagrecreatie, overdruk zone voor gebouwen en parkings. Deze laatste zone valt samen 

met de ontsluitingsweg. 

 

Van deze zones kan verwacht worden dat de bestemming aanleiding kan geven tot 

verdichting (inplanting gebouwen, wegen,…). Gezien deze zones grotendeels verhard 
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zullen worden, is het effect van de verdichting echter beperkt. Daarom wordt het effect 

als neutraal beoordeeld, en dit ten opzichte van beide referentiesituaties. 

 

Schendelbeke Oost 

Van de 1,4 ha met betreedbaarheidsklasse B3 valt 0,6 ha binnen de buffer. 0,7 ha valt 

binnen het bedrijventerrein zelf. Ook dit gebied zal grotendeels verhard worden 

waardoor het effect als neutraal beoordeeld wordt. 

 

Kleinhandelszone N42 

In het plangebied kleinhandelszone N42 komen geen bodems voor met 

betreedbaarheidsklasse B3 of B4. Er worden dan ook geen belangrijke effecten van 

verdichting verwacht.  

 

UNALsite 

Van de 0,6 ha met betreedbaarheidsklasse B3, valt 0,1 ha binnen de voorziene buffer 

en 0,5 ha binnen het bosgebied. Voor de bodems met betreedbaarheidsklasse B4 is dit 

respectievelijk 0,4 en 1,2 ha. Van deze betreedbaarheidsklasse is er dus nog 8,8 ha die 

binnen de bestemming bedrijventerrein vallen.  

 

In de huidige bestemming is er geen buffer voorzien. Hierdoor is er in de nieuwe 

bestemming een kleinere oppervlakte aan verdichtingsgevoelige bodems die risico 

lopen te verdichten dan in de huidige bestemming. Het gaat echter om een klein verschil 

waardoor het effect als neutraal beoordeeld wordt. 

 

In de bestaande toestand is deze buffer ook niet volledig aanwezig, maar zijn er wel 

andere zones die onverhard zijn. De kans is echter groot (zeker gezien de gewijzigde 

bestemming) dat in deze zones ook reeds zware machines gebruikt werden zodat de 

bodem reeds verdicht is. Het effect ten opzichte van deze referentiesituatie is daarom 

ook neutraal. 

 

Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De nieuwe bestemming in deze plangebieden zal geen aanleiding geven tot verdichting 

van de bodem. 

 

10.7.2 Wijziging bodemprofiel 

Verschillende van de bestemmingswijzigingen kunnen aanleiding geven tot een 

profielwijziging vb. omwille van de noodzaak om het terrein vlak te maken of door 

vergravingen. Er komen echter in geen enkel van de plangebieden waardevolle 

profielen voor. Het effect hiervan wordt dan ook overal als neutraal beoordeeld. 

 

Voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei wordt geen wijziging van het 

bodemprofiel verwacht omwille van het PRUP. 

 

10.7.3 Wijziging bodemgebruik 

Geraardsbergen Noord 

Een overzicht van de wijzigingen in bodemgebruik is weergegeven in tabel 10.5. De 

belangrijkste wijziging betreft de omzetting van akkers en graslanden naar 

bedrijventerrein of zone voor recreatie.  
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Tabel 10.5: Wijziging bodemgebruik plangebied Geraardsbergen Noord 

Bodemgebruik (ha) 

Regionaal bedrijventerrein Spoor- 

infra-

structuur 

Dagrecreatie Totaal 

zonder 

overdruk > 5000 m
2
 

afval-

verwerking en 

recyclage buffer 

zonder 

overdruk 

gebouwen en 

parkings 

doortrekkers- 

terrein 

bos- 

gebied 

akker op lemige bodem 1,07 3,94 8,95 4,92 0,13 7,27 1,40 0,55 < 0,01 28,23 

vochtig, licht bemest grasland    0,11      0,11 

natte ruigte met Moerasspirea    0,05      0,05 

soortenarm permanent cultuurgrasland  2,46 1,37 1,48 1,15  0,04 0,65   7,15 

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke 

graslanden 0,66 0,30 0,30 0,79 0,15 1,86 1,85  2,18 8,10 

zeer soortenarme, ingezaaide graslanden    0,17 0,45  2,69 0,52   3,83 

bomenrij, houtkant, park, talud of ruigte < 0,01 < 0,01 0,21 0,23 0,03 0,07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,54 

loofhoutaanplant    0,03  < 0,01 0,29  1,40 1,73 

struweel    0,25      0,25 

bebouwing 0,51 0,01 1,55 0,33 < 0,01 0,08 0,86 < 0,01 < 0,01 3,34 

nitrofiel alluviaal elzenbos       0,01  0,03 0,04 

weg   0,01 0,01      0,03 
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Schendelbeke Oost 

Voor het plangebied Schendelbeke Oost is het belangrijkste effect de omzetting van 

graslanden naar bedrijventerrein.  

 

Tabel 10.6: Wijziging bodemgebruik plangebied Schendelbeke Oost 

Bodemgebruik (ha) 

Regionaal 

bedrijventerrein 

Totaal 

geen overdruk buffer 

akker op lemige bodem 0,22 0,22 0,45 

soortenarm permanent cultuurgrasland  1,34 0,74 2,07 

soortenrijk permanent cultuurgrasland met 

relicten van halfnatuurlijke graslanden 4,10 1,36 5,47 

zeer soortenarme, ingezaaide graslanden  0,21  0,21 

park of parkachtig kerkhof 0,24  0,24 

struweel < 0,01  < 0,01 

bebouwing 0,56 0,07 0,64 

 

Kleinhandelszone N42 

Voor het plangebied Kleinhandelszone N42 is de wijziging in bodemgebruik beperkt, het 

grootste deel van het plangebied is nu reeds bebouwd.  

 

Tabel 10.7: Wijziging bodemgebruik plangebied Kleinhandelszone N42 

Bodemgebruik (ha) 

Kleinhandel 

Totaal geen overdruk buffer 

soortenarm permanent cultuurgrasland  0,15  0,15 

halfopen of open bebouwing met beplanting 1,44 0,11 1,55 

 

UNALsite 

Voor de UNALsite is de wijziging veeleer beperkt. Waar nu bebouwing voorkomt, zal dit 

grotendeels zo blijven, de bestaande ruigte en het verruigd rietland valt voor een groot 

deel binnen de buffer wat betekent dat de wijziging in bodemgebruik beperkt kan blijven. 

Het bestaande struweel wordt in het plan natuurgebied. 

 

Tabel 10.8: Wijziging bodemgebruik plangebied UNALsite 

Bodemgebruik (ha) 

regionaal bedrijventerrein  kleinhandel natuur- 

gebied 

Totaal 

geen 

overdruk < 5000 m
2
 buffer 

geen 

overdruk buffer 

bomenrij, houtkant, park, 

talud of ruigte 2,03  0,02    2,06 

verruigd rietland 0,77  0,41    1,17 

struweelopslag van 

allerlei aard  0,04  0,30   1,38 1,72 

bebouwing 7,02 6,92 0,74 4,65 0,99 0,73 21,05 

 

Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Alle in het plangebied voorkomende bodemgebruik wordt omgezet naar natuurgebied. 

Gezien een groot deel hiervan kan passen binnen een natuurgebied (graslanden, 
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houtaanplanten, …) betekent dit geen grote wijziging. De belangrijkste wijziging betreft 

de aanwezige akkers. 

 

10.8 Effectbeoordeling 

In tabel 10.9 en tabel 10.10 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline 

Bodem. Gezien de effecten meestal samenhangen met de intrinsieke eigenschappen 

van de bodem en minder met de huidige situatie, zijn de effecten voor beide 

referentiesituaties hetzelfde. Voor de meeste plangebieden zijn de effecten voor de 

discipline Bodem neutraal. Voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei zijn er 

geen effecten.  

 

Tabel 10.9: Effectbeoordeling voor de discipline Bodem ten opzichte van de huidige bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Verdichting 0 0 0 0 / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / 

 

Tabel 10.10: Effectbeoordeling voor de discipline Bodem ten opzichte van de bestaande situatie 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Verdichting 0 0 0 0 / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / 

 

10.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Het PRUP vormt voor de discipline Bodem geen belemmering voor de uitvoering van de 

ontwikkelingsscenario’s. 
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11 DISCIPLINE WATER 

11.1 Figuren 

Figuur 11.1: Waterlopen, waterwinningen, NOG- en ROG-gebieden 

Figuur 11.2: Watertoetskaart met VMM-meetputen 

 

11.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat de plangebieden en de waterlopen waarop mogelijk effect kan 

verwacht worden. Het omvat de waterlopen die door een plangebied lopen (binnen het 

plangebied en een deel stroomop- en stroomafwaarts) en de Dender tussen 

Overboelare tot Schendelbeke. 

 

11.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

11.3.1 Oppervlaktewater: kwantiteit 

Onderstaand wordt per plangebied beschreven welke waterlopen er zich in of in de 

nabijheid van het plangebied bevinden en wat de kwaliteit is van de oppervlaktewateren. 

Ook wordt er aangegeven of de plangebieden in overstromingsgevoelig gebied gelegen 

zijn. Hiervoor wordt er enerzijds naar de natuurlijk overstromingsgebieden (NOG) en 

recent overstroomde gebieden (ROG) (figuur 11.1) en anderzijds naar de 

watertoetskaart (figuur 11.2) gekeken. 

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Binnen het plangebied stroomt de Dammersbeek van west naar oost. Dit is een 

onbevaarbare waterloop van 2e categorie. Daarnaast stroomt ten zuiden van het 

plangebied nog een onbevaarbare waterloop, die ter hoogte van het woongebied een 

waterloop wordt van 3e categorie.  

 

Gedeelten van het gebied worden aangeduid als van nature overstroombare gebieden 

(NOG). 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Binnen of in de nabijheid van het plangebied Schendelbeke Oost zijn geen waterlopen 

gelegen. Een groot gedeelte van het gebied wordt aangeduid als van nature 

overstroombaar gebied (NOG). 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Binnen of in de nabijheid van het plangebied zijn er geen waterlopen gelegen. Enkel het 

zuidelijk gedeelte van het gebied is gelegen in een van nature overstroombaar gebied. 

 

Plangebied Unalsite  

Het plangebied van de Unalsite wordt in het noorden begrensd door de Dender. De 

Dender is een bevaarbare waterloop tot 300 ton. Kenmerkend voor de Unalsite is de 

ligging nabij de Dender (waterbergend vermogen en het watergevoelig karakter van de 

site). Het gebied staat daarbij op de kaart ook ingekleurd als een van nature 
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overstroombaar gebied (NOG) en gedeelten, voornamelijk het westen, zuidwesten van 

het gebied staat ook ingekleurd als een recent overstroomd gebied (ROG). 

 

In het zuiden van het plangebied doorsnijdt een niet-geklasseerde waterloop de grens 

van het gebied. De waterloop stroomt in noordelijke richting en wordt een waterloop van 

3de categorie. Vervolgens maakt de waterloop een bocht in oostelijke richting en stroomt 

verder in oostelijke richting. De waterloop verlaat vervolgens het plangebied.  

 

Buiten het plangebied, maar ten noorden en gelijklopend met de Dender, stroomt de 

Korte Lakebeek. Deze is een waterloop van 3de categorie, die verder in oostelijke 

richting stroomt en een waterloop van 2de categorie wordt. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Ten noorden van dit plangebied is de Molenbeek gelegen. Dit is een onbevaarbare 

waterloop van 2e categorie. Een deel van dit plangebied ligt in natuurlijk overstroombaar 

gebied. 

 

11.3.2 Oppervlaktewater: kwaliteit 

VMM-meetpunten 

De waterkwaliteit is beschreven aan de hand van de meetgegevens van de VMM. Er is 

een VMM-meetpunt gelegen op de Dammersbeek, de Molenbeek en de Dender. De 

meetpunten zijn weergegeven in figuur 11.2. De gegevens van de meetpunten zijn 

weergegeven in tabel 11.1.  

 

Tabel 11.1: Waterkwaliteit VMM-meetpunten 

Parameter 

531900 

Dammersbeek 

(2010) 

532050 

Molenbeek (2010) 
510000 

Dender (2010) 
Eenheid 

Norm voor 

basiswaterkwaliteit 

T 8,73 9,51 12,45 °C ≤25 

EC20 777,17 650,75 827,36 µS/cm <1000 

Cl
-
 38,7 37,88 92,53 mg/L <200 

pH 7,82 7,89 7,85 - 6,5≤pH≤8,5 

O2 8,81 8,64 8,86 mg/L ≥5 

O2 verz 73,46 72,40 80,95 % - 

BZV5 1,61 2,92 3,47 mgO2/L 6 

CZV 14,12 20,17 21,43 mgO2/L <30 

KjN 0,98 2,07 2,33 mgN/L <6 

NO3 + NO2 1,25 2,90 2,71 mgN/L <10 

NH4 0,18 1,05 1,64 mgN/L <1 (gem) 

P t 0,23 0,44 0,47 mgP/L ≤0,3 (gem) 

oPO4 0,07 0,26 0,29 mgP/L < 0,30 mg/l 

ZS 8,25 18,46 16,60 mg/L <50 

* Vet: overschrijding van de norm 

 

De prati-index wijst op een aanvaardbare waterkwaliteit voor het meetpunt 510000. 

Deze metingen dateren echter van 2008. Deze index geeft voor meetpunt 531920 een 
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aanvaardbare waterkwaliteit aan (2004). De BBI geeft de biologische waterkwaliteit aan 

als matig in meetpunten 510000 (2005), 532050 (2005) en meetpunt 531900 (2003).  

 

AWP2-zone 

AWP2 (Algemeen Waterkwaliteitsplan) is een onderdeel van het bekkenbeheersplan 

van de Dender. Het rapporteert enkel over de oppervlaktewaterkwaliteit en is een 

concrete vertaling van het luik waterkwaliteit van het gewestelijk milieubeleidsplan en 

het AWP1. 

 

Het plangebied werd ingedeeld in het AWP2 van het bekken van de Dender. Voor dit 

bekken is al een brochure beschikbaar met een inventarisatie van de gegevens en 

daaraan gekoppeld een actie - maatregelenplan. 

 

Van de vier Europese functies, momenteel toegekend aan het oppervlaktewater in het 

Denderbekken, is drinkwaterproductie de belangrijkste, goed voor 18 % van de totale 

lengte van de waterlopen binnen het gebied. 17 % van de totale lengte is viswater. 

Uit onderzoek van de biologische waterkwaliteit in het Denderbekken blijkt dat geen van 

de meetplaatsen met de functie ‘drinkwaterkwaliteit’ voldoet aan de 

milieukwaliteitsnormen die daaraan zijn gekoppeld. Ook geen enkele meetplaats 

‘viswater’ haalt de vooropgestelde normen. In de toekomst zal de sanering van de 

oppervlaktewateren in het Denderbekken dus strenger moeten worden aangepakt. 

 

In het Denderbekken voldoet 98,5% van de meetplaatsen niet aan de BBI-norm (1997).  

In 17, 5% werd de toestand slechter en in 30% was een verbetering waar te nemen. De 

opvallendste verbeteringen deden zich voor in het stroomgebied van de Molenbeek-

Pacht-bosbeek en de Dender ter hoogte van Geraardsbergen. 

 

Zoneringsplannen 

Op de zoneringsplannen (bron: VMM) is de zone rond het plangebied Geraardsbergen 

Noord aangeduid als collectief te optimaliseren buitengebied. Dit betekent dat er 

momenteel geen riolering ligt die aangesloten is op een waterzuivering.  

 

De zone nabij het plangebied Schendelbeke Oost is aangeduid als centraal gebied. Dit 

gebied is dan ook aangesloten op waterzuivering. Delen van het plangebied vallen hier 

evenwel buiten.  

 

Het plangebied Kleinhandelszone N42 valt eveneens binnen centraal gebied.  

 

Een deel van het plangebied UNALsite is eveneens aangeduid als centraal gebied. Het 

noordelijke deel is echter aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied. Dit 

betekent dat momenteel geen aansluiting op waterzuivering aanwezig is en het in de 

toekomst de bedoeling zou zijn om individuele zuiveringsinstallaties te voorzien.  

 

Voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei liggen de zones van 

Natuurgebied west die aansluiten op de Zarlardingestraat in een collectief te 

optimaliseren gebied. De noordelijke rand van het deelgebied ligt in centraal gebied. Het 

deelgebied Natuurgebied oost is omsloten door centraal gebied, maar valt er zelf buiten. 
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11.3.3 Grondwater 

Voor de bepaling van de kwetsbaarheid van het grondwater, wordt er geen onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende plangebieden, omdat ze zich volgens de 

kwetsbaarheidskaart allen situeren in een zone die matig kwetsbaar is voor grondwater. 

De deklaag wordt hoofdzakelijk gevormd door leem. De onderliggende laag bestaat uit 

zeer fijne siltige klei met dunne intercalaties van grofsiltige klei of kleiige, zeer fijne silt. 

 

Binnen het plangebied van de Unalsite is een grondwaterwinning gelegen (figuur 11.1). 

De winning situeert zich in het cambro-Siluur, het Massief van Brabant (HCOV 1340) dat 

deel uitmaakt van het Sokkelsysteem en heeft een vergund debiet van 15.000 m³/jaar. 

 

Het Sokkelsysteem - de gespannen watervoerende lagen in West- en Oost-Vlaanderen 

die zich onder de Ieperse Klei bevinden, met name het zandige deel van het 

Landeniaan, het Krijt en de Sokkel zelf - wordt bedreigd. De dikke bovenliggende 

kleipakketten van de Formatie van Ieper en van het Landiniaan beperken de toevoer 

van infiltratiewater naar de diepste watervoerende lagen.  

 

Door het voortgezet en geïntensifieerd aanpompen van deze diepe watervoerende 

lagen treedt sinds lange tijd een continue daling van de peilen op, wat de exploitatie op 

lange termijn hypothekeert. Er onstaan depressietrechters of zones met sterk verlaagde 

grondwaterpeilen; de watervoerende lagen worden als het ware 'leeggezogen'.  

 

Ondanks een stabilisatie in de vergunde debieten in laatste jaren, is er binnen het 

Sokkelsysteem absoluut geen stijging van de peilen in het Landeniaan waar te nemen. 

Slechts in enkele gebieden is er een mogelijke stabilisatie of zwakke stijging te zien in 

de evolutie van de stijghoogte in de Sokkel. Dit wijst erop dat de huidige situatie 

absoluut nog geen evenwichtssituatie is. 

 

Een belangrijk bijkomend probleem van het intensief bemalen van de diepe 

watervoerende lagen in het Sokkelsysteem is de verandering van de kwaliteit van het 

grondwater.  

 

In de zone waar de stijghoogte onder het dak van de Sokkel daalt, wordt via boorputten 

die niet voldoende diep verbuisd zijn, atmosferische lucht in het sokkelgesteente 

gezogen. Hierdoor oxideert het pyriet dat in sommige zones sterk aanwezig is in het 

gesteente, wat vervolgens verhoogde ijzer- en sulfaatgehaltes in het grondwater 

veroorzaakt.  

 

De grondwaterkwaliteit wordt echter niet alleen door oxidatie onder invloed van 

atmosferische lucht bedreigd, maar ook door opwellend zout water dat zich op grote 

diepte bevindt. Door de sterk verlaagde druk in de 'bovenste' delen van de Sokkel en 

het Landeniaan, is het mogelijk dat vanuit diepere zones (in de Sokkel via spleten en 

breuken) zout water, dat nog steeds onder druk zit, naar boven gestuwd wordt. De 

voeding van de Sokkel, het Krijt en het Landeniaan is zodanig traag en niet voldoende 

om het gewonnen debiet aan te vullen, dat verzilting van de diepe watervoerende lagen 

een onomkeerbare verandering in de grondwaterkwaliteit betekent: hogere hardheid, 

hoger chloride- en sulfaatgehalte en aldus hogere geleidbaarheid (bron: VMM). 
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11.4 Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling 

11.4.1 Grondwater 

Grondwaterpeil 

Er wordt nagegaan of door een wijziging van de bestemmingen een wijziging van het 

grondwaterpeil verwacht kan worden. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan 

mogelijke wijziging van de verharde oppervlakte (infiltratie) en vegetatie. Er wordt 

aangegeven welke zones hiervoor gevoelig zijn en in welke zones een wijziging van de 

grondwaterstand kan verwacht worden. 

 

Ook wordt onderzocht of er een invloed kan zijn op de kwantiteit van het grondwater uit 

het Sokkelsysteem. Er wordt onderzocht welke winningen toegelaten zijn en welke 

moeten vermeden worden. 

 

Grondwaterkwaliteit 

Er wordt nagegaan of de wijziging van de bestemmingen aanleiding kan geven tot een 

wijziging van de grondwaterkwaliteit. Waar nodig worden milderende maatregelen 

voorgesteld. 

 

11.4.2 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

Voor de berekening van de afvoer wordt gebruik gemaakt van het maximale 

afstroomdebiet. Dit maximale debiet wordt bepaald als de hoeveelheid regen die valt 

tijdens een zogenaamde 100-jarige storm. Dit komt neer op een extreme regenbui met 

een terugkeerperiode van 100 jaar. Tijdens zo’n 100-jarige storm kan er regen vallen 

met een debiet van 32,2 l/u/m2 of 0,009 l/s/m2 (station Wevelgem-Beitem). 

 

Met behulp van eenvoudige formules (zoals opgenomen in de uitvoeringsbesluiten 

betreffende de watertoets) wordt berekend hoeveel water van de verharde oppervlakken 

naar waterlopen afgevoerd wordt. De inschatting van de hoeveelheid verharde 

oppervlakte zal een worst case inschatting zijn. Er wordt vervolgens nagekeken of de 

dimensies van de waterlopen voldoende zijn om deze hoeveelheden water op te 

vangen.  

 

Overstromingen 

In eerste instantie wordt nagekeken of de bestemmingswijzigingen een effect hebben op 

overstromingsgebieden. Indien deze mogelijkheid bestaat worden volgende vragen 

gesteld: 

• Worden nieuwe infrastructuren aangelegd in overstromingsgebied? 

• Welke oppervlakte van het overstromingsgebied wordt ingenomen door deze 

infrastructuren? 

• Zullen bijkomende zones overstromen (aan de hand van een analyse van de 

topografie van het gebied)? 

 

Deze gegevens worden doorgegeven aan de discipline Mens en de discipline Fauna en 

flora. Daarnaast wordt nagekeken of de waterlopen, waar water naartoe geleid wordt, 

gevoelig zijn voor overstromingen. Indien deze overstromingen in bebouwd gebied 

voorkomen, wordt dit doorgegeven aan de discipline Mens. 
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Oppervlaktewaterkwaliteit 

Naar oppervlaktewaterkwaliteit wordt nagekeken of het bedrijfsafvalwater naar het 

bestaande rioleringsstelsel kan afgevoerd worden. Tevens wordt nagegaan of er 

voldoende capaciteit is in het RWZI om dergelijke hoeveelheden water te verwerken. 

 

11.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

• grondwaterpeil: aanduiding zones waar waterpeil wijzigt 

• grondwaterkwaliteit: zones waar grondwaterkwaliteit kan wijzigen 

• afstroming oppervlaktewater: hoeveelheid afstromend water (m³) en aantal 

waterlopen dat wordt beïnvloed 

• overstromingen: aantal waterlopen met overstromingsgevaar die worden 

beïnvloed 

• oppervlaktewaterkwaliteit: zones waar de oppervlaktewaterkwaliteit kan wijzigen 

 

11.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor oppervlaktewater is opgenomen in tabel 11.2. De effecten 

op grondwater worden niet beoordeeld aangezien er geen beleidsplannen of –

beslissingen bestaan die aangeven aan welke normen kan getoetst worden. De effecten 

op grondwater worden wel doorgegeven aan de discipline Fauna en flora en de 

discipline Mens. De secundaire effecten worden in deze disciplines beoordeeld. Voor 

oppervlaktewaterkwaliteit is de beoordeling afhankelijk van aansluiting op bestaande 

infrastructuren zonder dat moet rechtstreeks geloosd worden in de waterloop.  

 

Het effect op vlak van grondwaterkwaliteit wordt uitsluitend kwalitatief besproken, 

rekening houdend met een inschatting van het risico van calamiteiten en met de 

verspreidingsmogelijkheden van verontreinigingen. Er wordt dan ook geen 

significantiekader voor deze effectgroep gegeven. 
 

Tabel 11.2: Beoordelingskader discipline Water 

score wijziging overstroming Oppervlaktewaterkwaliteit 

+3 sterke vermindering 

overstromingsrisico in gebieden 

met stedelijke functies 

 

+2 vermindering 

overstromingsrisico in gebieden 

met stedelijke functies 

 

+1 vermindering 

overstromingsrisico buiten 

gebieden met stedelijke functies 

Verbetering 

oppervlaktewaterkwaliteit 

0 geen wijziging 

overstromingsrisico 

Geen wijziging 

oppervlaktewaterkwaliteit 

-1 toename overstromingsrisico 

buiten gebieden met stedelijke 

functies 

Aansluiting op rioleringsstelsel en 

capaciteit RWZI voldoende 

-2 toename overstromingsrisico in 

gebieden met stedelijke functies 

Aansluiting op rioleringsstelsel, 

capaciteit RWZI niet voldoende 
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-3 sterke toename 

overstromingsrisico in gebieden 

met stedelijke functies 

Geen aansluiting op rioleringsstel, 

capaciteit RWZI niet voldoende 

 

11.7 Effectbepaling 

Om het effect van het RUP op de verschillende effectgroepen te bepalen, is het 

belangrijk om eerst het effect op de afstroming van hemelwater na te gaan. Dit effect 

wordt in de daarop volgende paragrafen dan beoordeeld bij de effectgroepen waarvoor 

dit relevant is. 

 

11.7.1 Afstroming regenwater 

Verschillende effecten voor zowel grond- als oppervlaktewater kunnen gelinkt worden 

aan een verhoogde afstroom van hemelwater op verharde oppervlakten. Om de impact 

hiervan te kunnen inschatten, wordt het volume afstromend water berekend per 

plangebied. 

 

Geraardsbergen noord 

In dit plangebied wordt bijkomende verharding verwacht in alle drie de deelgebieden. 

Uiteraard is de exacte oppervlakte hier van nog niet gekend. Daarom wordt gewerkt met 

een worst-case benadering.  

 

Voor de bedrijventerreinen en de zone voor spoorinfrastructuur betekent dit dat 

verondersteld wordt dat de oppervlakte, zonder de buffer, voor 80% verhard wordt. Voor 

het stedelijk sportpark wordt gerekend met 80% verharding in de zones die voorzien zijn 

voor infrastructuur en parkings. Het doortrekkersterrein wordt niet meegerekend gezien 

in de voorschriften opgenomen is dat de standplaatsen voorzien worden in 

waterdoorlatende verharding. 

 

De parkweg wordt niet afzonderlijk meegerekend in de verharde oppervlakten. Er wordt 

aangenomen dat deze oppervlakte vervat zit in de worst-case van 80%. Bovendien kan 

het water dat afstroomt mogelijk infiltreren naast de weg gezien langs de weg bomen 

voorzien zijn.  

 

Op deze manier worden de oppervlaktes in tabel 11.3 berekend. 

 

Tabel 11.3: Verharde oppervlaktes in plangebied Geraardsbergen Noord 

Deelgebied oppervlakte verhard (ha) 

Schendelbeke West 10,1 

Nederboelare 8,5 

Stedelijk sportpark met 

doortrekkersterrein 

4,5 

Totaal 23,1 

Het maximaal afstroomdebiet wordt berekend door te bepalen hoeveel regen kan 

afstromen tijdens extreme regenbuien. Dit maximale debiet wordt bepaald als de 

hoeveelheid regen die valt tijdens een zogenaamde 100-jarige storm. Dit komt neer op 

een extreme regenbui die een terugkeerperiode heeft van 100 jaar. Tijdens zo’n 100-
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jarige storm kan er regen vallen met een debiet van 32,2 l/u/m2 of 0,009 l/s/m2 (station 

Wevelgem – Beitem). 

Als afstroomcoëfficiënt voor verharde oppervlakte wordt 0,85 genomen. Dit betekent dat 

van elke liter die op verhard terrein valt, er 0,85 liter rechtreeks wordt afgevoerd. Tijdens 

een 100-jarige storm valt in totaal 2.069 l/s op de verharding, waarvan 1.759 l/s 

onmiddellijk afgevoerd wordt.  

Berekening benodigde buffercapaciteit 

De bodem ter hoogte van het plangebied Geraardsbergen Noord is niet 

infiltratiegevoelig. Het is dan ook niet zinvol infiltratievoorzieningen aan te leggen. De 

volledige hoeveelheid afstromend water mag vertraagd afgevoerd worden. 

 

Om de benodigde buffercapaciteit te berekenen zal een buffercapaciteit van 400 m3 per 

ha voorzien worden (richtlijnen berekening watertoets). Voor de verharde oppervlakte 

binnen de verschillende deelgebieden, komt dit neer op de volumes in tabel 11.4. Deze 

buffercapaciteit zal moeten nagerekend worden bij concrete invulling van het terrein. 

 

Tabel 11.4: Te voorziene buffervolumes in plangebied Geraardsbergen Noord 

Deelgebied buffercapaciteit (m
3
) 

Schendelbeke West 4.058 

Nederboelare 3.405 

Stedelijk sportpark met 

doortrekkersterrein 

1.789 

 

Het opgevangen hemelwater kan herbruikt worden voor: 

• spoelen van toiletten 

• schoonmaak 

• productieproces indien dit mogelijk is 

• sproeien van de sportvelden 

In het RUP zou best toegevoegd worden dat deze buffercapaciteit collectief voorzien 

wordt. Dit om te vermijden dat de buffereis verschoven wordt naar de individuele 

percelen. 

 

Schendelbeke Oost 

Voor dit plangebied wordt als worst-case verharde oppervlakte 80% van het 

bedrijventerrein zonder buffer genomen. Dit komt neer op een verharde oppervlakte van 

5,3 ha. Tijdens een 100-jarige storm valt in totaal 478 l/s op de verharding, waarvan 406 

l/s onmiddellijk afgevoerd wordt.  

 

Er is op het plan geen aanduiding voorzien voor een bufferbekken. In de voorschriften is 

de mogelijkheid om een infiltratievoorziening of bufferbekken aan te leggen echter wel 

expliciet voorzien. De zuidoostelijke punt van dit plangebied is infiltratiegevoelig, dit is 

ook het laagst gelegen deel. Een bufferbekken met mogelijkheid tot infiltratie kan dus 

best op deze plaats aangelegd worden. 

 

De aan te leggen infiltratievoorziening moet een nuttig volume hebben van minstens 300 

l per 20 m2 verharde oppervlakte (richtlijnen berekening watertoets). Voor dit plangebied 

komt dit neer op een volume van 802 m3. De benodigde buffercapaciteit (400 m3 / ha 
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verharding) bedraagt 2.138 m3. Idealiter wordt er dan ook een buffervolume van deze 

omvang aangelegd dat tevens dienst kan doen als infiltratievoorziening. 

 

Het opgevangen hemelwater kan herbruikt worden voor: 

• spoelen van toiletten 

• schoonmaak 

• productieproces indien dit mogelijk is 

In het RUP zou best toegevoegd worden dat deze buffercapaciteit collectief voorzien 

wordt. Dit om te vermijden dat de buffereis verschoven wordt naar de individuele 

percelen. 

 

Kleinhandelszone N42 

Ook voor de kleinhandelszone wordt vertrokken van een wost-case van 80% 
verharde oppervlakte genomen. Dit komt neer op een oppervlakte van 1,4 ha. 
Tijdens een 100-jarige storm valt in totaal 122 l/s op de verharding, waarvan 103 l/s 
onmiddellijk afgevoerd wordt. 
 
Er is op het plan geen aanduiding voorzien voor een bufferbekken. In de 
voorschriften is wel opgenomen dat bij de aanleg het waterbergend vermogen 
zoveel mogelijk moet behouden blijven. De bodem is binnen dit plangebied niet 
infiltratiegevoelig. Het heeft dan ook geen zin om infiltratievoorzieningen aan te 
leggen. Het afstromende water kan allemaal gebufferd en vertraagd afgevoerd 
worden. De meest geschikte locatie voor de aanleg van een bufferbekken is in het 
oosten van het plangebied. Het benodigde buffervolume is 545 m3. 
 

Het opgevangen hemelwater kan herbruikt worden voor: 

• spoelen van toiletten 

• schoonmaak 

In het RUP zou best toegevoegd worden dat deze buffercapaciteit collectief voorzien 

wordt. Dit om te vermijden dat de buffereis verschoven wordt naar de individuele 

percelen. 

 

UNALsite 

Voor zowel het regionale bedrijventerrein als het specifiek regionaal bedrijventerrein 

voor kleinhandel, wordt gerekend met een worst-case van 80% verharde oppervlakte. In 

totaal komt dit voor het plangebied UNALsite neer op een verharde oppervlakte van 

17,2 ha. Tijdens een 100-jarige storm valt in totaal 1.535 l/s op de verharding, waarvan 

1.305 l/s onmiddellijk afgevoerd wordt. 

 

Er is op het plan geen aanduiding voorzien voor een bufferbekken. In de voorschriften is 

de mogelijkheid om een infiltratievoorziening of bufferbekken aan te leggen echter wel 

expliciet voorzien. De beste locatie voor de aanleg van een bufferbekken is in het 

zuidwesten van het plangebied. Het volledige plangebied is gelegen in een zone met 

bodems die niet infiltratiegevoelig zijn. Het afstromende water mag dan ook volledig 

gebufferd en vertraagd afgevoerd worden. Het benodigde buffervolume is 6.865 m3. 

 

Het opgevangen hemelwater kan herbruikt worden voor: 

• spoelen van toiletten 

• schoonmaak 

• productieproces indien dit mogelijk is 
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In het RUP zou best toegevoegd worden dat deze buffercapaciteit collectief voorzien 

wordt. Dit om te vermijden dat de buffereis verschoven wordt naar de individuele 

percelen. 

 

Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Gezien de bestemmingswijziging voor dit plangebied geen aanleiding geeft tot 

bijkomende verharding, zal er geen verhoogde afstroom zijn van hemelwater. 

 

11.7.2 Grondwater 

• Grondwaterpeil 

Om een duurzame toestand voor de Sokkel, het Krijt en het Landeniaan te verkrijging  

(d.i. in eerste instantie een stabilisatie van de peilen en in tweede instantie een 

significante stijging op lange termijn), moet het vergund debiet in beide lagen met 75% 

worden afgebouwd. Dat betekent concreet dat nieuwe aanvragen voor het oppompen 

van grondwater uit deze aquifers, net als regularisaties van onvergunde, bestaande 

putten, niet meer worden toegestaan. Daarnaast worden voor bestaande winningen 

kortlopende vergunningen geadviseerd, gericht op afbouw van het gewonnen debiet en 

in overeenstemming met de werkelijke noden van het bedrijf, zowel wat kwantiteit als 

vereiste kwaliteit per toepassing betref (bron: VMM).  

 

Concreet voor de plangebieden van dit PRUP betekent dit dat een nieuwe 

grondwaterwinning uit de Sokkel niet toegelaten zal worden. Voor de bestaande 

grondwaterwinning op de UNAL-site zal moeten geëvalueerd worden of de toepassing 

van het opgepompte water hoogwaardig genoeg is om het gebruik van grondwater te 

rechtvaardigen. Om dit goed te kunnen opvolgen, is het aangeraden enkel kortlopende 

vergunningen toe te staan. 

 

Gezien het bestaande beleid van VMM bij de toekenning van vergunningen ervoor zorgt 

dat een bijkomende exploitatie van de Sokkel vermeden wordt, zal het plan geen 

aanleiding geven tot een daling van het peil van deze watervoerende laag. 

 

Voor de freatische laag kan een toename van de verharding mogelijk zorgen voor een 

verminderde infiltratie en zodoende een daling van het grondwaterpeil.  

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Het gebied is niet infiltratiegevoelig. De wijziging in hoeveelheid water die infiltreert 

omwille van bijkomende verhardingen zal dan ook beperkt zijn, en dit voor beide 

referentiesituaties. 

 

PlangebiedSchendelbeke Oost 

Het verschil in volume hemelwater dat kan infiltreren bedraagt 2,93 m3 in vergelijking 

met de gewijzigde situatie en 2,70 m3 in vergelijking met de bestaande situatie. Dit is ver 

onder de kritische grens van 94 m3 die wordt aangegeven bij de richtlijnen voor de 

watertoets.  

 

Plangebied kleinhandelszone N42 

Het gebied is niet infiltratiegevoelig. De wijziging in hoeveelheid water die infiltreert 

omwille van bijkomende verhardingen zal dan ook beperkt zijn, en dit voor beide 

referentiesituaties. 
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Plangebied UNAL-site 

Het gebied is niet infiltratiegevoelig. De wijziging in hoeveelheid water die infiltreert 

omwille van bijkomende verhardingen zal dan ook beperkt zijn, en dit voor beide 

referentiesituaties. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Er wordt geen effect verwacht op het grondwaterpeil omwille van de 

bestemmingswijziging. 

 

• Grondwaterkwaliteit 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

In de deelgebieden die een industriële bestemming krijgen, zijn bedrijfstypes toegestaan 

die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot een verontreiniging van het 

grondwater (benzinestations, afvalverwerking,…). Vooraleer deze activiteiten van start 

kunnen gaan, zal echter altijd een vergunning nodig zijn. Deze zal niet verleend worden 

indien niet voldaan is aan de Vlarem wetgeving. Gezien deze wetgeving een stand-still 

beoogd ten opzichte van de bestaande situatie, wordt er dan ook vanuit gegaan dat de 

bestemmingswijziging geen aanleiding zal geven tot een verslechtering van de 

grondwaterkwaliteit. Bijkomend is het plangebied niet infiltratiegevoelig zodat infiltratie 

van water dat afstroomt van verharde oppervlaktes, beperkt zal zijn. 

 

Het effect wordt dan ook als neutraal beoordeeld voor beide referentiesituaties. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

In dit plangebied zijn bedrijfstypes toegestaan die mogelijk aanleiding zouden kunnen 

geven tot een verontreiniging van het grondwater (o.a. benzinestations). Vooraleer deze 

activiteiten van start kunnen gaan, zal echter altijd een vergunning nodig zijn. Deze zal 

niet verleend worden indien niet voldaan is aan de Vlarem wetgeving. Gezien deze 

wetgeving een stand-still beoogd ten opzichte van de bestaande situatie, wordt er dan 

ook vanuit gegaan dat de bestemmingswijziging geen aanleiding zal geven tot een 

verslechtering van de grondwaterkwaliteit.  

 

Het water dat afstroomt van parkings of opslaglocaties kan mogelijk vervuild zijn. Gezien 

dit water afgevoerd zou moeten worden naar een bufferbekken waar het mogelijk kan 

infiltreren (zie verder) kan dit aanleiding geven tot een contaminatie van het grondwater. 

Dit is een weinig significant negatief effect ten opzichte van beide referentiesituaties. In 

paragraaf 11.10 is een milderende maatregel opgenomen om dit negatieve effect te 

vermijden. 

 

Plangebied kleinhandelszone N42 

De activiteiten die voorzien worden in de voorschriften voor dit plangebied zijn niet van 

die aard dat ze aanleiding zullen geven tot een verontreiniging van het grondwater. De 

enige mogelijke bron van vervuiling zijn de parkings. Voor moderne wagens is de kans 

op lekken van vb. olie echter zeer beperkt. Gezien de parkings verhard zijn, kunnen 

eventuele lekken ook eenvoudig opgeruimd worden.  

 

Het effect wordt als neutraal beoordeeld voor beide referentiesituaties. 

 

Plangebied UNAL-site 

In de deelgebieden die een industriële bestemming krijgen, zijn bedrijfstypes toegestaan 

die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot een verontreiniging van het 
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grondwater (benzinestations, slibverwerking,…). Vooraleer deze activiteiten van start 

kunnen gaan, zal echter altijd een vergunning nodig zijn. Deze zal niet verleend worden 

indien niet voldaan is aan de Vlarem wetgeving. Gezien deze wetgeving een stand-still 

beoogt ten opzichte van de bestaande situatie, wordt er dan ook vanuit gegaan dat de 

bestemmingswijziging geen aanleiding zal geven tot een verslechtering van de 

grondwaterkwaliteit.  

 

Het effect wordt dan ook als neutraal beoordeeld voor beide referentiesituaties. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De bestemmingswijziging tot natuurgebied kan zeker geen aanleiding geven tot een 

verontreiniging van het grondwater. 

 

Bij de huidige bestemming als woonuitbreidingsgebied is de kans op verontreiniging 

echter ook beperkt en de bestaande toestand geeft evenmin aanleiding tot risico’s. Het 

effect van de bestemmingswijziging zal dan ook neutraal zijn. 

 

11.7.3 Oppervlaktewater 

• Overstromingen 

Geraardsbergen Noord 

In het RUP zijn bufferbekkens met gebufferde afvoer voorzien op twee locaties, beide in 

de vallei van de Dammersbeek. Het water dat afstroomt van de deelgebieden 

Schendelbeke West en Nederboelare kan natuurlijk afstromen naar deze bufferbekkens.  

De huidige bestemming van het deelgebied Schendelbeke West is grotendeels akker, 

met een kleine zone natuurgebied. De afstroom zal dan ook veel minder zijn dan bij een 

inrichting als bedrijventerrein. Indien het volume van het bufferbekken groot genoeg is 

(conform de volumes in tabel 11.4) zal het effect van de verhoogde afstroom echter 

opgevangen worden. In werkelijkheid is momenteel reeds een gedeelte van het 

deelgebied verhard, waardoor de wijziging in de afstroomhoeveelheid kleiner zal zijn. 

Het effect zal dan ook ten opzichte van de bestaande toestand neutraal zijn. 

 

Voor het deelgebied Nederboelare is het grootste deel momenteel reeds ingekleurd als 

bedrijventerrein op het gewestplan, evenwel zonder aanduiding voor een bufferbekken. 

De toevoeging hiervan in het nieuwe plan is dan ook positief. Momenteel bestaat het 

plangebied echter nog grotendeels uit akkers en graslanden, met een klein gedeelte 

urbaan gebied. Ten opzichte van de bestaande toestand zal er dan ook een verhoogde 

afstroom zijn. Met inplanting van een voldoende groot bufferbekken zal het effect 

hiervan echter neutraal zijn. 

 

Het water dat afstroomt vanuit het deelgebied Stedelijk sportpark vloeit niet naar deze 

bufferbekkens, maar zal van nature afstromen richting zuidoosten. In het RUP is 

hiervoor geen bufferbekken voorzien. Dit is geen wijziging ten opzichte van de huidige 

bestemming. Momenteel is nagenoeg de volledige zone ook al bestemd voor recreatie 

en er kan vanuit gegaan worden dat voor een invulling hiervan altijd verharding onder de 

vorm van parkings en gebouwen noodzakelijk zal zijn. Het effect is dan ook neutraal. In 

de bestaande toestand is het gebied echter nagenoeg onverhard. Indien bij invulling van 

de nieuwe bestemming alle parkings in water ondoorlatende verharding voorzien 

worden, zal dit leiden tot een verhoogde afstroom van hemelwater wat kan leiden tot 

een verhoogd overstromingsrisico. Dit is een weinig significant negatief effect. In 

paragraaf 11.10 worden maatregelen voorgesteld om dit effect te milderen.  
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Gezien het afstromende water in de deelgebieden Schendelbeke west en Nederboelare 

gebufferd wordt, kan enkel het afstromende water van het stedelijk sportpark potentieel 

leiden tot een verhoogd overstromingsrisico. Gezien het niet over een groot volume 

water gaat, en de risico’s zich grotendeels situeren buiten stedelijk gebied, wordt het 

effect hiervan als weinig significant negatief beoordeeld, en dit enkel ten opzichte van de 

bestaande toestand. Ten opzichte van de huidige bestemming is het effect op het 

overstromingsrisico neutraal. 

 

Schendelbeke Oost 

De huidige bestemming van deze oppervlakte is buffergebied. De verharding zorgt dus 

voor een verhoogde afstroom van hemelwater. Indien een voldoende groot bufferbekken 

met infiltratiemogelijkheid wordt aangelegd, is het effect op het overstromingsrisico 

neutraal. 

 

In de bestaande toestand omvat het plangebied grotendeels graslanden, en een akker. 

Een bomenrij is afzonderlijk aangeduid. In het westen van het plangebied zijn enkele 

bestaande gebouwen en verharde parking. Het effect ten opzichte van deze referentie is 

dus ongeveer gelijk aan het effect ten opzichte van de huidige bestemming. Mits de 

aanleg van voorzieningen voor buffering en infiltratie zal het effect neutraal zijn. 

 

Kleinhandelszone N42 

De huidige bestemming bestaat voor een deel uit kmo-zone, een deel woongebied, een 

deel landbouw en een deel bufferzone. Voor het deel dat al bestemd was als bufferzone 

wijzigt de afstroming niet. Voor het deel met bestemming woongebied kan ook 

aangenomen worden dat een redelijk percentage verhard zou zijn. Voor de 

bestemmingen landbouwgebied en buffer is dit niet het geval. De afstroming zal dus 

verhogen. Indien een voldoende groot bufferbekken aangelegd wordt, zal het effect 

hiervan neutraal zijn. 

 

Momenteel is ongeveer 1,2 ha reeds verhard. De bijkomende afstroming zal dus veeleer 

beperkt zijn. Indien bij de heraanleg van het terrein een buffering voorzien wordt, zal het 

effect dan ook weinig significant positief zijn. 

 

UNALsite 

De huidige bestemming van de UNALsite is vergelijkbaar met de nieuwe bestemming, 

industriegebied en bosgebied. Op het vlak van afstroming zal het effect dan ook niet 

wijzigen. Indien een bufferbekken voorzien wordt, zal het effect weinig significant positief 

zijn. 

 

Ook de bestaande toestand wijkt niet af van de nieuwe bestemming op het vlak van 

verharding, een heel groot deel van het plangebied is verhard. Ook ten opzichte van 

deze referentiesituatie zal, indien een bufferbekken aangelegd wordt, het effect dus 

weinig significant positief zijn. 

 

De aanleg van een bufferbekken zal echter niet voldoende zijn om het 

overstromingsrisico te verminderen. Dit risico is er immers niet omwille van de lokale 

afstroming maar door de versnelde afvoer van bovenstroomse gebieden.  

 

In reeds aangesneden woonzones of industrieterreinen binnen overstromingsgevoelig 

gebied zijn nieuwe harde bestemmingen mogelijk op voorwaarde dat de ruimte die 
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verloren gaat voor water gecompenseerd wordt en er overstromingsvrij gebouwd wordt. 

Gezien dit momenteel niet opgenomen is in de voorschriften, wordt het effect op 

overstromingsrisico significant negatief beoordeeld voor beide referentiesituaties. In 

paragraaf 11.10 zijn milderende maatregelen opgenomen. 

 

Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De huidige bestemming van de twee deelgebieden is woonuitbreidingsgebied. Indien dit 

omgezet zou worden naar woongebied, zal dit leiden tot bijkomende verharding. Hoewel 

dit ten dele kan opgevangen worden door de verplichte aanleg van hemelwaterputten 

voor herbruik, een bufferbekken en het gebruik van zoveel mogelijk waterdoorlatende 

verharding, zal er altijd een verhoogde afstroom zijn van hemelwater in vergelijking met 

natuurgebied. Gezien de Molenbeek ter hoogte van dit plangebied nu reeds 

overstromingsgevoelig is, zou dit leiden tot een verhoogd risico. De omzetting van deze 

woonuitbreidingsgebieden naar natuurgebied is dan ook een verbetering. Gezien het in 

totaal om een relatief grote zone gaat, de overstromingsproblematiek nu al groot is en 

het risico zich zou situeren in stedelijk gebied, wordt het effect als zeer significant 

positief beoordeeld. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand is het effect echter niet zo groot gezien het gebied 

momenteel onverhard is. Een deel van de percelen is momenteel wel in gebruik als 

akker, wat een hogere afstroom geeft dan de meeste natuurlijke invullingen. Daarom 

wordt het effect ten opzichte van de bestaande situatie als weinig significant positief 

beoordeeld. 

 

• Oppervlaktewaterkwaliteit 

Geraardsbergen Noord 

De vestiging van bedrijven in de deelgebieden Schendelbeke West en Nederboelare 

kan aanleiding geven tot een productie van afvalwater. Dit afvalwater kan geloosd 

worden op de riolering. Hierbij moeten echter de Vlarem-normen gerespecteerd worden. 

Bovendien is er gescheiden riolering voorzien zodat het afvalwater sowieso een 

afvalwaterzuivering zal passeren en niet ongezuiverd in de waterlopen terechtkomt. Er 

wordt dan ook vanuit gegaan dat de bedrijven geen aanleiding zullen geven tot 

vervuiling van het oppervlaktewater. 

 

Voor de infrastructuur die opgetrokken kan worden in het deelgebied stedelijk sportpark 

is het van belang alle gebouwen aan te sluiten op gescheiden riolering die voorzien is in 

de voorschriften. Ook voor sanitaire voorzieningen op het doortrekkersterrein moet dit 

het geval zijn.  

 

Een contaminatie van het oppervlaktewater kan mogelijk wel plaatsvinden via de 

afstroom van hemelwater van parkings of vervuilde verharde oppervlakten. Het is 

daarom aangewezen een kws-afscheider te plaatsen voor het water het bufferbekken 

ingaat (zie milderende maatregelen). Zonder kws-afscheider, kan een contaminatie niet 

uitgesloten worden. Gezien het risico op contaminatie veeleer beperkt is, wordt het 

effect voor beide referentiesituaties als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

Schendelbeke Oost 

Ook voor de bedrijven in Schendelbeke Oost geldt dat water enkel kan geloosd worden 

indien het voldoet aan de Vlarem normen. Ook in dit plangebied is de aanleg van 

gescheiden riolering opgenomen in de voorschriften. 
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Een contaminatie van het oppervlaktewater kan mogelijk wel plaatsvinden via de 

afstroom van hemelwater van parkings of vervuilde verharde oppervlakten. Het is 

daarom aangewezen een kws-afscheider te plaatsen voor het water het bufferbekken 

ingaat (zie milderende maatregelen). Zonder kws-afscheider, kan een contaminatie niet 

uitgesloten worden. Gezien het risico op contaminatie veeleer beperkt is, wordt het 

effect voor beide referentiesituaties als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

Kleinhandelszone N42 

Voor dit plangebied is de belangrijkste bron voor mogelijke 

oppervlaktewaterverontreiniging het sanitaire water. Gezien in de voorschriften de 

aanleg van een gescheiden riolering opgenomen is en het plangebied ligt in centraal 

gebied op het zoneringsplan, kan aangenomen worden dat dit voldoende gezuiverd zal 

worden. Er wordt dan ook geen effect verwacht. 

 

Een contaminatie van het oppervlaktewater kan mogelijk wel plaatsvinden via de 

afstroom van hemelwater van parkings of vervuilde verharde oppervlakten. Het is 

daarom aangewezen een kws-afscheider te plaatsen voor het water het bufferbekken 

ingaat (zie milderende maatregelen). Zonder kws-afscheider, kan een contaminatie niet 

uitgesloten worden. Gezien het risico op contaminatie veeleer beperkt is, wordt het 

effect voor beide referentiesituaties als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

UNALsite 

Het afvalwater van bedrijven kan enkel geloosd worden indien het voldoet aan de 

afvalwaternormen. Het effect hiervan op de waterkwaliteit wordt dan ook als neutraal 

beoordeeld. 

 

In de huidige bestemming is de aanleg van een gescheiden riolering niet opgenomen in 

de voorschriften. In werkelijkheid is momenteel de aansluiting op het rioleringsstelsel 

onvoldoende. In de nieuwe voorschriften is de verplichting opgenomen een volledig 

gescheiden stelsel aan te leggen voor hemel- en afvalwater. Deze aanpassing wordt 

dan ook als matig significant positief beoordeeld ten opzichte van beide 

referentiesituaties. 

 

Een contaminatie van het oppervlaktewater kan mogelijk wel plaatsvinden via de 

afstroom van hemelwater van parkings of vervuilde verharde oppervlakten. Het is 

daarom aangewezen een kws-afscheider te plaatsen voor het water het bufferbekken 

ingaat (zie milderende maatregelen). Zonder kws-afscheider, kan een contaminatie niet 

uitgesloten worden. Gezien het risico op contaminatie veeleer beperkt is, wordt het 

effect voor beide referentiesituaties als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

Het totale effect op de oppervlaktewaterkwaliteit wordt voor beide referentiesituaties als 

weinig significant positief beoordeeld. 

 

Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De bestemmingswijziging tot natuurgebied kan zeker geen aanleiding geven tot een 

verontreiniging van het oppervlaktewater. 

 

Bij de huidige bestemming als woonuitbreidingsgebied is de kans op verontreiniging 

echter ook beperkt en de bestaande toestand geeft evenmin aanleiding tot risico’s. Het 

effect van de bestemmingswijziging zal dan ook neutraal zijn. 
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11.8 Effectbeoordeling 

In tabel 11.5 en tabel 11.6 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline 

Water.  

 

Indien vergeleken wordt met de huidige bestemming zijn er weinig significante negatieve 

effecten te verwachten op de oppervlaktewaterkwaliteit voor de plangebieden 

Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost en kleinhandelszone N42. Voor het 

plangebied UNAL-site is er een matig significant negatief effect voor de effectgroep 

wijziging overstroming en een weinig significant positief effect voor de 

oppervlaktewaterkwaliteit. Voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei is er 

een zeer significant positief effect op de effectgroep wijzing overstroming. 

 

Indien vergeleken wordt met de bestaande toestand, zijn de effecten algemeen gezien 

minder uitgesproken. Wel is er een weinig significant negatief effect voor de effectgroep 

wijziging overstroming voor het plangebied Geraardsbergen Noord, waar er net een 

weinig significant positief effect is voor deze effectgroep voor het plangebied 

Kleinhandelszone N42. Het weinig significante negatieve effect op de 

oppervlaktewaterkwaliteit valt weg voor het plangebied Kleinhandelszone N42. Het zeer 

significante positieve effect voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei voor 

de effectgroep wijziging overstroming wordt minder sterk. 

 

Tabel 11.5: Effectbeoordeling voor de discipline Water t.o.v. huidige bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Wijziging overstroming 0 0 0 -2 +3 

Grondwaterkwaliteit 0 -1 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 -1 +1 0 

 

 

 

Tabel 11.6: Effectbeoordeling voor de discipline Water t.o.v. bestaande toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Wijziging overstroming -1 0 +1 -2 +1 

Grondwaterkwaliteit 0 -1 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 0 +1 0 

 

11.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Het PRUP vormt voor de discipline Water geen belemmering voor de uitvoering van de 

ontwikkelingsscenario’s. 

 

11.10 Milderende maatregelen 

Mitigeren afstroming Stedelijk sportpark 

De verhoogde afstroming in het stedelijk sportpark kan gemitigeerd worden op twee 

manieren. Ofwel kan de verharding zoveel mogelijk aangelegd worden in 

waterdoorlatende materialen; ofwel wordt een buffervat aangelegd (vb. onder de vorm 

van een vijver) waarbij het water kan gebruikt worden om in droge periodes de 
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sportvelden te besproeien. Op deze manier zal het effect van de verhoogde afstroming 

op het overstromingsrisico gemitigeerd worden en het effect neutraal zijn. 

Eén van deze opties moet bindend mee opgenomen worden in het RUP. In het geval 

gekozen wordt voor de aanleg van een buffervat, moet dit best collectief gebeuren om te 

vermijden dat de buffereis verschoven wordt naar de verschillende individuele percelen. 

 

Mitigeren overstromingsrisico UNALsite 

Het oprichten van constructies, het ophogen van grond en andere werken zorgen ervoor 

dat de ruimte die oorspronkelijk beschikbaar was voor water, na deze ingrepen niet 

meer ingenomen kan worden. Dit kan ervoor zorgen dat de overstromingen op andere 

locaties nog sterker toenemen. Bij het uitwerken van het plan moet dan ook minstens 

een stand-still beginsel gerespecteerd worden: alle maatregelen moeten genomen 

worden om binnen het plangebied de waterloop evenveel ruimte te geven als voordien. 

De ‘ruimte voor water’ die ingenomen wordt zal ook effectief gecompenseerd moeten 

worden in het plangebied. Om het verlies aan ruimte voor water te beperken, kunnen 

bijvoorbeeld volgende voorwaarden opgelegd worden: 

• enkel waterdoorlatende verhardingen toegestaan 

• maximale toegestaan % verharding 

• bebouwing op palen  

• ingenomen ruimte voor water compenseren door een afgraving in andere delen 

van het plangebied (ook rekeninghoudend met de grondwaterstanden op die 

locatie) 

• opleggen dat de grondbalans in geval van ophogingen in overstromingsgebied 

neutraal moet zijn binnen dit gebied 

 
Mits er gecompenseerd wordt, kunnen nieuwe gebouwen opgetrokken worden binnen 
de overstromingszone. Dit kan evenwel enkel indien ze overstromingsvrij gebouwd 
worden: 

• Er worden geen ondergrondse ruimten (benutte kelders, garages,…) voorzien, 

uitgezonderd een kruipkelder; het aanleggen van een niet gebruikte overstroombare 

kruipkelder mag niet in tegenspraak zijn met een stedenbouwkundig voorschrift over het 

verbod op ondergrondse ruimten 

• Het vloerpeil wordt hoog genoeg gekozen, bij voorkeur minstens 30 cm hoger 

dan het waterpeil dat bereikt wordt bij een bui met een terugkeerperiode van 100 jaar 

(T100). De topwaterpeilen bij een was met een bepaalde terugkeerperiode zijn door het 

waterbouwkundig laboratorium bepaald op basis van modelresultaten. Gezien de 

afstand die de Dender aflegt langs de UNAL-site, is het niet mogelijk om één waarde op 

te geven. Voor een was met een terugkeerperiode van 100 jaar worden met het huidige 

model topwaterstanden berekend op het traject van de Dender tussen ongeveer 18,67 

en 18,44mTAW. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de onzekerheid op 

de modelresultaten. Zo wordt gesteld dat een model met afwijking tot 5% op de 

waterdieptes een goed gekalibreerd model is. In dit geval komt dit neer op een 20-25tal 

cm (schriftelijke mededeling waterbouwkundig laboratorium). 

• Er worden geen ondergrondse mazouttanks voorzien 

• Bij de plaatsing van de hemelwaterput wordt erop gelet dat er geen 

overstromingswater de put kan binnendringen 

• De waterafvoer van de gebouwen wordt verzekerd, eventueel met 

pompinstallatie. Bij een overstroming komen immers ook de riolen onder druk te staan, 

waardoor ze in de omgekeerde richting kunnen stromen 

• Er wordt een terugslagklep geplaatst op aansluitingen naar de riolering en/of 

regenwaterafvoer 
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Indien deze milderende maatregelen opgenomen worden in de voorschriften, blijft het 

overstromingsrisico ter hoogte van het plangebied even groot, maar zal het 

overstromingsrisico in andere gebieden niet toenemen. Gezien de geplande 

bestemming niet sterk afwijkt van de huidige bestemming of de bestaande toestand, zal 

het overstromingsrisico dan ook niet toenemen en wordt het effect als neutraal 

beoordeeld. 

 

Zowel de compensatie als de regels voor overstromingsvrij bouwen dienen bindend te 

worden opgenomen in het RUP. Deze maatregelen moeten ook gevolg krijgen op 

volgende niveuas zoals bij het afleveren van bouwvergunningen. 

 

Milderen risico verontreiniging oppervlakte- en grondwaterkwaliteit door afstroom 

gecontamineerd hemelwater 

Het hemelwater dat valt op de voorziene parkings moet beschouwd worden als zijnde 

potentieel verontreinigd. De waterafvoer naar de infiltratievoorzieningen moet voor de 

inlaat naar het bekken gezuiverd worden. Er moet minstens een regelmatig te 

onderhouden KWS-afscheider met sedimentvang en coalescentiefilter geïnstalleerd 

worden. Deze moet voldoen aan EN 858 en DIN 1999 om de infiltratiecapaciteit van het 

bekken en de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater te beschermen. 

Deze maatregel moet bindend mee opgenomen worden in het RUP. 

 

Beoordeling na uitvoering milderende maatregelen 

In tabel 11.7 en tabel 11.8 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline 

Water na uitvoering van de milderende maatregelen 

 

Tabel 11.7: Effectbeoordeling voor de discipline Water t.o.v. huidige bestemming na milderende 

maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Wijziging overstroming 0 0 0 0 +3 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 +1 0 

 

Tabel 11.8: Effectbeoordeling voor de discipline Water t.o.v. bestaande toestand na milderende 

maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Wijziging overstroming 0 0 +1 0 +1 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 +1 0 
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12 DISCIPLINE GELUID EN TRILLINGEN 

12.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Geluid wordt bepaald door de maximale perimeter 

waarbinnen verstoring door geluid, afkomstig van de instelling of het aangetrokken 

verkeer, merkbaar is. Specifieke aandacht gaat naar de omgeving van het plangebied. 

Daarnaast wordt het geluid van het verkeer eveneens meegenomen. Het studiegebied 

omvat daarom naast het plangebied eveneens de wegen waar een wijziging in verkeer 

verwacht wordt. 

 

Buiten de zones in de onmiddellijke omgeving van het plangebied wordt ook het 

stiltegebied Dender - Mark mee opgenomen in het studiegebied omwille van de 

specifieke doelstellingen voor dit gebied. 

 

12.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

12.2.1 Normen  

Bedrijventerreinen 

De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn gebaseerd op de bestemming van het 

gebied. In figuur 4.1 is een overzicht weergegeven van de gewestplanbestemming. 

 

Om de milieueffecten te kunnen bepalen wordt rekening gehouden met een zone van 

ongeveer 500 m rond de inrichting. Door de omzetting van de huidige bestemming naar 

industriegebied in een alternatief gelden de normen die opgesomd zijn in tabel 12.1. 

 

Tabel 12.1: Overzicht van de geldende milieukwaliteitsnormen dB(A) voor open lucht in de directe 

omgeving van de plangebieden 

Gebied Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts 

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van 

industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 45 40 40 

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van 

gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 

ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 

ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 45 40 35 

Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 55 50 50 

Woongebieden  45 40 35 

Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

 

Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van 

belang. Binnen deze perimeter zijn al de woningen in een gebied gelegen op minder 

dan 500 m van een industriegebied. Voor deze woningen gelden dan de normen van 45 

dB(A) overdag en 40 dB(A) s’avonds en s’nachts.  
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Windturbines 

Het geluid waarmee rekening dient te worden gehouden, is het geluid te wijten aan de 

installaties. De limietwaarden volgens de Vlaamse milieureglementering (VLAREM) 

variëren in functie van de periode en de bestemming van het gewestplan. Volgens 

artikel 5.20, §2 van titel II van het Vlarem zijn geen geluidsnormen van toepassing. In de 

milieuvergunning kunnen echter wel geluidsemissiegrenswaarden worden opgelegd in 

functie van de omgevingssituatie. 

 

Niettegenstaande werd een specifiek document gepubliceerd met referentie 

”Omzendbrief: EME/2006/01- RO/2006/02 - Afwegingskader en randvoorwaarden voor 

de inplanting van windturbines“ en Omzendbrief LNE/2009/01 – RO/2009/01 

“Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines”.  

 

De omzendbrief bepaalt: 

Wanneer de meest dichtbijzijnde geïsoleerde woning of het meest dichtbijzijnde 

woongebied zich bevindt op een afstand van meer dan 250 m van de windturbinemast, 

mag ervan uitgegaan worden dat de hinder veroorzaakt door de windturbine/het 

windturbinepark tot een aanvaardbaar niveau beperkt is. 

 

Wanneer die afstand kleiner dan of gelijk aan 250 m is, moet de hiernavolgende 

benadering gehanteerd worden. Het specifieke geluid wordt bepaald in de nabijheid van 

de meest dichtbijzijnde geïsoleerde woning of het meest dichtbijzijnde woongebied. 

Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van een windturbine of windturbinepark op 

een bepaalde locatie dient het specifieke geluid in afwijking van bijlage 2.2.1 van titel II 

van het Vlarem te worden getoetst aan de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open 

lucht opgelijst tabel 12.2. 

 

Tabel 12.2: Richtwaarden in dB(A) in open lucht 

GEBIED 

MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN 

OPEN LUCHT 

 

OVERDAG 

 

's AVONDS 

 

's NACHTS 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 49 44 39 

2°  Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

54 49 49 

3°  Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en 

middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 

ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

54 49 44 

4°  Woongebieden 49 44 39 

5°  Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

64 59 59 

6°  Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor 

verblijfsrecreatie 
54 49 44 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 

domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 

worden vastgesteld 

49 44 39 
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GEBIED 

MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN 

OPEN LUCHT 

 

OVERDAG 

 

's AVONDS 

 

's NACHTS 

8°  Bufferzones 59 54 54 

9°  Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens 

de ontginning 

59 54 49 

 

12.2.2 Geluidsbelastingskaarten wegverkeer 

Er is een studie uitgevoerd waarbij geluidsbelastingskaarten zijn opgemaakt die de 

impact van de belangrijke wegen weergeven. Deze studie is uitgevoerd door het 

Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid. In illustratie 12.1 is een 

overzicht gegeven van de geluidsbelasting van de N42 ter hoogte van het plangebied.  

 

Illustratie 12.1: Geluidsbelastingskaarten voor nacht en gewogen gemiddelde 

      

 

Er zijn geluidskaarten opgemaakt voor de N42 van het geluidsniveau zowel van Lden 

als van Lnight. Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde 

geluidsniveau van de dag-, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus 

verhoogd worden met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van 

alle nachtperioden (23.00 tot 7.00) over een jaar. Uit de kaarten kan opgemaakt worden 

dat er tot 75 dB als Lden kan verwacht worden.  

 

12.2.3 Bestaande toestand plangebieden 

Per plangebied zal kort beschreven worden welke de voornaamste bronnen van geluid 

zijn en waar eventuele bufferzones gelegen zijn.  

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

De belangrijkste bronnen binnen dit plangebied zijn de spoorlijn die het gebied 

doorkruist en de N42 die grenst aan het plangebied. Daarnaast grenst het gebied in het 

noorden ook aan een industriezone. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Ook hier is een spoorlijn de belangrijkste bron van geluid. De spoorlijn begrenst het 

plangebied in het zuiden. Ten westen van het plangebied is een industriezone gelegen 

die mee het achtergrondgeluid bepaalt. De belangrijkste bedrijven hier naar geluid toe 

zijn een garage-carosseriebedrijf, een inox- en metaalbedrijf, een drukkerij, een 
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industriële schrijnwerkerij, een containerpark, een mechanisch verwerkingsbedrijf van 

plastiek en folie en een wasserij.  

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Dit plangebied is gelegen langs de gewestweg N42, verkeer is hier een belangrijke bron 

van geluidhinder.  

 

Volgens het gewestplan is er een bufferzone gelegen ten noorden van het plangebied. 

In werkelijkheid vormt deze buffer tussen de zone voor ambachtelijke bedrijven en 

kmo’s en het aangrenzende woongebied geen buffer naar geluid toe.  

 

Plangebied Unalsite 

De Unalsite is een industriegebied en wordt in het noorden begrensd door de Dender en 

in het westen door de spoorlijn. De bereikbaarheid van de site verloopt hoofdzakelijk via 

de N496/Guilleminlaan. Bedrijven die hier zijn gevestigd en een verhoging in het 

achtergrondgeluid kunnen veroorzaken zijn een wasserij, een metaalconstructiebedrijf 

en een bouwmaterialenbedrijf. Het verkeer afkomstig van deze inrichtingen zorgt voor 

een verhoging van het achtergrondgeluid op de directe omgeving van deze 

ontsluitingswegen.  

 

De kritische plaatsen voor geluid bevinden zich hoofdzakelijk ter hoogte van het 

aanpalende woongebied langsheen de Gaverstraat. Ten noorden van de site is naast 

een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut een bufferzone gelegen. 

Deze zorgen door de vergroting van de afstand tot het achterliggende woongebied voor 

een geluidsbuffering. Het woonuitbreidingsgebied heeft in de huidige situatie een 

bosachtig karakter wat voor enige extra buffering kan zorgen naar de achterliggende 

woningen.  

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

In dit plangebied zijn geen geluidsbronnen aanwezig. Het achtergrondgeluid in dit 

plangebied wordt hoofdzakelijk bepaald door de omliggende wegen.  

 

12.2.4 Geluidsmetingen: 

In het kader van dit MER zijn geluidsmetingen uitgevoerd op 06/05/2011. Het betreft 

ambulante metingen op representatieve meetpunten in het studiegebied. Er is gemeten 

gedurende ongeveer een half uur op de verschillende meetpuntlocaties. De metingen 

zijn uitgevoerd tussen 10u30 en 16u30 waardoor de drukkere spitsuren niet zijn 

meegenomen in de geluidsmetingen. In illustratie 12.2 is een overzicht gegeven van de 

meetpuntlocaties. 

 

Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van 

belang. Met deze woningen zal dan ook rekening gehouden worden. De locaties zijn zo 

gekozen dat er een inschatting kan gemaakt worden van het huidige geluidsklimaat voor 

al de nabijgelegen woningen. 
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Illustratie 12.2: Overzicht van de meetpuntlocaties 

 
 

Meetpunt 1 is gelegen ter hoogte van het plangebied Schendelbeke Oost. Er is 

geopteerd om te meten bij de nabijgelegen woning ter hoogte van het noordoostelijke 

punt van het plangebied.  

 

Meetpunt 2 geeft het achtergrondniveau weer ter hoogte van de woning in de 

Broekstraat nr 17. Deze woning is op ca. 196 m ten noordwesten van het plangebied 

Geraardsbergen Noord gelegen. Meetpunt 3 is gelegen ter hoogte van de woning nr 162 

langsheen de N42. Het meetpunt is op het naastliggende perceel gelegen ter hoogte 

van de woning op ca. 35 m van de N42. Dit meetpunt is gelegen op de rand van het 

regionaal bedrijventerrein en vormt een beeld van het achtergrondgeluid dat beïnvloed 

wordt door verkeer. Meetpunt 4 is gelegen ter hoogte van de tuin behorende tot de 
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woning nr 35 in de Molendreef. Meetpunt 4 vormt een representatief beeld voor de 

geplande industrie ten noorden en de dagrecreatie.  

 

Meetpunt 5 is gelegen in het plangebied N42 ter hoogte van de nabijgelegen woning op 

ca 30 m van de as van de N42. Deze woning is de meest nabijgelegen woning voor de 

zone die wordt herbestemd. Meetpunt 6 is gelegen op de parking achteraan de Delhaize 

in het noordelijkste punt van het plangebied. Dit meetpunt geeft het achtergrondgeluid 

weer in de bestaande situatie.  

 

Meetpunt 7 is ten noordoosten van het plangebied UNALsite aan de achterzijde van de 

woningen gelegen. Deze meetpuntlocatie is gekozen om voor de woningen ter hoogte 

van de Gaverstraat, aan de ingang van de gemeenteloods, een goede inschatting te 

kunnen maken van het te verwachten effect. Meetpunt 8 is gelegen ter hoogte van de 

woning nr 68 in de Gaverstraat. Dit meetpunt is ten opzichte van het vorige meetpunt 

dan ook verder van de drukke verkeersassen gelegen. 

 

Meetpunt 10 is gelegen in de zone die een herbestemming naar natuur zal meekrijgen 

en geeft dan ook een beeld weer van het huidige geluidsklimaat ter hoogte van dit 

plangebied.  

 

De meetomstandigheden gedurende de meetperiodes werden gekenmerkt door warme 

temperaturen ( ca 28 °C) en zeer beperkte wind. Er was namelijk een noordwestelijke 

wind aanwezig van 2 Beaufort (1,6 m/s tot 3,3 m/s). Gedurende de metingen is er 

gebruik gemaakt van een windbol op de microfoon. De geluidsmetingen vonden plaats 

op een hoogte die representatief is voor de woonniveaus (ca. 2 m) in de omgeving en 

op minstens 3,5 m van muren, gebouwen en andere constructies die het geluid kunnen 

weerkaatsen. Ter hoogte van meetpunt 7 is de meter iets hoger geplaatst (ca 2,5 m) 

door de beperkte ruimt om te meten.  

 

In tabel 12.3 is een overzicht gegeven van de gemeten geluidsniveaus op de 

verschillende meetpuntlocaties. Bijkomstig zijn de verschillende statistische parameters 

weergegeven van deze metingen.  

 

Tabel 12.3: Gemeten geluidsniveaus 

meetpunt tijdstip LAeq LAF1 LAF5 LAF10 LAF50 LAF90 LAF95 LAF99 LAFmax LAFmin 

1 10:50 55,2 67,27 60,06 55,44 41,99 38,2 37,56 36,69 84,11 35,02 

2 11:37 49,05 63,16 47,52 46,57 42,81 39,03 38,18 37,12 70,08 36,08 

3 12:28 63,59 71,88 67,8 65,65 59,87 49,26 46,58 43,91 86,78 41,37 

4 13:12 49,82 60,22 48,29 46,39 43,16 40,66 40,06 39,04 75,12 37,62 

5 13:56 59,52 68,73 64,24 62,43 57,29 50 47,75 44,4 74,56 42,12 

6 14:27 46,57 54,9 49,72 48,48 45,38 42,99 42,67 42,23 60,26 41,69 

7 14:50 47,91 58,35 51,82 48,89 43,4 40,52 39,71 38,45 74,47 37,03 

8 15:41 62,42 73,44 68,09 63,14 46,39 40,41 39,14 37,24 90,89 34,59 

9 16:20 44,12 50,11 48,8 47,8 42,41 37,49 36,44 35,49 51,7 34,74 
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Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau (LA,eq) en de LA95  

 

De LA,eq waarden geven het geluidsdrukniveau weer dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde 

geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende 

hetzelfde tijdsinterval T. In deze geluidmaat zijn de over een periode variërende geluidniveaus 

gemiddeld tot één geluidsniveau zoals het een continu geluid zou geweest zijn. De LA95 geeft het 

geluidsniveau weer dat gedurende 95% van de tijd aanwezig was of overschreden werd. Deze 

parameter geeft een duidelijk beeld van de achtergrondwaarden op de verschillende locaties in het 

gebied. 

 

De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijke oor voor de toonhoogte van het 

geluid. De eenheid wordt gegeven in dB(A). 

 

Lden 

De europese richtlijn omgevingslawaai schrijft voor gebruik te maken van Lden Deze parameter geeft 

een gewogen logaritmisch gemiddelde van dag, avond en nachtperiode. De geplande ingrepen hebben 

enkel een impact op de dagperiode. de avond en nacht zijn de winkels gesloten. Het gebruik van de 

Lden-parameter zou dan ook een vertekend beeld geven van de effecten  Daarom is gekozen om enkel 

met de dagperiode te rekenen. Dit komt overeen met de parameter Lday in de Europese richtlijn 

 

Ter hoogte van meetpunt 1 is het achtergrondniveau gemeten op de rand van het 

gebied zelf en was er al een beperkte invloed van omringende industrie Het betreft een 

rijdende vorklift waarvan het achteruitsignaal hoorbaar was ter hoogte van het meetpunt. 

Tevens waren er stoorgeluiden waar te nemen van afkomstig van vogels, een hond, 

passerende voertuigen en een trein (ten zuiden van plangebied). In meetpunt 1 is er een 

verschil van 17 dB(A) waar te nemen tussen de LAeq en de LA95 waarden. Dit duidt erop 

dat hier een aanzienlijke invloed is van omliggende stoorgeluiden (passage verkeer).  

 

Ter hoogte van meetpunt 2 is er van de N42 niets meer hoorbaar. Dit meetpunt is dan 

ook gekozen om het effect van het plangebied maximaal te kunnen inschatten ter 

hoogte van de nabijgelegen woningen. Gedurende de metingen zijn er stoorgeluiden 

geweest van een aanpalende boerderij en van twee passerende treinen. De metingen 

zijn gestopt gedurende de periode van het vullen van een Aalton op de aanpalende 

boerderij vermits deze de metingen te sterk beïnvloedde.  

 

In meetpunt 3 valt uit de metingen op te maken dat het om een zeer drukke weg gaat. 

Uit de LA95 waarden kan zelfs besloten worden dat het een continue drukke weg betreft.  

 

In meetpunt 4 is een beperkte invloed van de N42 waarneembaar. Op ca. 100 m van het 

meetpunt was echter wel een nieuwe loods geplaatst waar nog werkzaamheden aan de 

gang waren. Deze werkzaamheden hebben dan ook een invloed gehad op de metingen 

waardoor er een iets hoger achtergrondgeluid is gemeten dan in normale 

omstandigheden voorkomt. Vermits het een vrij constant geluid betreft (motorgeluid 

kraan) zal dit ook in de LA95-waarden mee zijn opgenomen.  

 

In meetpunt 5 op ca 30 m van de N42 is er nog een duidelijk effect waar te nemen van 

de N42. In dit meetpunt waren er eveneens stoorgeluiden van de nabijgelegen parking 

waarneembaar. In meetpunt 6, achter de Delaize gelegen, was een beperkte invloed 

van de N42 waarneembaar. Tevens waren er geluiden waarneembaar die gebonden 

zijn aan de inrichting. Het betreft geluiden van de koelingen, parkinggeluiden en 
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geluiden uit de inrichting. In dit meetpunt is er een beperkt verschil waar te nemen 

tussen de LAeq en de LA95 waarden. 

 

Meetpunt 7 ter hoogte van de UNAL site is er ter hoogte van de achterzijde van de 

woningen het geluidsniveau bepaald. Het geluidsniveau wordt hier hoofdzakelijk 

bepaald door verkeer. De weg naar de gemeentelijke loods en de achterliggende 

garages speelt hier ook een grote rol in. De metingen zijn dan ook een paar maal 

onderbroken bij het aan en afrijden van voertuigen naar de garages van de eigenaars 

van de woningen. Meetpunt 8 was gelegen ter hoogte van de ingang van het bedrijf 

Croesen. Op de achtergrond was er geluid merkbaar van de activiteiten op de terreinen. 

Ter hoogte van de Gaverstraat was er een niet te verwaarloosbare verkeersintenstiteit 

waarneembaar. Indien de LA95 waarden van deze beide meetpunten vergeleken worden 

kan er wel geconcludeerd worden dat voor deze beide meetpunten een gelijkaardig 

geluidsklimaat aanwezig is op het moment van de metingen.  

 

Ter hoogte van het meetpunt 9 is er een ambulante meting uitgevoerd om een idee te 

verkrijgen van het achtergrondgeluid. Binnen het plangebied waren er hoofdzakelijk 

geluiden waarneembaar ten gevolge van het omliggende verkeer. Ter hoogte van dit 

meetpunt zijn de laagste waarde gemeten.  

 

12.2.5 Stiltegebied Dender - Mark  

Op de grens van de steden Ninove en Geraardsbergen en de gemeente Galmaarden, 

op de provinciegrens tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, ligt het stiltegebied 

Dender - Mark. Een stiltegebied wordt gedefinieerd als een gebied waarin de natuurlijke 

geluiden afkomstig van zowel fauna als flora overheersen. Het geluid valt niet weg, 

maar enkel natuurlijke geluiden en gebiedseigen geluiden worden getolereerd. 

 

De dichtstbijzijnde plangebieden zijn deze van Geraardsbergen Noord en Schendelbeke 

Oost. Deze zijn gelegen op ca. 2 à 2,5 km van het stiltegebied. 

 

12.3 Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling 

De effectvoorspelling gebeurt aan de hand van een kwalitatieve inschatting van de 

geluidstoename of -afname ten gevolge van de bestemmingswijzigingen. Deze is 

gebaseerd op de verwachte wijzigingen op het vlak van verkeer en op het vlak van de 

inplanting van bedrijven. 

 

De effecten van de bestemmingswijziging worden ingeschat op basis van beschikbare 

gegevens. Zo wordt er ondermeer gewerkt met kengetallen van verschillende sectoren 

van bedrijvigheid die toegelaten zijn volgens de stedenbouwkundige voorschriften.  

 

De evaluatie van het geluid geproduceerd door de mogelijke sectoren in de 

plangebieden gebeurt aan de hand van de Vlarem II wetgeving. Het specifieke 

geluidsniveau van de mogelijke invullingen mag niet hoger zijn dan welbepaalde 

niveaus. Deze niveaus worden bepaald op basis van de bestemming van het gebied 

volgens het gewestplan en van het achtergrondgeluidsniveau. 

 

Van de mogelijke sectoren die zich kunnen vestigen in een plangebied wordt de worst-

case genomen (volledig terrein opgevuld met sector die meeste geluidshinder 

veroorzaakt ). Op basis hiervan worden contouren berekend waaruit de worst-case 
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impact kan bepaald worden. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met bestaande 

woningen, maar ook met het geplande woongebied aan Overpoort. 

 

De effecten voor geluid worden eveneens geëvalueerd op basis van het geluidsverschil 

met de referentiesituatie. Effecten kleiner dan 1 dB(A) worden als niet relevant 

beschouwd. Een verdubbeling van het geluidsdrukniveau (een stijging van 3 dB(A)) 

wordt als belangrijke stijging beschouwd. Een ernstige stijging bedraagt meer dan 6 

dB(A).  

 

Ook worden de verwachte wijzigingen van de verkeersintensiteiten (zie dicipline Mens, 

mobiliteit) doorgerekend naar geluidshinder. Deze geluidsbronnen ten gevolge van het 

verkeer worden als lijnelementen in het model gebracht. De verkeersintensiteit op de 

rijbanen wordt afzonderlijk bepaald voor zowel zwaar, licht en indien beschikbaar 

halfzwaar verkeer. Er wordt een berekening van de geluidsniveaus gemaakt voor de 

zwaarst belaste periodes. 

 

De verstoring van fauna door een eventuele toename van het geluidsniveau zal 

besproken worden in de discipline Fauna en flora. 

 

12.4 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

• geluidshinder naar omwonenden bij uitbreiding bedrijventerreinen of 

bestemmingen waar mogelijk luidruchtige activiteiten worden toegelaten 

• mate van verenigbaarheid met huidige en mogelijk toekomstige geluidsklimaat 

• toename geluidsemissies verkeer door toename autoverkeer en vrachtverkeer 

• verstoring van het stiltegebied Dender - Mark 

 

De verstoring van fauna door een eventuele toename van het geluidsniveau zal 

besproken worden in de discipline Fauna en flora. 

 

12.5 Beoordelingskader 

In tabel 12.4 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 

Geluid. 
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Tabel 12.4: Beoordelingskader voor de discipline Geluid 

Beoordeling Beschrijving 

+3 Significante afname geluidshinder omwonende of stiltegebieden 

+2 Matige afname geluidshinder omwonende of stiltegebieden 

+1 Geringe afname geluidshinder omwonende of stiltegebieden 

0 Geen effect 

-1 Geringe toename geluidshinder omwonende of stiltegebieden 

-2 Matige toename geluidshinder omwonende of stiltegebieden 

-3 Ernstige toename geluidshinder omwonende of stiltegebieden 

 

12.6 Effectbepaling windturbines 

Draaiende windturbines brengen geluid voort dat hinderlijk kan zijn voor omwonenden of 

voor verstoring kan zorgen voor fauna. In de discipline Geluid wordt bepaald welke 

geluidseffecten te verwachten zijn voor de verschillende locaties. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van kengetallen voor courant gebruikte turbines. De berekening van de 

geluidscontouren wordt uitgevoerd met het programma Winhavik.  

 

De effectbepaling en dus ook het opstellen van zoneringskaarten gebeurt in de 

receptordisciplines Fauna en flora en Mens. 

 

In de onderstaande illustratie 12.3 (Omzendbrief LNE/2009/01 – RO/2009/01) wordt 

voor verschillende brongeluiden de geluidsimpact weergegeven. Voor een brongeluid 

van 60 dB(A) is dit bijvoorbeeld de groene curve. Op deze curve kan men aflezen dat de 

geluidsimpact daalt wanneer de afstand toeneemt. Voor diezelfde curve kan men 

aflezen dat de geluidsimpact daalt tot 39 dB(A) - een geluidsniveau dat als 

aanvaardbaar wordt geacht ’s nachts in een woongebied of in een buitengebied - op een 

afstand van ongeveer 12 m. Voor windturbines met een brongeluid van 60 dB(A) zal de 

geluidsimpact dus aanvaardbaar zijn als de dichtstbijzijnde vreemde woning in 

woongebied of buitengebied op meer dan 12 m is gelegen. Analoog kan je op de rode 

curve aflezen dat voor een windturbine met een brongeluid van 70 dB(A) de te bewaren 

afstand tot vreemde woningen in woongebied of landelijk gebied (zie opmerking) oploopt 

tot 35 m. Voor dergelijke windturbine met brongeluid 70 dB(A) is op de rode curve ook af 

te lezen dat een afstand van 12 m tot vreemde woningen voldoende is om aan de 

milieukwaliteitsnorm van 49 dB(A) te voldoen, dus wanneer de vreemde woningen 

gelegen zijn op minder dan 500 m van bepaalde industriegebieden. Deze 

berekeningsmethode is een conservatieve inschatting en houdt in dat men in realiteit 

steeds een lagere geluidsimpact zal bereiken. 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 140 - September 2011 

 

 

Illustratie 12.3: geluidsimmissie in dB(A) in functie van brongeluid (Omzendbrief LNE/2009/01 – 

RO/2009/01) 

 
De bovenstaande illustratie kan geruikt worden voor kleine windturbines en afhankelijk 

van het bronvermogen voor middelgrote windturbines. Echter kan dit niet gebruikt 

worden voor grote windturbines vermits hun bronvermogen hoger is gelegen dan deze 

grafiek aangeeft.  Het geluidsniveau van een grote windturbine bedraagt ca. 103 dB(A) 

bij een windsnelheid van 10m/s.  

 

Het gebruikte spectrum om het effect van deze windturbines te bepalen bedraagt  

 

Frequentie 

Octaafband (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 

dB(A) 85 91 95 98 98 92 83 

 

In onderstaande illustratie is een overzicht weergegeven van het specifiek geluid, op 1 

m hoogte boven maaiveld, van een windturbine met een bronvermogen van 103 dB(A) 

op 100 m hoogte Deze eigenschappen zijn van toepassing op een 2MW windturbine. Er 

dient wel rekening mee gehouden te worden dat de in de bepaalde geluidsuitbreiding 

alleen rekening houdend met de luchtdemping en niet met eventuele demping van 

constructies en bodemdemping.  
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Illustratie 12.4: Geluidscontouren windturbine 

 
 

In tabel 12.5 is een overzicht gegeven van het specifieke geluid afkomstig van de 

windturbine en de corresponderende afstand.  

 

Tabel 12.5: bijdrage windturbine op welbepaalde afstanden 

Specifiek geluid dB(A)  Afstand (m) 

45 250 

40 450 

35 740 

30 1150 

25 1600 

 

Indien het fictieve voorbeeld gebruikt wordt zou ter hoogte van het nabijgelegen 

meetpunt 8, gelegen in de Gaverstraat, een verhoging in het achtergrondgeluid (LA95) 

van ca. 6 dB(A) te verwachten zijn ten gevolge van een eventuele windturbine op de 

aangenomen locatie. Het specifiek geluid ter hoogte van dit punt bedraagt ca. 44,3 

dB(A). 

 

12.7 Effectbepaling 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Het plangebied Geraardsbergen noord krijgt een meervoudige rol binnen het 

afbakeningsproces. De voorziene invullingen zijn: 

• regionale bedrijventerreinen 

• recreatief stedelijk groengebied met inbegrip van het doortrekkersdomein 

 

Regionale bedrijventerreinen:  

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 
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omgeving of een residentiële omgeving. Deze bedrijven kunnen één van volgende 

hoofdactiviteiten hebben: 

 

A. productie en verwerking van goederen; 

B. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 

C. logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie); 

D. complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan 

andere bedrijven); 

E. verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

 

Om een beeld te vormen van de mogelijke impact van is er gebruik gemaakt van 

kengetallen. In de studie ‘ Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijnmond-gebied’ 

is een lijst met kengetallen per categorie vastgelegd. Voor deze studie zijn veel 

gegevens verzameld van al de aanwezige bedrijven Op basis van die informatie is de 

actuele emissie per vierkante meter in het Rijnmondgebied vastgesteld voor de 

verschillende bedrijfscategorieën. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de mogelijke kengetallen uit de lijst 

die zich zouden kunnen vestigen in het plangebied. 

 

Tabel 12.6: lijst met kengetallen “Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijnmond-gebied,1999” 

categorie Kengetallen 

(dB(A)/m²) 

Procesindustrie  65 

Massagoed overslag  65 

Gasoverslag 58 

Vloeibare overslag 50 

Container overslag  65 

Schroot overslag 70 

Opslag en distributie  55 

energiecentrales  61 

afvalverwerking 53 

 

Indien de oppervlakte van een bepaald bedrijf gekend is kan een inschatting gemaakt 

worden wat de geluidsemissie van dit bedrijf zal zijn. Echter betreft het hier een 

planniveau en is moeilijk in te schatten wat het effect zal zijn. 

 

Uit de gegevens van de studie ‘Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijmond-

gebied’ blijkt dat een bron van 100 dB(A) bij de meeste inrichtingen en de daarbij 

horende specifieke spectra leidt tot een geluidsbelasting op 1km van 21 tot 23 dB(A). In 

onderstaande tabel is het resultaat weergegeven van de geluidsniveaus op 500 m, 1km, 

2km en 3km per bedrijfscategorie en hun specifieke spectrum. 

 

Tabel 12.7: specifieke geluid dB(A) “Onderzoek kengetallen geluidemissie in het Rijnmond-

gebied,1999” 

 500 1 km 2 km 3 km 

Procesindustrie 29,2 21,3 12,6 7,2 

Massagoed 

overslag  

29,0 20,9 12,0 6,6 
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Vloeibare overslag 29,2 21 11,7 5,8 

Container overslag  30,3 22,7 14,2 8,9 

Schroot overslag 29,8 21,9 12,7 6,8 

Opslag en 

distributie  

30,3 22,5 13,8 8,4 

energiecentrales  27,5 18,6 8,7 2,8 

afvalverwerking 30,4 22,8 14,3 9,1 

 

Aan de hand van bovenstaande tabel kan er dan ook van uitgegaan worden dat er voor 

een inrichting uit bovenstaande tabel 500 m afstand tot de eerste woning dient 

gerespecteerd te worden. Afhankelijk van hun geproduceerde geluidsniveaus kunnen 

Kleinere bedrijven of complementaire dienstverlenende bedrijven zich meer aan de rand 

van het plangebied bevinden.  

 

Om een “worst case” situatie te bepalen is de schroot overslag gekozen als invulling. 

Indien dit bedrijf 2 ha groot is zal de geluidsemissie volgens de kengetallen ca. 113 

dB(A) zijn. Om het effect te bepalen van deze eventueel mogelijke inrichting 

beschouwen we deze inrichting als een puntbron waarvan de geluiduitbreiding 

halfbolvormige is. Onder de vooropgestelde voorwaarden kan er dan ook gesteld 

worden dat op 100 m nog een specifiek geluid van ca. 62 dB(A) aanwezig zal zijn (niet 

rekenhoudend met aanwezige dempingen). Om te voldoen aan de Vlarem zal een 

nieuwe inrichting bij een specifiek geluid (LA95) kleiner dan de richtwaarde (RW) steeds 

moeten voldoen aan de RW – 5dB(A).  

 

Voor de 3 verschillende meetpunten was het achtergrondgeluid gelegen onder de RW 

(Voor gebieden op minder dan 500 m van industrie). Om geen overschrijdingen te 

hebben van de RW (overdag 45 dB(A); ‘s nachts 40 dB(A)) ter hoogte van de 

omliggende woningen zal de afstand van respectievelijk 700 m en 1250 m dienen 

gerespecteerd te worden in de ‘worst Case’ situatie.  

 

De dichtsbijzjnde woningen bevinden zich op ca. 10 m van de grens van het plangebied. 

Indien een inrichting met een bronvermogen van 113 dB(A) ter hoogte van deze 

woningen geplaats wordt kan er dan ook aangenomen worden dat er nog een 

geluidsnivau van ca. 80 dB(A) aan de woning verwacht worden waardoor er een 

overschrijding van de norm te verwachten valt. In werkelijkheid zit hier meestal een 

groenbuffer of parking tussen en is deze bepaling een sterke overschatting. Indien er 

vanuitgegan wordt dat er op het terrrein nog een open ruimte van ca 50 m is kan zou er 

nog een geluidsniveau van ca. 66 dB(A) aanwezig zijn wat nog steeds een 

overschrijding van de norm betekent voor de desbetreffende woning. Om geen 

overschrijding te hebben op deze afstand (gedurende de dag) mag het bronvermogen 

dan ook niet meer dan ca. 91 dB(A) bedragen voor deze woningen.  

 

Ten opzichte van de huidige situatie is het effect voor geluid dan ook negatief in de 

directe omgeving van het plangebied. Door de agrarische activiteiten in het plangebied 

is de wijziging in de directe omgeving in de “worst case” situatie aanzienlijk. Het effect 

dient voor de woningen ter hoogte van de N42 wel genuanceerd te worden. Door de het 

hoge achtergrondgeluid zal de bijdrage van de eventuele industrie dan ook beperkter 

zijn.  
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De planologische herbestemming in het centrale gedeelte van “ambachtelijke bedrijven 

en kmo’s” naar de bestemming “regionale bedrijventerreinen” zal op de emissies naar 

geluid een beperkt effect hebben.  

 

Het noordelijk deel van het plangebied met in de huidige situatie de bestemming 

“landschappelijk waardevolle gebieden” zal de planologische wijziging een significante 

wijziging met zich meebrengen. Het effect voor deze zone is gelijkaardig aan het effect 

ten opzichte van de huidige situatie.  

 

Recreatief stedelijk groengebied 

Een doortrekkersterrein is een terrein, bestemd en ingericht voor het tijdelijk plaatsen 

van verkeerswaardige woonwagens. Bij deze activiteiten zijn dan ook geen relevante 

geluidemissies te verwachten. Het effect ten opzichte van de huidige als de 

planologische situatie kan als verwaarloosbaar worden aangenomen. 

 

Recreatief bosgebied 

Het gebied wordt ingericht en beheerd als speelbos wat geen negatieve invloed heeft op 

het bestaande geluidsklimaat.  

 

Zone voor spoorinfrastructuur 

Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden. Omdat het een 

consolidering van de huidige situatie betreft zijn er ook geen effecten op het huidige 

geluidsklimaat te verwachten. 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

De zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteit 

kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige winkels waarbij verkeersgeneratie ten 

gevolge van deze inrichting van belang is. Ten opzichte van de huidige situatie kan dan 

ook een weinig negatief effect (-1) verwacht worden. 

 

De planologische wijziging van “ambachtelijke bedrijven en kmo’s” en “agrarische 

gebied” naar bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteit kleinhandel zal 

hoofdzakelijk een beperkt effect hebben ter hoogte van het agrarische deel. De effecten 

van de herbestemming ter hoogte van “ambachtelijke bedrijven en kmo’s” ten opzichte 

van de huidige bestemming zijn gelijk aan de huidige situatie. Binnen deze zone valt 

dan ook geen effect te verwachten.  

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 

omgeving of een residentiële omgeving. Deze bedrijven kunnen één van volgende 

hoofdactiviteiten hebben: 

 

A. productie en verwerking van goederen; 

B. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 

C. logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie); 

D. complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan 

andere bedrijven); 

E. verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 145 - September 2011 

 

De herbestemming in dit plangebied als gemengd regionaal bedrijventerrein is 

gelijkaardig aan de herbestemming van het plangebied Geraardsbergen Noord. Voor de 

effectbepaling wordt er dan ook verwezen naar het plangebied Geraardsbergen Noord. 

 

De nabijgelegen woning is op ca. 10 m van de grens van het plangebied gelegen. De 

mogelijke geluidsniveaus en de daar aangekoppelde effecten voor deze woning zijn dan 

ook gelijkaardig dan deze in het plangebied geraardsbergen noord. De herbestemming 

vormt ten opzichte van de huidige situatie dan ook een negatief effect. 

 

De planologische herbestemming van dit plangebied van bufferzone naar zone voor 

bedrijven met regionaal belang heeft planologisch een zeer significant negatief (-3) 

effect op het geluidsklimaat. Een gelijkaardig effect is te verwachten ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 

Plangebied Unalsite 

Het bestaande industriegebied (op het gewestplan) wordt herbestemd naar: 

• gemengd regionaal bedrijventerrein; 

• specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel. 

 

Regionale bedrijventerreinen:  

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 

omgeving of een residentiële omgeving. Deze bedrijven kunnen één van volgende 

hoofdactiviteiten hebben: 

 

A. productie en verwerking van goederen; 

B. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 

C. logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie); 

D. complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan 

andere bedrijven); 

E. afvalverwerking met inbegrip van recyclage; 

F. mestverwerking, slibverwerking; 

G. verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen; 

H. (grootschalige) opslag, productie en verwerking in open lucht. 

 

De extra mogelijke activiteiten binnen dit plangebied ten opzichte van het plangebied 

Geraardsbergen Noord betreffen de activiteieten mest- , slibverwerking, afvalverwerking 

en opslag, productie en verwerking in open lucht.  

 

Naar geluidsoverlast is schroothandel de ‘worst case’ situatie waardoor voor de 

effectbepaling naar het plangebied Geraardsbergen noord wordt verwezen.  

 

specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 

De zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteit 

kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige winkels waarbij 

gebouwenverwarmingen en de verkeersgeneratie ten gevolge van deze inrichting van 

belang is. 

 

De grootschalige industrie maakt plaats voor een brede waaier aan economische 

activiteiten. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de voormalige Unalit-

gebouwen die opgedeeld zijn in kleinere entiteiten. Door deze herbestemming zal naar 
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de toekomst ook minder kans zijn op geluidsoverlast tengevolge van de activiteiten 

binnen deze zone. 

 

De planologische herbestemming van Industrie naar regionale bedrijventerreinen heeft 

een licht positief effect vermits een gemengd regionaal bedrijventerrein niet alleen 

bestemd zijn voor de vestiging van industriële bedrijven maar ook voor de 

bouwnijverheid en het transport. Tevens kunnen dienstverlenende bedrijven worden 

toegelaten. Door deze toelating is het dan ook mogelijk dat de kans ertoe bestaat dat er 

zich minder geluidsproducerende bedrijven gaan vestigen in het plangebied. 

 

Plangebieden Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De plannologische herbestemming naar natuurgebied vormt een possitief effect. Door 

deze herbestemming wordt een verdere urbanisatie vermeden. Door deze 

herbestemming kan er dan ook aangenomen worden dat er geen relevante 

geluidsemissies meer kunnen verwacht worden in het plangebied. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie kan aangenomen worden dat het effect neutraal is. 

Door het agrarische gebruik wordt er wijzigingen verwacht ten opzichte van de huidige 

geluidsniveaus. 

 

12.7.1 Effectbepaling verkeer 

Om de effecten te bepalen van de verkeersgeneratie ten gevolgen van de verschillende 

plangebieden is er gebruik gemaakt van de telgegevens van de Vlaamse overheid 

(2007) en de toepassing van de kengetallen per plangebied (zie paragraaf 4.4.7).  

 

De intensiteitgegevens voor de N42 zijn opgenomen in onderstaande tabel.   

 

12.8: Intensiteiten N42 ter hoogte van Nederboelare 

Gemeente Richting Gemiddelde 

weekdag 

(T24) 

Gemiddeld 

werkdag 

(T24) 

Gemiddelde 

zaterdag 

(T24) 

ochtendspits 

(8u - 9u) 

Avondspits 

(17u - 18u) 

Nederboelare Lessen 8.456 8.579 9.091 491 538 

Nederboelare Gent 8.585 8.704 9.331 720 729 

 

De intensiteiten op N495 worden weergegeven in tabel 12.9. 

 

Tabel 12.9: Intensiteiten N495 ter hoogte van Nederboelare 

Gemeente Weg en richting Gemiddelde 

weekdag 

(T24) 

ochtendspits 

(8u - 9u) 

Avondspits 

(17u - 18u) 

Nederboelare N495 - N42 8.688 497 538 

Nederboelare N495 - Edingen 6.066 347 380 

 

Er is geopteerd om deze gegevens in het rekenmodel Winhavik te brengen. Om de 

effecten te bepalen van de mogelijke inrichting van de verschillende gebieden en de 

daarbij horende verkeersgeneratie is er geopteerd om 3 waarnemingspunten te 

evalueren ten opzichte van de huidige situatie (2007). Langs de N42 zijn er twee 

waarnemingspunten gelegen ter hoogte van twee gebouwen die op een afstand van ca 

15 m en 24 m van de as van de weg zijn gelegen. Voor de evaluatie op de N495 is er 
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geopteerd om het waarnemingspunt te kiezen op de woning ter hoogte van de kruising 

met de Gentstestraat. Er dient opgemerkt te worden dat de intensiteiten op deze beide 

wegen zijn mee opgenomen maar de overige verkeerswegen niet mee in rekening zijn 

gebracht. In iIllustratie 12.5 is een overzicht gegeven van de ligging van de meetpunten. 

 

Illustratie 12.5: ligging van de waarnemingspunten 

 
 

Er is door gebrek aan informatie gerekend met pae-waarden en niet met de effectieve 

onderverdeling (aandeel licht, middel en zwaar verkeer). Vermits er geen verdeling van 

het bijkomstige verkeer is geweten wordt er een “worst case” situatie bepaald en deze 

voor beide wegen bijgeteld. In realiteit zal dit echter nooit het geval zijn en zal er een 

spreiding van het verkeer zijn over de verschillende ontsluitingswegen.  

 

Tabel 12.10: Geluidsniveaus ter hoogte van de  Waarnemingspunten (referentietoestand, 2007) 

Waarnemingspunt Weg  Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m 

) 

1 N42 71,7 

2 N42 67,7 

3 N496 70,5 

 

Geraarsdsbergen Noord 

Uit de mobiliteitstudie kwam naar voor, dat er door de herbestemming een extra 

verkeersgeneratie zal zijn tengevolge van de herinrichting. De kengetallen uit deze 

bronnen zijn in een model verwerkt en leveren aan- en afvoerintensiteiten in pae per uur 

zowel in de ochtend- als de avondspits. Hierbij is rekening gehouden met vracht, 

personeel en bezoekers. Voor het vrachtverkeer is een onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende voertuigtypes. 

1 

2 
3 
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Tabel 12.11: Verkeersgeneratie bedrijventerreinen Geraardsbergen Noord auto’s (pae / u) gedurende 

de Avondspits 

 Intensiteit (pae/u) 

Openbaar 

vervoer  

69 

aanvoer 82 

afvoer 219 

totaal 370 

 

In tabel 12.1 is een overzicht gegeven van de geluidsniveaus ter hoogte van de 

waarnemingspunten ten gevolge van het extra verkeer ten gevolge van het plangebied 

Geraardsbergen noord. 

 

Tabel 12.12: Geluidsniveaus ter hoogte van de  Waarnemingspunten  

Waarnemingspunt Weg  Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m ) 

referentiesituatie  

Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m 

) 

1 N42 71,7 72,8 

2 N42 67,7 69,8 

3 N496 70,5 72,8 

 

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat te hoogte van deze 

waarnemingspunten een verhoging van maximaal 2,3 dB(A) te verwachten valt. Het 

effect ten gevolge van het verkeer op het geluid kan dan ook als matig significant 

negatief (-2) beschouwd worden.  

 

Schendelbeke Oost 

In tabel 12.13 zijn de verwachte verkeersbewegingen weergegeven voor het plangebied 

Schendelbeke Oost.  

 

Tabel 12.13: Verkeersgeneratie Schendelbeke Oost auto’sgedurende de avondspits (pae/u) 

 Intensiteit (pae / u) 

openbaar 

vervoer 

20 

aanvoer 23 

afvoer 63 

totaal 106 

 

In tabel 12.14 is een overzicht gegeven van de geluidsniveaus ter hoogte van de 

waarnemingspunten ten gevolge van het extra verkeer ten gevolge van het plangebied 

Geraardsbergen noord. 
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Tabel 12.14: Geluidsniveaus ter hoogte van de  Waarnemingspunten  

Waarnemingspunt Weg  Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m ) 

referentiesituatie  

Geluidsniveau (dB(A) op1,5 m ) 

1 N42 71,7 72 

2 N42 67,7 68,1 

3 N496 70,5 71,0 

 

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat te hoogte van deze 

waarnemingspunten een verhoging van maximaal 0,5 dB(A) te verwachten valt. Het 

effect ten gevolge van het verkeer op het geluid kan dan ook als weinig significant 

negatief (-1) beschouwd worden.  

 

Kleinhandelszone N42 

Volgens het verkeersmodel genereert de kleinhandelszone langs N42 maximum 374 

bewegingen (pae) in de avondspits. Ten gevolge van het openbaar vervoer worden 39 

(pae) verkeersbewegingen verwacht. 

 

In tabel 12.15 is een overzicht gegeven van de geluidsniveaus ter hoogte van de 

waarnemingspunten ten gevolge van het extra verkeer ten gevolge van het plangebied 

N42. 

 

Tabel 12.15: Geluidsniveaus ter hoogte van de  Waarnemingspunten  

Waarnemingspunt Weg  Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m ) 

referentiesituatie  

Geluidsniveau (dB(A) op1,5 m ) 

1 N42 71,7 72,9 

2 N42 67,7 68,9 

3 N496 70,5 72,1 

 

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat te hoogte van deze 

waarnemingspunten een verhoging van maximaal 1,2 dB(A) te verwachten valt. Het 

effect ten gevolge van het verkeer op het geluid kan dan ook als weinig significant 

negatief (-1) beschouwd worden.  

 

Plangebied UNALsite 

De UNALsite bestaat uit 3 delen: een deel natuur, een deel gemend regionaal 

bedrijventerrein (18,3 ha) en een zone voor kleinhandel (5,1 ha). Op basis van de 

kengetallen worden volgende verkeersbewegingen verwacht: 

 

Tabel 12.16: Verkeersgeneratie bedrijventerrein UNALsite auto’s (pae / u) 

 Intensiteit (pae / u) 

Openbaar vervoer 40 

aanvoer 47 

afvoer 127 

totaal 214 
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Het gebied voor kleinhandel zorgt voor maximaal 935 autobewegingen in de avondspits 

(worst case scenario). Dit cijfer zal in de werkelijkheid lager zijn omwille van de korte 

afstand tot het stadscentrum. Ten gevolge van deze handelszone worden 98 extra 

verkeersbewegingen verwacht ten gevolge van het openbaar vervoer.  

 

In tabel 12.17 is een overzicht gegeven van de geluidsniveaus ter hoogte van de 

waarnemingspunten ten gevolge van het extra verkeer ten gevolge van het plangebied 

N42. 

 

Tabel 12.17: Geluidsniveaus ter hoogte van de  Waarnemingspunten  

Waarnemingspunt Weg  Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m ) 

referentiesituatie  

Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m 

) 

1 N42 71,7 74,6 

2 N42 67,7 70,7 

3 N496 70,5 74,2 

 

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat te hoogte van deze 

waarnemingspunten een verhoging van maximaal 3 dB(A) te verwachten valt. Het effect 

ten gevolge van het verkeer op het geluid kan dan ook als matig significant negatief (-2) 

beschouwd worden.  

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Voor dit plangebied worden geen wijzigingen in de verkeersstromen verwacht. 

 

Cumulatief effect 

Volgens het verkeersmodel zou de totale invulling van de plangebieden 2136 extra 

verkeersbewegingen genereren in de avondspits.  

 

In tabel 12.15 is een overzicht gegeven van de geluidsniveaus ter hoogte van de 

waarnemingspunten ten gevolge van het extra verkeer door al de plangebieden . 

 

Tabel 12.18: Geluidsniveaus ter hoogte van de Waarnemingspunten  

Waarnemingspunt Weg  Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m ) 

referentiesituatie  

Geluidsniveau 

(dB(A) op1,5 m 

) 

1 N42 71,7 75,9 

2 N42 67,7 72,0 

3 N496 70,5 75,7 

 

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat bij invulling van al de gebieden ter 

hoogte van de gekozen waarnemingspunten een verhoging van 5 dB(A) te verwachten 

valt. Het effect ten gevolge van het verkeer op het geluid kan dan ook als zeer 

significant negatief (-3) beschouwd worden.  
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12.7.2 Stiltegebied  

Onder 'stil' worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan 

worden gesteld dat een gebied 'stil' is als de lange perioden met natuurlijke geluiden 

overheersen tot de perioden met niet-natuurlijke geluiden 

 

Plangebied Geraarsbergen noord 

Het plangebied is op ca. 2750 m van het stiltegebied gelegen.  De bijdrage van uit het 

plangebied zal dan ook verwaarloosbaar zijn en niet voor een verhoging van het 

achtergrondgeluid zorgen. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Het plangebied is op ca. 1950 m van het stiltegebied gelegen waardoor geen effecten 

verwacht worden op het stiltegebied.  

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Het plangebied is op ca. 3000 m van het stiltegebied gelegen waardoor geen effecten 

verwacht worden op het stiltegebied.  

 

Plangebied Unalsite 

Het plangebied is op ca. 2900 m van het stiltegebied gelegen. De geluidsemissie in het 

plangebied zullen door de toegelaten activiteiten in het plangebied dan ook niet voor 

een verhoogd achtergrondgeluid zorgen.  

 

Plangebieden Natuurgebieden Molenbeekvallei 

 

Door de planologische wijziging van woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied heeft 

een neutraal effect op het stiltegebied.  

 

12.8 Effectbeoordeling 

In tabel 12.19 en tabel 12.20 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline 

Geluid en trillingen. 

 

Tabel 12.19: Effectbeoordeling voor de discipline Geluid en trillingen voor de planologische situatie 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- gebieden 

Geluidshinder -2 -3 -1 0 +1 

 

Tabel 12.20: Effectbeoordeling voor de discipline Geluid en trillingen ten opzichte van de huidige 

situatie  

Effectgroep G. Noord S. Oost N42 UNAL Natuur- gebieden 

Geluidshinder -3 -3 -1 -1 0 

 

12.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Het PRUP vormt voor de discipline geluid geen belemmering voor de uitvoering van de 

ontwikkelingsscenario’s. 
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12.10 Milderende maatregelen 

Een goede planologische indeling van dit gebied is van groot belang. Woningen in 

combinatie met bedrijvigheid zijn niet overal zonder extra maatregelen mogelijk.  

 
De geluidkwaliteit kan positief worden beïnvloed, door: 

• de vestiging van bedrijven met een (hoge) geluidproductie uit te sluiten; 

• de afstand tussen lawaaimakers en geluidgevoelige bestemmingen zo groot 
mogelijk te maken; 

• de lawaaimakers voor de omgeving af te schermen met niet-geluidgevoelige 
bestemmingen (bijvoorbeeld kantoorgebouwen). 

 

Voor bedrijven die dicht bij woningen zijn gesitueerd kunnen bronmaatregelen nodig zijn 

om de piekgeluiden te minimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan stillere 

technieken, het inpakken van geluidbronnen, etc.  

 

De bovenstaande voorgestelde maatregelen kunnen best mee opgenomen worden in 

het RUP. Hierbij wordt vrijgelaten welke van deze opties gekozen wordt. Dwingend is 

echter dat er maatregelen genomen worden om geluidsoverlast te beperkten. Bijkomend 

kan vermeld worden dat bij ontwikkeling van het terrein in de vergunningsaanvraag 

verplicht een geluidsstudie dient opgenomen te worden om aan te tonen dat de 

genomen maatregelen volstaan. 
 
Om het effect van verkeer te milderen kan er geopteerd worden om ontsluitingswegen 
van een ander wegdek te voorzien. Momenteel zijn er wegdekken beschikbaar die een 
geluidsreductie opleveren van 3 à 4 dB ten opzichte van dicht asfaltbeton. 

 

Gezien de ontsluitingswegen geen deel uit maken van het plangebied, kan deze 

maatregel niet bindend opgenomen worden in het RUP. 

 

12.10.1 Effectbeoordeling na milderende maatregelen 

In tabel 12.21 en tabel 12.22 is een overzicht gegeven van de effectbeoordeling bij het 

uitvoeren van milderende maatregelen. 

 

Tabel 12.21: Effectbeoordeling voor de discipline Geluid en trillingen voor de planologische situatie 

met uitvoering van milderende maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuurgebieden 

Geluidshinder -1 -2 -1 0 +1 

 

Tabel 12.22: Effectbeoordeling voor de discipline Geluid en trillingen ten opzichte van de huidige 

situatie met uitvoering van milderende maatregelen. 

Effectgroep G. Noord S. Oost N42 UNAL Natuurgebieden 

Geluidshinder -2 -2 -1 -1 0 
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12.11 Leemten in de kennis 

Op basis van de voorliggende plannen is het onmogelijk om in te schatten welke 

bedrijven er zich zullen vestigen. Door de planologische voorschriften is het aanbod dan 

ook zeer verscheiden. De geluidsniveaus in de omgeving van de plangebieden zal dan 

ook zeer sterk afhankelijk zijn van het type van het bedrijven, de locatie en hun 

effectieve uitvoering in realiteit.  
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13 DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 

13.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 13.1: Beschermingszones natuur 

Figuur 13.2: Waardering volgens de biologische waarderingskaart 

Figuur 13.3: Kwetsbaarheidskaart geluidsverstoring 

Figuur 13.4: Aandachtszones natuur en belangrijke verbindingsgebieden 

Figuur 13.5: Zonering windturbines effectgroep verstoring fauna 

Figuur 13.6: Zonering windturbines effectgroep aanvaring/barrièrevorming 

Figuur 13.7: Zonering windturbines fauna en flora 

 

Bijlage 4: Advies INBO effectbepaling windturbines 

 

13.2 Afbakening van het studiegebied 

Voor de afbakening van het studiegebied wordt vertrokken van de plangebieden. Deze 

zones worden uitgebreid met de zones waar omwille van het plan hinder kan optreden. 

Het betreft hoofdzakelijk de zones waar geluidshinder optreedt. Ten slotte worden ook 

de zones waar wijzigingen in het oppervlakte- of grondwaterpeil kunnen optreden, 

meegenomen. Deze worden bepaald bij de discipline Water.  

 

De zone waarbinnen effecten kunnen verwacht worden voor de discipline Geluid en 

trillingen is moeilijke af te bakenen (zie hoofdstuk 12). Voor verstoring zal het 

studiegebied uitgebreid worden met de nabijgelegen beschermingszones voor natuur. In 

de discipline Water worden enkel beperkte effecten verwacht worden voor het 

oppervlakte- of grondwaterpeil. Hiervan kan echter aangenomen worden dat er geen 

belangrijke doorwerking zal zijn naar de discipline Fauna en flora. Op basis van de 

effecten voor de discipline Water wordt het studiegebied dan ook niet aangepast. 

 

Het studiegebied voor de discipline Fauna en flora is weergegeven op figuur 9.1. 

 

13.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

13.3.1 Beschermingszones 

De verschillende beschermingszones voor natuur zijn weergegeven op figuur 13.1. De 

plangebieden zijn geen van allen in een beschermingszone van de habitat- of 

vogelrichtlijn gelegen. Het plangebied van de Unalsite sluit wel aan op een van de 

deelgebieden van het SBZ-H (beschermingszone van de habitatrichtlijn) ‘Bossen van de 

Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ (BE2300007). Ook voor de andere 

plangebieden is dit het SBZ-H dat het dichtst bijgelegen is (zie ook tabel 13.1). Het 

dichtst bij gelegen SBZ-V (beschermingszone van de vogelrichtlijn) is het in Wallonië 

gelegen ‘Vallée de la Dendre et de la Marq’ (BE32005B0). Voor alle plangebieden is het 

gebied ‘Vallei van de Dender en de Mark’ het dichtst bij gelegen VEN-gebied. Geen 

enkel plangebied ligt binnen dit VEN-gebied maar het grenst wel aan het plangebied 

Unalsite. De afstanden van de verschillende plangebieden tot de dichts bij zijnde SBZ-

H, SBZ-V en VEN-gebied zijn weergegeven in tabel 13.1. 
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Tabel 13.1: Afstand van de plangebieden tot Natura 2000 beschermingszones en VEN-gebieden 

Plangebied Habitatrichtlijngebied Vogelrichtlijngebied Ven-gebieden 

 BE2300007 BE32005B0 Vallei van de Dender 

en de Mark 

Geraardsbergen Noord 0,7 km 4,0 km 0,4 km 

Schendelbeke Oost 0,8 km 5,2 km 0,4 km 

Kleinhandelszone N42 1,1 km 3,6 km 1,1 km 

Unalsite aangrenzend 1,8 km aangrenzend 

Natuurgebieden Molenbeekvallei 0,6 km 1,7 km 0,5 km 

 

In Geraardsbergen komen er nog enkele andere VEN-gebieden voor, meer bepaald: 

• Raspailleboscomplex en Geitebos 

• Bronbossen en bovenloop van de Vlaamse Ardennen 

• Hasselt-, Parkbos en Uilenbroek 

• Vallei van de Moenebroekbeek 

• Kongoberg en Zavelberg 

 

Geen van de plangebieden is gelegen in een erkend of Vlaams natuurreservaat. Het 

Boelarebos grenst wel aan het plangebied Unalsite, maar dit bos is niet erkend als 

bosreservaat. 

 

13.3.2 Natuurrichtplan Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het 

Raspaillebos en Geitebos’ 

De omgeving van de Dender ter hoogte van Geraardsbergen is opgenomen in het 

natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het 

Raspaillebos en Geitebos’ (illustratie 13.1). 

 

Enkele deelzones van het natuurrichtplan liggen in de onmiddellijke nabijheid van de 

plangebieden van dit PRUP. Zo grenst de deelzone ‘Korte Lake – Ter planken’ aan de 

westzijde van het plangebied UNAL-site. Net ten zuiden van de UNAL-site (niet 

aangrenzend) ligt de deelzone ‘Tussen Grote Buizemont, Boelarebos en Bouraing’. Ter 

hoogte van de UNAL-site ligt aan de overzijde van de Dender een deel van de deelzone 

‘Natuur en park bij de stad Geraardsbergen’. Ten westen van het plangebied 

Geraardsbergen Noord en ten zuiden van het plangebied Schendelbeke Oost ligt de 

deelzone ‘Boelaremeersen en Dender linkeroever Schendelbeke’. 

 

Voor de inplanting van windturbines zijn meer deelzones relevant, maar dit wordt 

besproken worden in paragraaf 13.9. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 156 - September 2011 

 

 

Illustratie 13.1: Plangebied van het natuurrichtplan Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, 

evenals het Raspaillebos en Geitebos (Bron: www.natuurrichtplannen.be) 

 
 

13.3.3 Beschrijving vegetatie 

De vegetatie wordt per plangebied besproken aan de hand van de biologische 

waarderingskaart versie 5.2 (figuur 10.5). De waardering volgens de BWK is 

weergegeven in figuur 13.2. Deze gegevens zijn aangevuld met terreinwaarnemingen 

(terreinbezoek 28 april 2011). 

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

• Schendelbeke West 

Het grootste deel van dit deelgebied is ingekleurd als akker (bl) op de biologische 

waarderingskaart. Enkele percelen zijn aangeduid als grasland (hp of hp+). Aan de 

randen van het gebied bevinden zich nog enkele bomenrijen (o.a. met els en wilg) en 

waardevolle taluds. 

 

• Nederboelare 

Het deelgebied Nederboelare is grotendeels in gebruik als akker (bl) of grasland (Hp), 

beide biologisch matig waardevol. Enkele graslanden (Hp+) zijn gekarteerd als 

biologisch waardevol of als complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 

elementen. De kleine bebouwde zone is ingekleurd als urbaan gebied. Tijdens het 

terreinbezoek viel op dat de oevers van de Dammersbeek begroeid zijn met houtkanten 

(illustratie 13.2). Potentieel kan zo een verbinding gemaakt worden met KLE aan de 

overzijde van de spoorweg. Aan de kruising met de spoorweg loopt de Dammersbeek 

echter door een duiker waardoor momenteel de verbinding onderbroken is. 
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Illustratie 13.2: Begroeiing oevers Dammersbeek 

 
 

• Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein 

Het noordelijke deel van dit deelgebied is grotendeels ingekleurd als biologisch matig 

waardevol grasland (Hp) of akker. In het centrale deel van het plangebied komen 

biologisch waardevollere graslanden voor (Hp+, Hr), soms met wilgenrijen of 

meidoornhagen. Eén perceel is gekarteerd als biologisch zeer waardevol nitrofiel 

alluviaal elzenbos (Vn). De zuidelijke punt van het plangebied is ingekleurd als park en 

urbaan gebied. 

 

• Centrale ontsluitingsweg 

Het nieuwe tracé van de Parkweg verloopt grotendeels over biologisch matig 

waardevolle vegetatie. Een juiste beschrijving van de vegetatietypes is te vinden bij de 

beschrijvingen voor de deelgebieden Nederboelare en Schendelbeke-west. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Het grootste deel van de vegetatie in dit plangebied bestaat uit graslanden (Hp, Hp+), 

het merendeel hiervan kreeg de aanduiding biologisch waardevol of complex van 

biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. Enkele percelen binnen het 

gebied zijn in gebruik als akker. Vanuit het industriegebied Schendelbeke zijn er enkele 

uitlopers in het gebied gekarteerd als urbaan gebied of parkzone. 

 

Bij het terreinbezoek blijkt het inderdaad om biologisch waardevolle weiden te gaan, met 

nog een redelijke aanwezigheid van KLE’s (zowel houtkanten als alleenstaande 

bomen). De spoorweg vormt een barrière naar de achterliggende graslanden. 
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Plangebied Kleinhandelszone N42 

Dit plangebied is volledig ingekleurd als halfopen of open bebouwing (Ua) en dus als 

biologisch matig waardevol. 

 

Bij het veldbezoek bleek de rand van de parking te bestaan uit een talud begroeid met 

struiken.  

 

Plangebied Unalsite 

Het plangebied Unalsite is voor het grootste deel ingekleurd als biologisch matig 

waardevol. De aanduiding van het vegetatietype is hier urbaan gebied (industrie) en een 

kleine zone ruigte op vergraven terrein. Aan de noordwestelijke rand zijn enkele 

vegetaties aangeduid als biologisch waardevol of zelfs complex van biologisch 

waardevolle met biologisch zeer waardevolle elementen. Het gaat hierbij om een 

verruigd rietland en het struweel langs de spoorweg.  

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Dit plangebied bestaat voor de helft uit biologisch waardevol gebied en de andere helft 

uit biologisch minder waardevol gebied. Verder komt er een kleine zone complex van 

waardevolle en minder waardevolle elementen en een zeer kleine zone zeer waardevol 

gebied voor. Het betreft hier voornamelijk akkers op lemige bodem (bl) en soortenrijk 

permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+). Het zeer 

waardevol gebied wordt gekenmerkt door een eiken-haagbeukenbos. 

 

In de vallei ten noorden van dit plangebied zijn waardevolle gebieden gelegen. 

 

13.3.4 Beschrijving fauna 

Gezien de plangebieden niet in natuurgebied gelegen zijn, zijn er weinig 

inventarisatiegegevens beschikbaar die specifiek zijn voor de plangebieden. Daarom 

wordt de algemene fauna in de omgeving van het plangebied besproken. Hierbij wordt 

voornamelijk uitgegaan van soortgroepen die mogelijk een effect zouden kunnen 

ondervinden van de bestemmingswijzigingen. 

 

Vogels 

Er zijn geen specifieke inventarisatiegegevens van de plangebieden gekend. Wel geeft 

de vogelatlas een overzicht van de belangrijke broed- en pleistergebieden in heel 

Geraardsbergen (illustratie 13.3 en tabel 13.2). Op basis hiervan kan het belang van de 

plangebieden voor vogels ingeschat worden. 
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Illustratie 13.3: Belangrijke broed- en pleistergebieden in Geraardsbergen (bron: AGIV) 

PLVBVA2

BRVBVA1
BKVBVA1
PLVBVA1

PLVBVA2

BRVBVA1
BKVBVA1
PLVBVA1

 
 

Tabel 13.2: Broed- en pleistergebieden in de omgeving van Geraardsbergen 

Code Naam Type Belang Groepen 

PLVBVA1 Geraardsbergen Gavers pleisterplaats regionaal eenden 

PLVBVA2 Dender monding Mark tot 

brug Zandbergen 

pleisterplaats regionaal eenden 

BRVBVA1 Gavers Schendelbeke broedplaats regionaal eenden 

overige soorten 

aanwezig 

BKVBVA1 Gavers Schendelbeke broedkolonie / blauwe reiger (35) 

 

De Gavers is het belangrijkste gebied voor vogels in de omgeving van Geraardsbergen. 

Geen van de plangebieden is in de onmiddellijke omgeving van dit gebied gelegen. De 

Unalsite ligt wel aan de Dender, die in de vogelatlas is aangeduid als pleisterplaats van 

regionaal belang (vooral voor eenden). 

 

Zoogdieren 

Voor de beschrijving van de aanwezige zoogdieren, wordt de nadruk gelegd op 

vleermuizen gezien voornamelijk voor deze groep effecten kunnen verwacht worden (zie 

paragraaf 13.9).  

 

Er zijn weinig concrete waarnemingen gekend van vleermuizen. Op de website 

waarnemingen.be werden enkele recente waarnemingen teruggevonden uit de ruime 

omgeving van het studiegebied (tabel 13.3). 
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Tabel 13.3: Waarnemingen vleermuizen (www.waarnemingen.be) 

Datum 
Aan 

-tal 
  Soort   Subgebied 

17/04/2008 2 met detector Gewone Dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus Nederboelare (Dg) 

3/05/2008 1 in braakbal 

Rosse Woelmuis  

Clethrionomys glareolus 

Dendervallei 

Onkerzele 

/Schendelbeke 

5/04/2009 1 met detector Gewone Dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus Onkerzele (Dg) 

8/05/2009 4 met detector 

Gewone Dwergvleermuis  

Pipistrellus pipistrellus 

Dendervallei 

Onkerzele 

/Schendelbeke 

8/05/2009 1 met detector Gewone Dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus Grimminge (Dg) 

8/05/2009 3 met detector Laatvlieger  Eptesicus serotinus Idegem (Dg) 

8/05/2009 1 met detector Rosse Vleermuis  Nyctalus noctula Ophasselt (Dg) 

8/05/2009 2 met detector Watervleermuis  Myotis daubentonii Overboelare (Dg) 

6/07/2009 115 
kolonie op 

gebouw 
Vleermuis spec.  Chiroptera spec. 

Dendervallei 

Onkerzele 

/Schendelbeke 

2/08/2009 2 ter plaatse Gewone Dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus Arduinbos 

22/11/2009 1 ter plaatse Vleermuis spec.  Chiroptera spec. Arduinbos 

24/03/2010 1 foeragerend 

Gewone Dwergvleermuis  

Pipistrellus pipistrellus 

Dendervallei 

Onkerzele 

/Schendelbeke 

24/03/2010 1 overvliegend Vleermuis spec.  Chiroptera spec. Grimminge (Dg) 

24/03/2010 4 ter plaatse 
Vleermuis spec.  

Chiroptera spec. 
Moerbeke 

(Geraardsbergen) (Dg) 

6/04/2010 2 foeragerend Gewone Dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus Moerbekebos 

 

Vissen 

De Dender werd in 2008 bemonsterd op twee locaties nabij Geraardsbergen (VIS-

informatiesysteem, illustratie 13.4). Een overzicht van de aangetroffen soorten op beide 

locaties wordt gegeven in tabel 13.4. Beide locaties werden zowel in maart als in juni 

2008 bemonsterd. De lijst geeft het totaal aantal soorten weer dat werd aangetroffen 

tijdens deze twee momenten. 
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Illustratie 13.4: Locatie meetpunten vismonitoring 

 
 

Tabel 13.4: Overzicht vissen in de Dender nabij Geraardsbergen 

soort 41012100 41012200 

baars x x 

bermpje x  

bittervoorn  x 

blankvoorn x x 

blauwbandgrondel  x 

driedoornige stekelbaars x x 

giebel x x 

karper  x 

kolblei   

paling  x 

rietvoorn x x 

riviergrondel x x 

snoek  x 

snoekbaars   

vetje  x 

winde x x 

zonnebaars  x 

 

Op locatie 41012100 werden in 2008 slechts 8 soorten aangetroffen, op locatie 

41012200 14 soorten. Geen van de aangetroffen soorten is opgenomen in de Rode Lijst 

als achteruitgaand, zeldzaam of bedreigd. De IBI (index of biotic integrity) is 

weergegeven in tabel 13.5.  
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Tabel 13.5: IBI voor locaties op de Dender in 2008 

Locatie 20/03/2008 17/06/2008 

41012100 0,3 0,42 

41012200 0,45 0,5 

 

Op locatie 41012100 werd een score van 0,3 (ontoereikend) berekend voor maart en 

een score van 0,42 (matig) voor juni. Op locatie 41012200 werd twee maal een matige 

waterkwaliteit bepaald op basis van de visgegevens. 

 

Macro-invertebraten 

VMM bemonsterde de macroinvertebraten in de Dender ter hoogte van Overboelare 

(Majoor van Lierdelaan, brug) in 2007 en ter hoogte van Zandbergen (Jan de 

Coomanstraat, afwaarts van brug) in 2006. De berekende BBI (Belgisch biotische index) 

was 5 voor de locatie te Overboelare en 6 voor de locatie te Zandbergen. Beide scores 

wijzen op een matige waterkwaliteit. 

 

13.4 Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling 

Door de bestemmingswijzigingen zullen enerzijds vegetaties verdwijnen en anderzijds 

vegetaties bestendigd worden of bijkomen. Bij de beoordeling van het effect wordt 

rekening gehouden met de waarde van de aanwezige vegetatie en de oppervlakte die 

verdwijnt of bijkomt. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan het beheer van nieuwe of 

bestaande kleine landschapselementen (KLE) in de geplande bufferzones om de impact 

van de nieuwe plangebieden op het algemeen netwerk van natuurlijke gebieden in kaart 

te brengen. 

 

Voor terrestrische fauna worden effecten beschreven ten gevolge van het wijzigen van 

hun habitat door verharding, verstoring en vermeerderen vegetaties. De 

effectbeoordeling gebeurt op basis van de vermindering/vermeerdering van het 

leefgebied en de effecten ten gevolge van ver- of ontsnippering.  

 

Voor aquatische fauna worden effecten beschreven ten gevolge van wijziging van de 

oppervlaktewaterkwaliteit. Deze gegevens worde overgenomen vanuit de discipline 

Water. 

 

13.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

• verwijderen van de vegetatie door verharding: oppervlakte vegetatie die 

verdwijnt, met in acht name van de waarde van die vegetatie (ha per waarde-klasse) 

• wijzigen van habitat voor fauna: wijziging leefgebied (ha) en effecten ten gevolge 

van ver- of ontsnippering (kwalitatief). 

• verstoren van fauna door exploitatie: vermindering leefgebied (ha) ten gevolge 

van geluids en/of lichtverstoring van vogels en zoogdieren indien relevant 

 

13.6 Beoordelingskader 

In tabel 13.6 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de 

discipline Fauna en flora.  



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 163 - September 2011 

 

 

Tabel 13.6: Beoordelingskader voor de discipline Fauna en flora 

Effect  Significantie 

Vernietinging / creatie vegetatie/habitats 

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die deel 

uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of inname van een belangrijke oppervlakte 

beschermde natuur; belangrijk areaalverlies -3 

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die geen deel 

uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde;  weinig impact op het globale areaal van dit 

ecotoop/habitat -2 

Inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die geen deel 

uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde;  weinig impact op het areaal van dit 

ecotoop/habitat -1 

Inname van minder waardevolle ecotopen/habitats  0 

Beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het 

studiegebied of beperkte toename van de habitat voor een waardevolle soort +1 

Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het 

studiegebied of belangrijke toename van een habitat van een belangrijke soort +2 

Een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat of optimale habitatcondities voor een waardevolle 

soort +3 

Wijziging vegetatie/habitat 

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

of soort -3 

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

soort of permanente beperkte wijziging van de standplaats van een gevoelig waardevol natuurtype of 

soortpotentiële of actuele natuurwaarde -2 

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

Geen of verwaarloosbare wijziging van de hydrologie of kortdurende, lokale wijziging van de standplaats van 

een weinig gevoelig natuurtype of soort 0 

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

locatie +1 

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

de locatie +2 

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

de locatie, +3 

Verstoring 

Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of soorten  -3 

Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten; Vrij beperkte, permanente verstoring 

van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten -2 

Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten; -1 

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten Geen of 

verwaarloosbare wijziging in de verstoring  0 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring  +1 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare gebieden/soorten of beperkte 

verbetering op diverse locaties +2 

Zeer significante buffering ten aanzien van bestaande verstoringbronnen binnen plangebied of significante 

verbetering op diverse locaties +3 

Versnippering en barrièrewerking 
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De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, samenhang wordt 

op grote schaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; grote impact op waardevolle 

soorten/ecotopen -3 

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrière, samenhang wordt 

lokaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; impact op waardevolle soorten/ecotopen -2 

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, zachte barrière of 

barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of negatieve randeffecten -1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang 0 

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten aanzien van migratieknelpunten 

en/of randeffecten. +1 

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal significant verbeterd, lokaal 

ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd +2 

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden opgeheven, 

samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven +3 

 

13.7 Effectbepaling 

13.7.1 Vegetatie 

Vernietiging vegetatie 

Een overzicht van de mogelijke oppervlaktes aan matig waardevolle, waardevolle en 

zeer waardevolle vegetaties die door het plan kunnen vernietigd worden, is 

weergegeven in tabel 13.7. Hierin zijn alle oppervlaktes opgenomen die niet vallen 

binnen een zone met als bestemming bufferzone, natuur of bosgebied. Dit is dan ook 

een worst case benadering. Een bespreking en nuancering wordt in de volgende 

paragrafen gegeven per plangebied. 

 

Tabel 13.7: Oppervlakte potentieel vernietigde vegetatie per plangebied (ha) 

Biologische 

waardering G. Noord S. Oost Kleinh. N42 UNAL 

m 33,42 1,55 1,44 20,64 

mw 2,29 1,03 0,15  

mz 0,00    

w 5,43 4,11  0,04 

wz 0,15   0,77 

z 0,17    

m: matig waardevol, mw: complex van matig waardevolle en waardevolle elementen, mz: complex van matig 

waardevolle met zeer waardevolle lementen, w: waardevol, wz: complex van waardevolle met zeer waardevolle 

elementen, z: zeer waardevol 

 

 

• Geraardsbergen Noord 

In de huidige bestemming komen bijna geen groene bestemmingen voor in het 

plangebied. Enkel ter hoogte van de zone voor spoorinfrastructuur is een kleine 

oppervlakte aan natuurgebied gelegen. Deze oppervlakte valt volledig binnen de buffer. 

Door het plan komen er echter buffers bij waardoor de oppervlakte aan waardevolle 

natuur potentieel toeneemt. Dit is een weinig significant positief effect. 

 

In vergelijking met de bestaande toestand, worden in dit plangebied voornamelijk 

vegetaties vernietigd die matig waardevol zijn. De percelen die wel biologisch waardevol 
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zijn, bestaan grotendeels uit soortenrijke graslanden. Bij de zeer waardevolle vegetaties 

gaat het voornamelijk om houtkanten.  

 

In totaal gaan 5,75 ha aan waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties verloren. De 

meeste van deze percelen liggen vrij geïsoleerd in het landschap. De houtkanten langs 

de Dammersbeek sluiten echter wel aan op een groter geheel van waardevolle 

vegetaties in de vallei van deze beek. Zonder milderende maatregelen, wordt het effect 

hiervan als matig significant negatief beoordeeld (-2). 

 

• Schendelbeke Oost 

In de huidige bestemming is het volledige plangebied van Schendelbeke Oost 

ingekleurd als buffergebied. Hiervan blijft slechts een deel behouden. Dit is een matig 

significant negatief effect. 

 

In dit plangebied kan, ten opzichte van de bestaande toestand, iets meer dan 4 ha 

waardevolle vegetatie verloren gaan omwille van het plan. Het gaat hierbij om een 

soortenrijk grasland. Dit is een weinig significant negatief effect.  

 

• Kleinhandelszone N42 

In de huidige bestemming is de noordelijke zijde van dit plangebied ingekleurd als 

bufferzone (0,38 ha). Deze zone wijzigt naar zone voor kleinhandel. In het zuidelijke 

deel wordt wel een zone met als bestemming zone voor ambachtelijke bedrijven en 

kmo’s en een zone met als bestemming landbouwgebied omgezet naar bufferzone. De 

oppervlakte hiervan (0,10 ha) is echter kleiner dan de oppervlakte aan bufferzone die 

verloren gaat. Gezien het in totaal om een beperkte oppervlakte gaat en het om een 

volledig geïsoleerde buffer ging, wordt het effect hiervan als neutraal beoordeeld. 

 

In werkelijkheid is de buffer die voorzien is op het huidige gewestplan echter bijna 

volledig in gebruik als akker. Enkel in het noordwesten van het plangebied komt een 

oppervlakte voor die matig waardevol is, maar met waardevolle elementen. Het gaat 

hierbij om een grasland met waardevolle houtkanten. Deze kunnen gecompenseerd 

worden in de voorziene buffer. Het effect is dan ook neutraal. 

 

• UNALsite 

Ten opzichte van de huidige situatie blijft de oppervlakte aan groene bestemmingen 

behouden, er is geen effect. 

 

In de bestaande toestand is er in het noorden van het gebied een zone met waardevolle 

rietruigte die verloren gaat door de omzetting naar bedrijventerrein (0,73 ha). De zone 

met als bestemming bosgebied is echter deels ingenomen door industriegebied (0,77 

ha). Gezien nagenoeg evenveel waardevol habitat verloren gaat als er bij komt en er 

nog een oppervlakte bijkomend als buffer wordt ingekleurd, wordt het effect als neutraal 

beoordeeld. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Door de bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied neemt de 

oppervlakte aan groene bestemmingen aanzienlijk toe. De nieuwe natuurgebieden 

sluiten bovendien aan bij reeds bestaande natuurgebieden. Het effect wordt dan ook als 

zeer significant positief beoordeeld. 
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Momenteel is het volledige plangebied in landbouwgebruik, een grote oppervlakte 

hiervan bestaat uit waardevolle graslanden. Deze sluiten aan bij een groter geheel van 

vochtige graslanden en bosvegetaties in de vallei van de Molenbeek. Door de 

omvorming tot natuurgebied kunnen deze vegetaties zich potentieel uitbreiden in heel 

het plangebied. Dit is een matigsignificant positief effect. 

 

Wijziging vegetatie 

Een overzicht van de mogelijke oppervlaktes aan matig waardevolle, waardevolle en 

zeer waardevolle vegetaties die door het plan kunnen gewijzigd worden, is 

weergegeven in tabel 13.8. Hierin zijn alle oppervlaktes opgenomen die vallen binnen 

een zone met als bestemming bufferzone, natuur of bosgebied. Gezien de invulling van 

de buffers en natuur- en bosgebieden niet gekend is, kan immers niet verzekerd worden 

dat dezelfde vegetatie behouden blijft. Dit is dan ook een worst case benadering. Een 

bespreking en nuancering wordt in de volgende paragrafen gegeven per plangebied. 

 

Tabel 13.8: Oppervlakte potentieel gewijzigde vegetatie per plangebied (ha) 

Biologische 

waardering G. Noord S. Oost Kleinh. N42 UNAL Natuurg. 

m 6,40 0,30 0,11 2,48 4,55 

mw 0,28 0,73   0,43 

mz 0,19     

w 3,95 1,36  1,77 6,62 

wz 0,78   0,32  

z 0,35    0,06 

m: matig waardevol, mw: complex van matig waardevolle en waardevolle elementen, mz: complex van matig 

waardevolle met zeer waardevolle lementen, w: waardevol, wz: complex van waardevolle met zeer waardevolle 

elementen, z: zeer waardevol 

 

• Geraardsbergen Noord 

Vanuit de huidige bestemming kan geen vegetatietype afgeleid worden. De vegetatie 

die kan voorkomen binnen een bestemming natuurgebied kan echter overeenstemmen 

met de vegetatie binnen een buffer. Het effect is dan ook neutraal. Gezien geen effecten 

verwacht worden op het vlak van gewijzigde grondwaterkwantiteit, zal er geen effect zijn 

van verdroging of vernatting. 

 

In de bestaande toestand bevinden zich oppervlaktes zeer waardevolle vegetatie, of 

waardevolle vegetatie met zeer waardevolle elementen in de buffer naast de zone voor 

spoorinfrastructuur. Ook hier gaat het om vegetaties die gebonden zijn aan de vallei van 

de Dammersbeek (ruigten en vochtige graslanden). Gezien hun ligging in een buffer 

kunnen deze vegetaties in principe behouden blijven. Indien het echter noodzakelijk is 

een hoger opgaande buffer te voorzien (geluid, visuele afscherming) is het aangewezen 

te kiezen voor een zeer waardevolle vegetatie die aansluit bij de aangrenzende 

vegetaties. Concreet wordt hierbij voor deze zone gedacht aan wilgenstruweel. Omdat 

het plan het behoud van de vegetaties, of een gelijkwaardige compensatie, niet uitsluit, 

wordt het effect als neutraal beoordeeld. Gezien geen effecten verwacht worden op het 

vlak van gewijzigde grondwaterkwantiteit, zal er geen effect zijn van verdroging of 

vernatting. 

 

• Schendelbeke Oost 
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Voor de strook die behouden blijft als buffer, blijft de bestemming hetzelfde. Het effect is 

dan ook neutraal. Gezien geen effecten verwacht worden op het vlak van gewijzigde 

grondwaterkwantiteit, zal er geen effect zijn van verdroging of vernatting. 

 

In de buffer van Schendelbeke Oost is een verhoudingsgewijze grote oppervlakte aan 

waardevol soortenrijk grasland gelegen. Gezien de buffer als afscherming zal moeten 

fungeren richting het dorp van Schendelbeke, kan verondersteld worden dat de 

vegetatie zal wijzigen naar een hoger opgaand type. Indien de buffer ingericht wordt met 

inheemse en streekeigen bomen en struiken, hoeft dit echter geen vermindering te 

betekenen voor de biologische waardering. Het effect is dan ook neutraal. Gezien geen 

effecten verwacht worden op het vlak van gewijzigde grondwaterkwantiteit, zal er geen 

effect zijn van verdroging of vernatting. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Voor dit plangebied wordt noch ten opzichte van de huidige bestemming, noch ten 

opzichte van de bestaande toestand een wijziging van vegetatie verwacht. 

 

• UNALsite 

Gezien geen effecten verwacht worden op het vlak van gewijzigde grondwaterkwantiteit, 

zal er geen effect zijn van verdroging of vernatting. Het bestaande bosgebied blijft 

ingekleurd als bosgebied. Er is dan ook geen effect ten opzichte van de huidige 

bestemming. 

 

De waardevolle vegetaties die voorkomen in de zones met een bestemming als 

bosgebied of als buffer omvatten grotendeels wilgenstruweel. Dit is een vegetatie die 

perfect kan behouden blijven binnen een bufferzone of binnen het bosgebied. In de 

bufferzone in het noorden is er een zone met rietruigte. Gezien de buffer hier geen 

afscherming hoeft te vormen richting een woongebied, kan deze vegetatie hier 

behouden blijven. Er wordt dan ook geen wijziging verwacht voor waardevolle 

vegetaties. Gezien geen effecten verwacht worden op het vlak van gewijzigde 

grondwaterkwantiteit, zal er geen effect zijn van verdroging of vernatting. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Gezien momenteel geen groene bestemmingen voorkomen in het plangebied, wordt 

geen wijziging van vegetatie verwacht ten opzichte van de huidige bestemming. Gezien 

geen effecten verwacht worden op het vlak van gewijzigde grondwaterkwantiteit, zal er 

geen effect zijn van verdroging of vernatting. 

 

Er is geen reden om aan te nemen dat de bestemmingswijziging op zich zal leiden tot 

een wijziging in vegetatie.  

 

Er is geen effect. Gezien geen effecten verwacht worden op het vlak van gewijzigde 

grondwaterkwantiteit, zal er geen effect zijn van verdroging of vernatting. 

 

Conclusie vegetatie 

• Geraardsbergen Noord 

Ten opzichte van de huidige bestemming is de belangrijkste wijziging dat er meer 

bufferzones komen en dus meer ruimte voor waardevolle vegetaties. Het effect wordt 

als weinig significant positief beoordeeld. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 168 - September 2011 

 

In vergelijking met de werkelijke toestand kan potentieel zeer waardevolle vegetatie 

verloren gaan omwille van het plan. Deze vegetatie maakt deel uit van een strook van 

waardevolle vegetaties in de vallei van de Dammersbeek. Het gaat echter maar om een 

beperkte oppervlakte en de waardevolle habitats die voorkomen in de bufferstroken 

kunnen behouden blijven of gecompenseerd worden door evenwaardige habitats. Het 

effect wordt dan ook als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

• Schendelbeke Oost 

De bestemmingswijziging betekent voor het plangebied Schendelbeke Oost een netto 

verlies aan oppervlakte met een groene bestemming. Dit is een matig significant 

negatief effect. 

 

Ook ten opzichte van de bestaande toestand zal het plan aanleiding geven tot een 

verlies van waardevolle vegetatie. Gezien de bestaande vegetatie in de buffer 

momenteel ook reeds waardevol is, kan de vegetatie in het bedrijventerrein hier niet 

gecompenseerd worden. Het waardevolle grasland waarom het gaat, sluit aan bij een 

graslandencomplex in de vallei van de Dammersbeek. Het perceel is hiervan echter 

afgesneden door de Jonkersstraat en ligt ingekneld tussen het dorp van Schendelbeke 

en het bestaande bedrijventerrein. De beoordeling van dit effect is daarom weinig 

significant negatief (-1). 

 

• Kleinhandelszone N42 

In dit plangebied zijn de wijzigen voor vegetatie beperkt. In het noorden was normaal 

gezien een bufferzone voorzien, maar deze is in werkelijkheid niet als dusdanig ingevuld 

en wordt ten dele gecompenseerd door de inrichting van een buffer in het zuiden van 

het gebied. Het effect wordt als neutraal beoordeeld ten opzichte van beide 

referentiesituaties. 

 

• UNALsite 

Ten opzichte van de huidige bestemming is er geen effect op de vegetaties. 

 

Ten opzichte van de bestaande toestand is de wijziging beperkt. De oppervlakte aan 

waardevolle rietruigte die verdwijnt in het noorden van het gebied, wordt 

gecompenseerd bij een correcte invulling van de zone met als bestemming bosgebied. 

Het effect is neutraal. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Door de bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied neemt de 

oppervlakte aan groene bestemmingen aanzienlijk toe. De nieuwe natuurgebieden 

sluiten bovendien aan bij reeds bestaande natuurgebieden. Het effect wordt dan ook als 

zeer significant positief beoordeeld. 

 

De omzetting van woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied zorgt voor een 

bescherming voor de waardevolle vegetaties in het gebied en mogelijk tot een 

uitbreiding van de oppervlakte aan waardevolle vegetaties. Deze sluiten aan bij een 

groter geheel van waardevolle vegetaties in de nabijgelegen natuurgebieden. Dit is een 

matig significant positief effect. 

 

13.7.2 Fauna 

Vernietiging of wijziging habitat 
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• Geraardsbergen Noord 

Ten opzichte van de huidige bestemming komt er meer oppervlakte aan groene 

bestemming bij. Gezien deze aansluiten bij een bestaand natuurgebied, biedt dit 

potenties voor fauna. Het gaat echter slechts om een beperkte oppervlakte waardoor 

het effect als weinig significant positief beoordeeld wordt. 

 

Het plan zal geen aanleiding geven tot het verdwijnen van belangrijke oppervlaktes aan 

habitat. Het effect wordt als neutraal beoordeeld. 

 

• Schendelbeke Oost 

Ten opzichte van de huidige bestemming is er verlies aan groene bestemmingen en dus 

aan potentiële habitats. Het huidige buffergebied ligt echter vrij geïsoleerd waardoor de 

waarde voor fauna toch veeleer beperkt zou zijn. Het effect wordt als weinig significant 

negatief beoordeeld. 

 

Het waardevolle grasland dat zal verdwijnen door de inrichting als bedrijventerrein heeft 

vermoedelijk geen groot belang als habitat voor fauna. Het is niet aangeduid als 

weidevogelgebied en ligt ook niet in de onmiddellijke nabijheid van een 

weidevogelgebied. Bovendien gaat het om een relatief beperkte oppervlakte die 

bovendien geïsoleerd ligt. Het effect wordt als neutraal beoordeeld. 

 

• Kleinhandelszone N42 

De wijziging voor vegetaties is beperkt ten opzichte van beide referentiesituaties. Ook 

voor wijziging of vernietiging habitat wordt het effect als neutraal beoordeeld.  

 

• UNALsite 

De wijziging voor vegetaties is beperkt ten opzichte van beide referentiesituaties. Ook 

voor wijziging of vernietiging habitat wordt het effect als neutraal beoordeeld.  

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Ten opzichte van de huidige bestemming betekent het plan een gevoelige uitbreiding 

van de potentiële oppervlakte aan waardevolle habitats, die bovendien aansluiten bij 

een bestaand natuurgebied. Het effect is zeer significant positief. 

 

In werkelijkheid bestaat het plangebied al voor een groot deel uit waardevolle habitats. 

Het plan zal het behoud van deze habitats echter beschermen en mogelijk leiden tot een 

uitbreiding. Het effect is matig significant positief. 

 

Verstoring 

Een stijging van het geluidsniveau omwille van het plan zal de belangrijkste wijziging zijn 

op het vlak van verstoring. Om het effect hiervan te onderzoeken wordt uitgegaan van 

de berekeningen in de discipline Geluid en trillingen. Als worst-case wordt uitgegaan 

van de aanwezigheid van de meest geluidproducerende bedrijven in de zones die het 

dichtst bij de voor fauna belangrijke gebieden gelegen zijn. In enkele plangebieden kan 

lichtverstoring of verstoring door passanten ook belangrijk zijn. 

 

• Geraardsbergen Noord 

Indien de meest luidruchtige bedrijfstypes ingeplant worden in deelgebied Nederboelare, 

kan er een sterke geluidsverstoring optreden in het VEN-gebied ten oosten van dit 

plangebied. Het effect hiervan kan echter enigszins gerelativeerd worden omwille van 

de reeds aanwezige verstoring door de N42. Het effect wordt daarom als weinig 
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significant negatief beoordeeld. Ten opzichte van de huidige bestemming kan er enkel 

een verhoging van het geluidsniveau verwacht worden in het deelgebied Schendelbeke 

west dat veel verder gelegen is van de beschermingszones. Het effect is neuraal. 

 

In de zone voor dagrecreatie kan mogelijk enige verstoring optreden omwille van de 

passerende recreanten. Dit geldt voornamelijk voor de vogels die aanwezig zijn in het 

bosgebied. Ten opzichte van de bestaande bestemming kan dit niet als negatief 

beoordeeld worden gezien het bos op het gewestplan ingekleurd is als landbouwgebied. 

Het effect is dan ook neutraal. Ten opzichte van de bestaande toestand is er weinig 

effect te verwachten omdat de voetbalterreinen nu al zorgen voor enige verstoring ter 

hoogte van het bos. Het effect is neutraal. 

 

• Schendelbeke Oost 

Ook het plangebied Schendelbeke Oost kan zorgen voor geluidsverstoring in het VEN-

gebied Vallei van de Dender en de Mark. Hier is het tussenliggende landschap meer 

open en komt enkel de spoorlijn als bestaande verstoringsbron voor. Het verstorend 

effect hiervan is veeleer beperkt gezien de lage frequentie waarmee treinen passeren. 

Wel is er een mogelijk verstorend effect vanuit het bestaande industrieterrein op dit 

zelfde VEN-gebied dat mogelijk aanleiding geeft tot een bestaand gewenningseffect. Uit 

de geluidsmetingen blijkt echter dat de huidige geluidsverstoring in het industriegebied 

veeleer beperkt is. Het effect van het plan wordt dan ook als matig significant negatief 

beoordeeld ten opzichte van beide referentiesituaties. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Dit plangebied is vrij ver gelegen van de zones die belangrijk zijn voor fauna. Er worden 

dan ook geen belangrijke verstoringseffecten verwacht. Het effect is neutraal voor beide 

referentiesituaties. 

 

• UNALsite 

Ten opzichte van de bestaande bestemming is er geen effect te verwachten op het vlak 

van verstoring. In vergelijking met de bestaande toestand zou er wel een verhoogde 

verstoring kunnen zijn gezien het RUP aanleiding zou kunnen geven tot de inplanting 

van nieuwe, luidruchtige bedrijven. Effecten zouden potentieel kunnen optreden voor de 

VEN- en habitatrichtlijngebieden ten westen en ten zuiden van het plangebied. Het 

vogelrichtlijn gebied verder naar het zuiden zal vermoedelijk geen effect ondervinden 

gezien de heuvelrug die tussen het plangebied en het vogelrichtlijngebied in ligt. Het 

effect van de toegenomen verstoring kan deels gerelativeerd worden omwille van 

gewenningseffecten ten gevolge van de nu reeds aanwezige industrie. Het effect wordt 

daarom als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

Lichtverstoring in de aangrenzende natuurgebieden wordt vermeden door de 

aanwezigheid van de zone met bestemming natuurgebied in het westen van het 

plangebied. Het effect is neutraal. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Indien het woonuitbreidingsgebied zou omgezet worden naar woongebied, zou dit een 

verstoring kunnen betekenen voor de bestaande natuurgebieden. Door de omvorming 

tot natuurgebied vormen ze juist een bijkomende buffer voor deze gebieden. Het effect 

is significant positief. 
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In werkelijkheid is de bestaande verstoring momenteel veeleer beperkt. De 

bestemmingswijziging zal dan ook geen grote impact hebben op het vlak van verstoring. 

Het effect is neutraal. 

 

Versnippering 

• Geraardsbergen Noord 

Het centrale deel van het plangebied ligt op het huidige gewestplan tussen twee 

natuurgebieden in. De huidige bestemming van deze zone verschilt echter niet van de 

toekomstige bestemming, zodat hier geen bijkomende barrièrewerking verwacht wordt. 

Het effect is neutraal.  

 

Het plangebied grenst nagenoeg volledig aan urbaan gebied. De inrichting als 

bedrijventerrein of gebied voor dagrecreatie zal dan ook geen aanleiding geven tot een 

bijkomende barrière. De inrichting van de zone voor spoorinfrastructuur zal er echter 

mogelijk toe leiden dat de houtkanten langs de Dammersbeek verdwijnen. In worst-case 

zou de beek helemaal ondergronds kunnen geleid worden door een duiker. Dit zou een 

belangrijke barrière vormen voor soorten die migreren via de vallei. Gezien aan 

weerszijde van het plangebied waardevolle zones zich bevinden in de vallei, is dit een 

matig negatief effect. Het effect moet echter gerelativeerd worden omdat momenteel 

reeds barrières aanwezig zijn in de vorm van een duiker onder de spoorweg en een 

duiker onder de N42. Het effect wordt daarom als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

• Schendelbeke Oost 

Gezien de huidige groene bestemming geïsoleerd ligt op het gewestplan, zal het plan 

geen aanleiding geven tot een bijkomende versnippering. Het effect is neutraal. 

 

Ook in de bestaande toestand is het gebied omsloten door urbaan gebied. Het effect is 

ook ten opzichte van deze referentietoestand neutraal. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Het plangebied ligt, zowel in de huidige bestemming als in de bestaande toestand, 

nagenoeg volledig omringd door bestaande bebouwing (woonzones en huidige kmo-

zone. Er zal dan ook geen barrièrewerking zijn omwille van het plan. Het effect is voor 

beide referentiesituaties neutraal. 

 

• UNALsite 

In het plan is een buffer voorzien langs de Dender, dit is een wijziging ten opzichte van 

de huidige bestemming. De buffer kan de functie van de Dender als ecologische 

verbinding verbeteren. Dit is een positief effect. Gezien de invulling van de 

bestemmingen grotendeels gelijk blijft, worden geen andere effecten verwacht op het 

vlak van versnippering. 

 

In vergelijking met de bestaande situatie zorgt de buffer langs de Dender ook voor meer 

mogelijkheden voor de Dender om te fungeren als ecologische verbinding. Dit effect 

wordt nog versterkt door de aanwezigheid van waardevolle vegetaties aan de overzijde. 

Een deel van de buffer bestaat momenteel ook al uit natuur. Het effect is weinig 

significant positief. Voor de rest van het plangebied is er weinig effect te verwachten op 

het vlak van versnippering. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 
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De nieuwe natuurgebieden sluiten aan bij bestaande natuurgebieden. Dit betekent dat 

grotere eenheden gecreëerd worden wat positief is. Indien de woonuitbreidingsgebieden 

omgevormd zouden worden tot woongebieden zouden deze wel geen bijkomende 

barrière vormen gezien ze aansluiten op andere woongebieden. Het globale effect is 

matig significant positief. 

 

Ook ten opzichte van de bestaande toestand betekent het plan een vergroting van de 

aaneengesloten oppervlakte aan geschikt habitat. De omvorming tot woongebied zou 

leiden tot een inkrimping. Het effect van het plan voor versnippering is matig significant 

positief. 

 

Conclusie fauna 

• Geraardsbergen Noord 

Ten opzichte van de huidige bestemming zijn er voor fauna weinig belangrijke effecten 

te verwachten. Het effect is neutraal. Ten opzichte van de bestaande toestand zijn er 

wel enkele wijzigingen te verwachten. Zo kan het plan aanleiding geven tot een 

verhoogde verstoring in het VEN-gebied en tot een (beperkte) versnippering. Het effect 

wordt als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

• Schendelbeke Oost 

Ten opzichte van de huidige bestemming gaat potentieel habitat verloren. Dit is echter 

geïsoleerd gelegen. De bestemmingswijziging geeft wel aanleiding tot een verhoogde 

verstoring in het VEN-gebied. Het totale effect wordt als matig significant negatief 

beoordeeld. 

 

In de bestaande toestand is de waarde van het plangebied voor fauna veeleer beperkt. 

Ook als verbinding tussen natuurgebieden heeft het geen belangrijke functie. De 

bestemmingswijziging kan echter wel aanleiding geven tot een verhoogde verstoring in 

het VEN-gebied. Globaal wordt het effect voor fauna als weinig significant negatief 

beoordeeld. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Het plangebied is zelf niet van belang voor fauna en is ook niet in de onmiddellijke 

nabijheid van voor fauna belangrijke gebieden gelegen. Het effect is dan ook voor beide 

referentiesituaties neutraal. 

 

• UNALsite 

Ten opzichte van de huidige bestemming is de belangrijkste wijziging de bufferzone die 

voorzien wordt in het plan. Deze kan een gunstige invloed hebben op de 

verbindingsfunctie van de Dender. Het effect is weinig significant positief. 

 

Ten opzichte van de bestaande toestand kunnen bijkomende verstoringseffecten 

verwacht worden op de nabijgelegen beschermingszones. De wijziging is echter veeleer 

beperkt zodat het effect als weinig significant negatief beoordeeld wordt. 

  

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Ten opzichte van de huidige bestemming betekent de omvorming van de 

woonuitbreidingsgebieden tot natuurgebied een sterke verbetering. De nieuwe 

natuurgebieden vormen een uitbreiding van de bestaande habitats en verminderen de 

potentiële verstoring. Het effect is matig significant positief. 
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Ten opzichte van de bestaande situatie spelen dezelfde effecten, zij het op beperktere 

schaal gezien het plangebied al waardevolle habitats omvat. Het effect is weinig 

significant positief. 

 

13.8 Effectbeoordeling 

In tabel 13.10 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline Fauna en 

flora. 

 

Tabel 13.9: Effectbeoordeling voor de discipline Fauna en flora ten opzichte van de huidige 

bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Vegetatie +1 -2 0 / +3 

Fauna 0 -2 0 +1 +2 

 

 

Tabel 13.10: Effectbeoordeling voor de discipline Fauna en flora ten opzichte van de bestaande 

toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Vegetatie -1 -1 0 0 +2 

Fauna -1 -1 0 -1 +1 

 

13.9 Effectbepaling windturbines 

13.9.1 Methodologie 

De windturbines kunnen een effect hebben op het sterftecijfer van de vogels en/of 

vleermuizen in de omgeving. Ofwel direct door aanvaring, ofwel indirect door een 

verhoging van de energie die moet gestoken worden in het foerageren of vinden van 

een partner. Dit laatste is het geval wanneer de vogels een omweg moeten maken of 

hun actieradius verkleinen (barrièrewerking) of wanneer ze gebieden vermijden omwille 

van verstoring. 

 

Eventuele effecten van aanvaring of barrièrewerking kunnen bepaald worden door na te 

gaan waar de vliegroutes van vogels en vleermuizen zich situeren. In de vogelatlas zijn 

geen vliegroutes aangeduid binnen het studiegebied. Daarom zal dit gebeuren door een 

inschatting te maken op basis van de aanwezigheid van geschikte habitats enerzijds en 

een analyse van de landschapsstructuur anderzijds (aanwezigheid barrières of 

geleidende elementen zoals waterlopen). Op deze manier kan kwalitatief worden 

ingeschat of effecten van aanvaring of barrièrewerking te verwachten zijn. 

 

Effecten van verstoring worden onderzocht door de afstand van de mogelijke locaties tot 

voor vogels of vleermuizen belangrijke gebieden te bepalen. In de eerste omzendbrief 

inzake de plaatsing van windturbines werden voor verschillende types gebieden 

bufferafstanden weergegeven die moesten gerespecteerd worden. In de omzendbrief 

van 2006 werd het gebruik van bufferzones echter geschrapt. 
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Vanuit het INBO wordt momenteel aangeraden buffers aangepast aan de vogelsoorten 

te voorzien. Binnen deze buffer is er geen verbod om turbines te plaatsen maar is een 

grondige analyse van de impact op vogels en vleermuizen aangewezen. In de nabije 

toekomst zou het INBO ook een nieuwe kaart uitwerken met zones waar een impact kan 

verwacht worden. Hierbij worden alle types beschermingszones opgenomen alsook 

locaties waar veel gevoelige soorten voorkomen (roofvogels, weidevogels,…). In bijlage 

4 is een advies van het INBO opgenomen aangaande de methode voor effectbepaling in 

het kader van dit plan-MER. 

 

Voor de effectbepaling wordt rekening gehouden met deze buffer enerzijds en 

bestaande verstorende elementen anderzijds. Op deze manier kan een kwalitatieve 

inschatting bekomen worden van de mogelijke effecten. De effectgroepen zijn: 

 

• aanvaring met windmolens: impact op populatie van vogels en/of vleermuizen 

• barrièrewerking windmolens: impact op populatie van vogels en/of vleermuizen 

• verstoring door geluid of slagschaduw: impact op populatie van vogels en/of 

vleermuizen 

 

13.9.2 Basisanalyse 

De analyse van mogelijke effecten op vogels en vleermuizen start vanuit de analyse die 

uitgevoerd werd in het kader van het windplan Oost-Vlaanderen. Hierin werden aan de 

verschillende zoekzones voor windturbines risicograden toegekend. 

 
Een zoekzone kreeg een hogere risicograad (zie verder) als in de directe nabijheid 
beschermde gebieden en/of belangrijke vogelgebieden of trekroutes aanwezig waren. 
Elke zoekzone verkreeg een code van 1 tot 4 voor het aspect avifauna. 
 

• 1= “Waarschijnlijk weinig effect / geen of weinig randvoorwaarden”. Deze zones 
zijn volgens de beschikbare gegevens zeker mogelijk voor windturbines, met geen of 
slechts beperkte randvoorwaarden. 

• 2= “Nader onderzoek / mogelijke randvoorwaarden”. Voor deze zones is te 
weinig informatie beschikbaar om uit te maken of er windturbines kunnen geplaatst 
worden of niet. In veel gevallen zal het wel mogelijk zijn windturbines te plaatsen, met of 
zonder (beperkte) randvoorwaarden. 

• 3= “Potentieel effect / randvoorwaarden”. Voor deze zones zijn duidelijke 
indicaties van een mogelijk belangrijk effect op vogels, met randvoorwaarden (grote 
kans dat windturbines worden uitgesloten). 

• 4= “Zeker effect / niet aangeraden (of randvoorwaarden)”. In deze zones 
verwachten we belangrijke effecten op vogels en wordt aangeraden geen windturbines 
te plaatsen. 
 
Voor verschillende zoekzones in Geraardsbergen waren onvoldoende ornithologische 
gegevens beschikbaar maar niet meteen duidelijke indicaties voor een zeer belangrijke 
negatief effect op vogels. Nader onderzoek zal er toch nog noodzakelijk zijn (code 2). 
Enkele zones liggen wel in de directe omgeving van VEN gebied, habitatrichtlijngebied, 
natuurreservaat of in natuurgebied (gewestplan) waardoor ze een hoger risico hebben 
gekregen (code 3). Ten noorden van de N460 ligt het Moenebroek (natuurreservaat, 
habitatrichtlijngebied en VEN gebied). De aangrenzende zoekzone voor windturbines 
overlapt gedeeltelijk met de uitbreidingsperimeter van dit reservaat en er werden in de 
zoekzone nog gevoelige soorten vastgesteld zoals veldleeuwerik en kwartel. Omwille 
van bovenstaande combinatie werd een deel van die zoekzone daarom geclassificeerd 
als hoogste risico (code 4). Langs de Dender kunnen ook wat meer lokale en 
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seizoensgebonden vliegbewegingen voorkomen waardoor er een hoger risico kan 
bestaan. Een overzicht van de zonering is weergegeven op figuur 3.3. 
 
Voor de zonering worden de codes 1 en 4 overgenomen. Code 1 wordt hierbij 
aangegeven als neutraal effect (0). Code 4 als zeer significant negatief (-3). Alle 
gebieden met code 2 of 3, en de gebieden waar de zoekzones werden aangepast 
worden verder onderzocht in dit MER. 

 

13.9.3 Verstoring 

Het feitelijke ruimteverlies door plaatsing van windturbines is over het algemeen klein, 

zeker vergeleken met het ruimtebeslag van windparken. Over het algemeen bedraagt 

het biotoopverlies ongever 2-5% van de totale oppervlakte van een windpark. Maar dit 

percentage houdt geen rekening met kwaliteitsverlies van biotoop dat verstoord wordt 

door de turbines. Dit kwaliteitsverlies kan een belangrijke invloed hebben op de 

aantallen en soorten die wel of geen gebruik maken van het gebied. Daarom moet dit 

aspect onderzocht worden. 

 

Aandachtszones 

Gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens, kan niet vertrokken worden van 

het werkelijke voorkomen van soorten om de potentiële verstoring door windturbines te 

bepalen. Daarom wordt vertrokken vanuit de verschillende beschermingszones die in de 

omgeving van Geraardsbergen liggen. Er kan immers vanuit gegaan worden dat dit de 

belangrijkste locaties zijn voor fauna.  

 

Een overzicht van de verschillende aandachtszones is gegeven in tabel 13.11 en figuur 

13.4. Hierbij wordt een zo specifiek mogelijke naam gebruikt. Vaak overlappen de 

verschillende soorten beschermingszones geheel of gedeeltelijk. In dat geval wordt 

telkens de volledige zone meegenomen die binnen een beschermingszone ligt. 

 

Tabel 13.11: Aandachtszones natuur voor analyse windturbines 

Naam Natuurreservaat VEN SBZ-H 

Hasseltbos x x x 

Vallei van de Moenebroekbeek x x x 

Boelaremeersen x x  

Dender LO Schendelbeke  x  

De Nuchten  x  

Gemene Meers en Lestpolder x x  

Dendervallei LO van zandbergen 

tot Ninove 

x x  

Raspailleboscomplex     

Geitebos    

Kongoberg en Zavelberg x x x 

Bronbossen en bovenlopen van 

de Vlaamse Ardennen 

   

Korte Lake – Ter planke x x  

Rietbeemd x x x 

Markvallei x x x 

 

Habitats 
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De verschillende aandachtszones voor natuur verschillen in belang voor vogels en 

vleermuizen. Aandachtszones die enkel aangeduid zijn op basis van hun waardevolle 

vegetaties, zullen bijvoorbeeld weinig hinder ondervinden van een turbine die in de 

nabijheid staat. Daarom is het belangrijk de aandachtszones in te delen op basis van de 

aanwezige habitattypes. 

 

Tabel 13.12: Habitattypen voorkomend in de aandachtsgebieden voor natuur 

Naam Bos Grasland Ruigte Moeras Water Akker KLE* 

Hasseltbos x x x  x  x 

Vallei van de Moenebroekbeek x x x x x x x 

Boelaremeersen x x x x x  x 

Dender LO Schendelbeke x x   x  x 

De Nuchten x x x x x  x 

Gemene Meers en Lestpolder x x x x x  x 

Dendervallei LO van zandbergen 

tot Ninove 

x x x x x   

Raspailleboscomplex  x x x  x  x 

Geitebos x x     x 

Kongoberg en Zavelberg x x  x x  x 

Bronbossen en bovenlopen van 

de Vlaamse Ardennen 

x       

Korte Lake – Ter planke x x x x x  x 

Rietbeemd  x  x   x 

Markvallei x x x x x  x 

*: Kleine landschapselementen: houtkanten, hagen, (knot)bomenrijen,… 

 

Voor vogels is er weinig algemene informatie gekend over de verstoringsafstanden. Wel 

is het zo dat broedvogels een kleinere verstoringsafstand hebben dan pleisterende 

vogels. Verder zijn er verstoringsafstanden gekend voor individuele soorten, maar deze 

zijn meestal niet gebaseerd op verstoring door windturbines.  

 

Voor geluid is het gekend dat bosvogels gevoeliger zijn voor verstoring dan bijvoorbeeld 

weidevogels. Anderzijds is het effect van visuele verstoring groter voor vogels van open 

habitats (grasland, ruigte, moeras, akkers). Voor vogels kan er dan ook geen verschil 

gemaakt worden voor de verwachte verstoringsafstand op basis van het habitattype.  

 

Voor vleermuizen zijn er wel duidelijke verschillen tussen de habitats. Winkelman (2008) 

geeft aan dat in de omgeving van bossen en kleine landschapselementen een afstand 

van 100 m aangewezen is. In de omgeving van open landschappen, is de kans op 

verstoring veel kleiner. 

 

 

 

Windturbine typen 

Er zijn weinig gegevens beschikbaar over verschillen in verstoringsafstand tussen 

verschillende typen turbines. Algemeen kan ervan uit gegaan worden dat dichtbij de 

turbine er wel een verschil zal zijn, maar dat deze verschillen afvlakken verder weg. 

Daarom zal in de zonering enkel een verschil gemaakt worden voor de zone met de 

sterkste effecten. 
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Zonering 

Om te bepalen tot op welke afstand van de aandachtszones bijkomend onderzoek 

noodzakelijk zal zijn (beoordeling -1 of -2) of verstoring zeer waarschijnlijk is (-3), wordt 

vertrokken van de gekende verstoringsafstanden van vogels.  
 
De habitats die voorkomen in de verschillende aandachtszones voor natuur, hebben 
allemaal hoge potenties voor vogels. Het voorkomen van zeldzame en/of gevoelige 
soorten kan dan ook in geen enkele aandachtszone uitgesloten worden. 
 
Winkelman et al. (2008) geven aan dat broedende vogels windparken soms kunnen 
naderen tot op een afstand van minder dan 100 m. Everaert (2010, bijlage 4) geeft in 
zijn advies richtlijnen over te verwachten verstoringsafstanden. Voor heel wat 
broedvogelsoorten zal de negatieve impact beperkt blijven tot ongeveer 300 m 
(Winkelman et al. 2008) maar voor sommige soorten en in bepaalde omstandigheden 
kan de directe verstoring bij zowel broedvogels als niet-broedvogels mogelijk nog 
oplopen tot ongeveer 850 m.  
 

Binnen een afstand gelijk aan de hoogte van de turbine (125 m voor grote turbines, 65 

m voor mideelgrote turbines) wordt verstoring dan ook zeer waarschijnlijk geacht en is 

de beoordeling -3. Tussen deze afstand en 300 m wordt de waarde -2 toegekend, 

tussen 300 en 850 m de waarde -1. In deze zones is het aangewezen bij concrete 

projecten het effect van verstoring te onderzoeken. Vanaf een afstand van 850 m wordt 

de kans op verstoring klein geacht (beoordeling 0). 

 

Voor vleermuizen wordt een afstand van 100 m rond bosgebieden best gevrijwaard van 

windturbines (-3). Dit geldt ook voor KLE’s, maar gezien deze minder exact op kaart zijn 

weergegeven, is dit moeilijk in rekening te brengen. Concreet betekent dit een 

uitbreiding van de oppervlakte met beoordeling -3 voor middelgrote turbines. Voor grote 

turbines valt deze 100 m binnen de reeds voorziene zonering. 

 

Waar een belangrijke verstoringsbron (wegen, spoorwegen, industrie) binnen de buffer 

valt, wordt het bijkomende effect van de windturbines kleiner geacht en wordt voorbij de 

verstoringsbron een waarde -1 aangegeven. 

 

13.9.4 Aanvaring/barrièrewerking 

Onder aanvaring worden hier alle directe en dodelijke effecten van de windturbines 

bedoeld. Dit omvat dus niet enkel de slachtoffers van botsingen met de mast of rotor 

maar ook slachtoffers van de turbulentie of onderdruk die door de turbines veroorzaakt 

wordt. 

 

Barrièrewerking bestaat uit het verschuiven van de vliegpaden van op een windpark of 

windturbine aanvliegende vogels (of vleermuizen) tijdens de seizoenstrek of gedurende 

dagelijkse vluchten (voedseltrek, slaaptrek).  

 

Aandachtszones 

In de vogelatlas (Everaert et al, 2003) zijn geen trekroutes weergegeven binnen het 

studiegebied. Dit sluit echter niet uit dat bepaalde zones belangrijk kunnen zijn als 

trekgebied voor vogels en vleermuizen.  

 

In deze analyse wordt ervan uit gegaan dat vooral trek tussen de verschillende 

aandachtsgebieden van belang zal zijn. Hierbij worden vaak bestaande 
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landschapsstructuren zoals riviertjes gevolgd. Routes zullen belangrijker zijn wanneer 

ze gelijkaardige habitats verbinden. Bij nazicht blijkt dat de natuurverbindingen, zoals 

opgenomen in het PRS, een goede basis vormen voor de analyse. De soms vage 

aanduiding van de verbindingszones werd wel concreter gemaakt, bijvoorbeeld door te 

starten van de loop van de rivier die als landschapselement fungeert. De belangrijke 

verbindingsgebieden zijn weergegeven in figuur 13.4.  

 

Gezien er geen concrete gegevens zijn over werkelijke trekbewegingen in deze zones, 

worden ze bij de zonering niet volledig uitgesloten voor de plaatsing van windturbines 

(zie verder). 

 

Habitats 

De locatie van de windturbines kan voor de aantallen slachtoffers van doorslaggevende 

betekenis zijn. Windturbines geplaatst in of nabij gebieden waar geregeld grote 

aantallen vogels voedsel zoeken, broeden, rusten, doortrekken, verzamelen of 

overwinteren en geplaatst in trekwegen (lokale trek, seizoenstrek) verhogen het aantal 

slachtoffers aanzienlijk. 

 

De laagste aantallen slachtoffers komen uit windparken gesitueerd in grasland, akkers 

en heide, terwijl de hoogste aantallen zijn geassocieerd met bergruggen en wetlands. 

Dit heeft ongetwijfeld te maken met de vogelrijkdom in deze biotopen (Winkelman et al., 

2008). 

 

Bij vleermuizen vallen over het algemeen de minste slachtoffers in open landschap waar 

landschapselementen die door vleermuizen gebruikt worden ontbreken. De meeste 

slachtoffers vallen in bos, open plekken in bos en langs bosranden. Nabij 

landschapsstructuren in open gebieden en in waterrijke gebieden zijn de aantallen 

slachtoffers intermediair (Winkelman)  

 

De verbindingszones lopen maar op enkele plaatsen door een zoeklocatie voor 

windturbines. Ze vormen op andere plaatsen soms wel de grens van de zoeklocatie.  

 

Windturbine typen 

Grotere turbines hebben over het algemeen ook een groter vermogen. Ook bestrijken zij 

bredere en hoger gelegen luchtlagen vergeleken met kleinere windturbines, waardoor 

meer vogels risico lopen. De draaisnelheid (met name aan de rotorbladpunten) is echter 

lager, en binnen clusters en lijnen staan deze turbines verder van elkaar af dan bij 

middelgrote turbines. Dit verkleint het aanvaringsrisico weer. 

 

Mathematisch bezien zouden naarmate windturbines groter worden en gedrag en 

verdeling van vogels over luchtlagen hetzelfde zou blijven, bij grotere windturbines 

minder slachtoffers moeten vallen. Vergelijkende onderzoeken geven echter geen 

eenduidige resultaten. Daarom kan er voor de zonering geen onderscheid gemaakt 

worden tussen beide typen. 

 

Zonering 

De keuze van de verbindingsgebieden is niet gebeurd op basis van concrete gegevens, 

maar vanuit een analyse van de meest waarschijnlijke trekroutes. Daarom wordt ervoor 

gekozen om geen zone met beoordeling -3 af te bakenen langs de trekroutes.  
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Nabij de verbindingszones is het echter wel aangewezen een analyse te doen van de 

effecten vooraleer turbines geplaatst kunnen worden. Zoals hoger aangegeven, is het 

hierbij niet mogelijk a priori een onderscheid te maken tussen grote en middelgrote 

turbines.  

 

Op de plaatsen waar de verbindingszones door of nabij een zoeklocatie lopen, blijkt dit 

in praktijk meestal om een route door open landschap te gaan (graslanden, akkers,…). 

De kans op aanvaringen is dus eerder laag voor zowel vogels als vleermuizen. 

 

Langs belangrijke trekroutes raadt het INBO in hun adviezen een rode buffer van 500 m 

aan en een oranje buffer van 1 km (respectievelijk 250 m en 500 m aan weerzijde 

route). Gezien er hier geen aanwijzingen zijn voor belangrijke trek, en de routes 

grotendeels door open landschap lopen, lijkt dit hier overdreven. Daarom wordt een 

zonering voorgesteld van -2 tot 125 m van de route, en -1 tot 250 m van de route. 

 

13.9.5 Beoordeling 

Voor de uiteindelijke zonering voor Fauna en flora worden de zoneringen voor verstoring 

en aanvaring/barrièrewerking met elkaar gecombineerd. Hierbij wordt omwille van het 

voorzorgsprincipe telkens de slechtste beoordeling behouden. Gebieden die op de kaart 

van het windplan al een aanduiding 0 of -3 gekregen hadden, blijven deze beoordeling 

behouden. 

 

De zonering is weergegeven op figuur 13.7. De zonering verschilt weinig voor beide 

typen tubines. De belangrijkste ‘groene’ zones (effect neutraal) situeren zich ten westen 

van Nederboelare en in de meest zuidelijke zoekzone. Het aantal zones met effect -3 is 

veeleer beperkt. Deze zones situeren zich voornamelijk ten zuiden van de 

Moenebroekvallei en ten noorden van de Boelaremeersen. 

 

13.10 Ontwikkelingsscenario’s 

Het plan vormt, voor de discipline Fauna en flora geen belemmering voor de 

ontwikkelingsscenario’s. 

 

Een gepaste aanleg van de vallei van de Dammersbeek is opgenomen in de 

streefbeeldstudie voor de N42. 

 

13.11 Milderende maatregelen 

13.11.1 Geraardsbergen Noord 

Het plan kan mogelijk leiden tot de vernietiging en wijziging van waardevolle tot zeer 

waardevolle vegetaties in dit plangebied. Om negatieve effecten te milderen, moeten 

enkele voorwaarden opgenomen worden in de voorschriften. 

 

De waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties die binnen een bestemming met 

overdruk buffer liggen, kunnen best behouden blijven. Waar het noodzakelijk is de 

vegetatie te wijzigen (vb. noodzaak hoger opgaande begroeiing voor afscherming) moet 

gekozen worden voor een vegetatie die minstens evenwaardig is en die aansluit bij de 

andere waardevolle vegetaties in de omgeving. 
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Voor de waardevolle graslanden die in het gebied met als bestemming dagrecreatie 

vallen kan ernaar gestreefd worden deze zoveel mogelijk te behouden. Waar dit niet 

kan, moet de oppervlakte gecompenseerd worden elders in dit deelgebied of in de 

buffer. 

 

Voor de waardevolle houtkanten die binnen de zone voor regionale bedrijvigheid vallen, 

kan er enerzijds voor geopteerd worden deze te behouden of te compenseren door de 

aanplant van gelijkwaardige houtkanten elders in het plangebied. Voor fauna is zo’n 

oplossing echter niet voldoende als compensatie gezien de mogelijk verbindingsfunctie 

van de houtkant met de andere waardevolle habitats in de vallei van de Dammersbeek. 

Hoewel deze momenteel reeds onderbroken zijn, zal de barrière aanzienlijk groter 

worden indien de houtkant verdwijnt. Met deze milderende maatregel krijgt het plan dan 

ook een beoordeling van 0 voor vegetatie, maar nog steeds -1 voor fauna. 

 

Mogelijke milderende maatregelen die de verbindingsfunctie van de vallei behouden of 

zelfs versterken is een dusdanige inrichting van de parkweg dat de houtkanten 

behouden kunnen blijven (onder de brug) of het omleiden van dieren naar de rand van 

het deelgebied met als bestemming spoorinfrastructuur. Hierbij zou dan ook wel de 

waterloop moeten verlegd worden wat een meer ingrijpende maatregel vergt. In geval 

één van beide opties gekozen wordt, kan een goede inrichting van de bufferbekkens 

mogelijkheden bieden voor watergebonden dieren die de bekkens als stapsteen kunnen 

gebruiken. Met uitvoering van deze milderende maatregel krijgt het plan een 

beoordeling 0 voor vegetatie en +1 voor fauna. 

 

Al deze maatregelen dienen dwingend te worden opgenomen in het RUP. 

 

De schade door geluidsverstoring kan vermeden worden door bij het vergunnen van de 

bedrijven rekening te houden met de mogelijke effecten voor natuur. Vooral de 

aanwezigheid van luidruchtige bedrijven in de zone het dichtst bij het VEN-gebied moet 

hierbij zoveel mogelijk vermeden worden.  

 

Deze maatregel werd al opgenomen in de discipline Geluid en trillingen als dwingend op 

te nemen in het RUP. 

 

13.11.2 Schendelbeke Oost 

De schade door geluidsverstoring kan vermeden worden door bij het vergunnen van de 

bedrijven rekening te houden met de mogelijke effecten voor natuur. Vooral de 

aanwezigheid van luidruchtige bedrijven in de zone het dichtst bij het VEN-gebied moet 

hierbij zoveel mogelijk vermeden worden.  

 

Deze maatregel werd al opgenomen in de discipline Geluid en trillingen als dwingend op 

te nemen in het RUP. 

 

13.11.3 UNALsite 

De schade door geluidsverstoring kan vermeden worden door bij het vergunnen van de 

bedrijven rekening te houden met de mogelijke effecten voor natuur. Vooral de 

aanwezigheid van luidruchtige bedrijven in de zone het dichtst bij de VEN- en 

habitatrichtlijngebieden moet hierbij zoveel mogelijk vermeden worden.  
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Deze maatregel werd al opgenomen in de discipline Geluid en trillingen als dwingend op 

te nemen in het RUP. 

 

13.11.4 Effectbeoordeling na milderende maatregelen 

In tabel 13.13 en tabel 13.14 is de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline 

Fauna en flora, na uitvoering van de milderende maatregelen. 

 

Tabel 13.13: Effectbeoordeling voor de discipline Fauna en flora ten opzichte van de huidige 

bestemming na milderende maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Vegetatie 0 -2 0 / +3 

Fauna 0 -1 0 +1 +2 

 

Tabel 13.14: Effectbeoordeling voor de discipline Fauna en flora ten opzichte van de bestaande 

toestand na milderende maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Vegetatie 0 -1 0 0 +2 

Fauna -1/+1 -1 0 -1 +1 

 

13.11.5 Winturbines 

De configuratie van windparken kan een belangrijk verschil maken voor de effecten op 

vogels en vleermuizen, vooral voor de aspecten aanvaring en barrièrevorming. Everaert 

et al., 2008 geeft enkele aanbevelingen.  

 

Het is van belang goed te letten op de functie van het gebied voor vogels als 

broedgebied, pleisterplaats, slaapplaats of doortrekgebied, en op grond daarvan de 

configuratie van het windpark aan te passen. Naargelang de functie kan geopteerd 

worden voor open vs. gesloten clusters van windturbines. Ook de richting van de cluster 

t.o.v. overheersende vliegrichtingen, de al/niet aanwezigheid van achtergrondverlichting 

en/of obstakels in de omgeving bepalen in niet onbelangrijke mate de kans op 

aanvaringen. 

 

In illustratie 13.5 zijn enkele voorbeelden weergegeven (lijnen = trekroutes, punten = 

windturbines). 
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Illustratie 13.5: Aanbevelingen configuraties windparken t.o.v. trekroutes (Everaert et al., 2008) 

 
1) meeste vliegbewegingen in 1 richting, 2) meeste vliegbewegingen in 1 richting (vrije vliegruimte 

blijft aan één zijde, 3) vliegbewegingen in alle richtingen, 4) vliegbewegingen in alle richtingen 

 

Zoals blijkt uit de aanbevelingen en de illustratie, is het noodzakelijk om een goed 

inzicht te hebben op de vliegbewegingen om een configuratie te kiezen. In het kader van 

dit MER is dit dan ook niet mogelijk.  

 

In zones met zonering -1 of -2 is het echter aangewezen een analyse uit te voeren van 

de mogelijke effecten van een concreet windproject. Deze analyse kan bestaan uit een 

(verscherpte) natuurtoets, of een passende beoordeling indien gelegen nabij een SBZ. 

Indien uit de natuurtoets of passende beoordeling blijkt dat het specifieke project zowel 

op zichzelf als cumulatief niet leidt tot significant negatieve effecten, wordt het effect als 

neutraal beoordeeld. 

 

Gezien het sowieso verplicht is een natuurtoets uit te voeren, zal het niet nodig zijn om 

deze maatregelen op te nemen in het RUP. 

 

13.12 Leemten in de kennis 

Er zijn weinig specifieke gegevens beschikbaar over het voorkomen van soorten in het 

studiegebied. Door een globale analyse uit te voeren op basis van het voorkomen van 

geschikte leefgebieden voor soorten, wordt het voorzorgsprincipe gerespecteerd. 
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14 DISCIPLINE LUCHT 

Bijlage 5: Resultaten IFDM modellering 

 

14.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Lucht strekt zich uit vanaf de plangebieden tot de 

omliggende toegangswegen die door de wijzigingen effecten kunnen ondervinden. Het 

studiegebied is weergegeven in figuur 9.1. 

 

14.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

Luchtkwaliteitsnormen en -advieswaarden 

In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitdoelstellingen voor “lucht” 

gespecificeerd. 

 

De Europese milieukwaliteitsnormen vastgesteld door de EG-richtlijnen worden in 

Vlarem II weergegeven onder bijlagen 2.5.1 en 2.5.2. Ze worden ingedeeld in twee 

groepen: 

• Milieukwaliteitsnormen voor lucht met  

o Immissienormen vastgesteld door EU-richtlijnen (SO2, zwevende 

deeltjes, NO2, lood en ozon) 

• Overige immissienormen. 

o Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag 

 

Naast de milieukwaliteitdoelstellingen specificeert men in Vlarem II Bijlage 2.5.4 tot en 

met Bijlage 2.5.8 eveneens de grenswaarde, alarmdrempels en streefwaarde voor de 

beoordeling en beheer van de kwaliteitsdoelstellingen. In de definities 

luchtverontreiniging wordt een “grenswaarde voor luchtkwaliteit” omschreven als “niveau 

dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld ten einde schadelijke 

gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel te 

voorkomen, te verhinderen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet 

worden bereikt en, als het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden.” 

 

In de definities luchtverontreiniging wordt een “Alarmdrempel voor luchtkwaliteit” 

omschreven als “Een niveau, waarboven een kortstondige blootstelling risico's voor de 

gezondheid van de mens inhoudt”. Bij overschrijding van deze alarmdrempel nemen de 

lidstaten onmiddellijk - overeenkomstig de betreffende richtlijn - maatregelen. 

 

In de definities luchtverontreiniging wordt een “Streefwaarde of richtwaarde voor 

luchtkwaliteit” omschreven als “een concentratieniveau van een verontreinigende stof in 

de lucht dat is vastgesteld om schadelijke effecten voor de gezondheid van de mens 

en/of voor het milieu in zijn geheel op lange termijn te vermijden”. De streefwaarde moet 

zoveel mogelijk binnen een gegeven periode worden bereikt. 

 

De waarden van de relevante parameters worden in tabel 14.1 weergegeven. Eveneens 

wordt de link met de toetsingwaarde voor de modelresultaten weergegeven. 
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Tabel 14.1: Grenswaarden en Alarmdrempels 

Parameters Norm Niveau Status 

SO2 Daggemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 3 

dagen per jaar 

125 µg/m
3
 Grenswaarde 

Uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 24 uur 

per jaar 

350 µg/m
3
 Grenswaarde 

Uurgemiddelde waargenomen 

gedurende 3 opeenvolgende uren in 

een gebied van minimaal 100 km
2
 

500 µg/m
3
 Alarmdrempel 

Jaargemiddelde en 

wintergemiddelde (van 1 oktober tot 

en met 31 maart) 

20 µg/m
3
 Grenswaarde voor grootschalige 

ecosystemen 

NO2 Jaargemiddelde 40 µg/m
3
 Grenswaarde geldig vanaf 2010 

Uurgemiddelde 

overschrijding is toegestaan op niet 

meer dan 18 uur per jaar 

200 µg/m
3
 Grenswaarde geldig vanaf 2010 

Uurgemiddelde waargenomen 

gedurende 3 opeenvolgende uren in 

een gebied van meer dan 100 km
2
 

400 µg/m
3
 Alarmdrempel 

NOx Jaargemiddelde 30 µg/m
3
 Grenswaarde voor grootschalige 

ecosystemen 

Fijn stof 

(PM10) 

Fase 1 

Jaargemiddelde 40 µg/m
3
 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 35 

dagen per jaar 

50 µg/m
3
 Grenswaarde 

Fase 2 (*)  

Jaargemiddelde 20 µg/m
3
 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 7 dagen 

per jaar 

50 µg/m
3
 Grenswaarde 

Lood Jaargemiddelde 0,5 µg/m
3
 Grenswaarde 

CO 99,9-percentiel van uurgemiddelden 40.000 

µg/m
3
 

Grenswaarde geldig vanaf 2005 

Gemiddeld dagelijks maximum 

(voortschrijdend  8-uurgemiddelde) 

10.000 

µg/m
3
 

 

HCl 98 percentielwaarde 300 µg/m
3
 Grenswaarde 

HF 98 percentielwaarde 3 µg/m
3
 Grenswaarde 

Aceton Grenswaarde/10, algemene bevolking 180.600 

µg/m
3
 

Richtwaarde 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

9.030 

µg/m
3
 

Richtwaarde 

Ethanol Grenswaarde/10, algemene bevolking 190.700 

µg/m
3
 

Richtwaarde 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

9.535 

µg/m
3
 

Richtwaarde 

Propanol Grenswaarde/10, algemene bevolking 49.900 Richtwaarde 
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Parameters Norm Niveau Status 

µg/m
3
 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

2.495 

µg/m
3
 

Richtwaarde 

Methaanthiol Grenswaarde/10, algemene bevolking 99 µg/m
3
 Richtwaarde 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

4,95 

µg/m
3
 

Richtwaarde 

(*) Indicatieve grenswaarde te herzien in het licht van nader informatie over de effecten op gezondheid en milieu, 

technische haalbaarheid en ervaring met de toepassing van van de grenswaarde van fase 1 in de lidstaten. 

 

Voor de parameter PM2,5 geldt de grenswaarde uit Richtlijn 2008/50 betreffende de 

luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Deze Richtlijn verplicht de lidstaten om de 

blootstelling aan PM2,5 in stedelijke gebieden tegen 2020 met gemiddeld 20% te doen 

dalen in vergelijking met het niveau van 2010. Op hun volledige grondgebied moeten de 

lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 µg/m³ in acht nemen. Deze grenswaarde moet 

in 2015 of, indien mogelijk, al in 2010 worden bereikt (streefwaarde). 

 

In de definities luchtverontreiniging wordt eveneens een definitie gegeven van twee 

zones waarvoor een verstrenging van de algemene luchtkwaliteitdoelstellingen van 

kracht is:  

 

Een speciale beschermingszone wordt gedefinieerd als volgt: “zone waarin de te 

verwachten toename van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële 

ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen”.  

 

Een beschermingzone wordt gedefinieerd als: “ een geografisch afgebakende zone die 

vanuit milieuoogpunt bijzonder moet worden beschermd”; de definitie wordt echter 

aangevuld met “als beschermingszone wordt aangeduid de natuurgebieden met 

wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, als bedoeld in artikel 13 van het 

Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 

de ontwerpgewestplannen, de bosreservaten als bedoeld in het Bosdecreet van 13 juli 

1990 en de natuurreservaten en natuurparken zoals bedoeld in de wet van 12 juli 1973 

op het natuurbehoud”. 

 

Het plangebied is niet in een beschermingszone gelegen.  

 

Depositienormen en -advieswaarden 

In tabel 14.2 is een overzicht gegeven van de depositie milieukwaliteitsnormen voor 

stofneerslag uit Bijlage 2.5.2 van Vlarem II.  

 

Tabel 14.2: Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag 

Parameter Eenheid Richtwaarde Grenswaarde 

Neergeslagen niet-gevaarlijk stof mg/m²/dag 
350 650 

als maandgemiddelde 

Lood µg Pb/m²/dag 
250 3000 

als jaargemiddelde 

Cadmium µg Cd/m²/dag 
20 - 

als jaargemiddelde 

Thallium µg Tl/m²/dag 
10 - 

als jaargemiddelde 
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14.2.1 Bronnen van luchtverontreiniging 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bronnen die luchtverontreiniging 

kunnen veroorzaken in de omgeving van de plangebieden die mede de luchtkwaliteit in 

de plangebieden bepalen.  

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Het deelgebied Nederboelare is grotendeels in gebruik als agrarisch gebied waardor 

geen grote bronnen van luchtverontreiniging aanwezig zijn. Bij de bewerken van akkers,  

zijn de grootste bronnen van luchtverontreiniging de landbouwwerktuigen. Bij toediening 

van dierlijke- en kunstmest, beweiding en mestopslag kunnen emissies van ammoniak 

voorkomen.  

 

Dit plangebied is gelegen langs de gewestweg N42, verkeer is hier een belangrijke bron 

van luchtverontreinigende polluenten.  

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Het grootste deel van de vegetatie in dit plangebied bestaat uit graslanden net als Het 

plangebied Geraardsbergen oost zijn de bestaande emissies in dit plangebied dan ook 

te verwaarlozen. Ten westen van het plangebied is reeds een industriezone gelegen dat 

een bron van verontreinigende polluenten kan vormen.  

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Dit plangebied is gelegen langs de gewestweg N42, verkeer is hier een belangrijke bron 

van luchtverontreinigende polluenten.  

 

Plangebied Unalsite 

Het plangebied Unalsite beslaat het industriepark gelegen in de Gaverstraat. Het was de 

vroegere site van de Swedish Match fabriek, of "stekskesfabriek" in de volksmond. Deze 

fabriek is sinds 2002 niet meer in werking. Sinds het sluiten van de fabriek zijn de 

terreinen in gebruik door verscheidene bedrijven. De Bedrijven die hier zijn gevestigd 

zijn in  illustratie 14.1 en illustratie 14.2  weergegeven.  
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Illustratie 14.1: Aanwezige bedrijven binnen de Site 

 
Illustratie 14.2: Aanwezige bedrijven binnen de Site 
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In de huidige situatie worden emissies naar de lucht veroorzaakt door de bestaande 

inrichting. Deze zijn echter beperkt vermits er geen grote bronnen van 

luchtverontreinigende polluenten aanwezig zijn op deze site. In de huidige situatie zijn 

geen bedrijven aanwezig met relevante emissies ten gevolge van hun 

productieprocessen. Bijkomend is een groot deel van de site momenteel braakliggend 

waardoor er voor lucht dan ook een beperkte impact is. Op de site kunnen wel relevante 

emissies van stof optreden door de aanwezigheid van de aannemers die 

grondwerkzaamheden en recyclage werkzaamheden uitvoeren. In de huidige situatie 

komen ten gevolge van de aanwezige activiteiten en de daarmee verbonden 

verkeersbewegingen emissies vrij op de ontsluitingswegen van dit plangebied. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Binnen het plangebied zijn buiten de emissies ten gevolge van de agrarische activiteiten 

geen bronnen van luchtverontreiniging aanwezig.  

 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bronnen die luchtverontreiniging 

kunnen veroorzaken in de omgeving van de plangebieden die mede de luchtkwaliteit in 

de plangebieden bepalen.  

 

Verkeer 

De uitstoot van emissies door verkeer is één van de vele bronnen die 

luchtverontreiniging veroorzaken. Binnen deze sector is het wegverkeer veruit de 

belangrijkste veroorzaker van uitstoot naar de lucht (emissies), maar ook het vervoer 

over spoor en water en door de lucht veroorzaakt luchtverontreiniging. De voornaamste 

emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, vluchtige organische 

stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding), fijn stof 

en zwaveldioxide.  

 

De belangrijkste verkeersader in de omgeving van het studiegebied is de N42. Dit is een 

gewestweg tussen Wetteren en Geraardsbergen. De N42 vertakt zich ter hoogte van 

Geraardsbergen nog in 2 gewestwegen, namelijk de N493 naar het westen toe en de 

N495 naar het oosten. 

 

Naast wegverkeer dragen ook de uitstoot van spoorverkeer en scheepvaart bij tot de 

verontreiniging van lucht in de omgeving . Deze bijdrage is echter wel beperkt.  

 

Geraardsbergen heeft een station en de spoorlijn doorkruist Geraardsbergen dan ook. 

Ter hoogte van Nederboelare splitst de spoorweg zich. Eén spoorlijn gaat richting 

Schendelbeke (noord, noordoostelijke richting) en de andere spoorlijn gaat richting 

Lierde (noord, noordwestelijke richting). De modernisering van de dieseltreinen zorgt de 

laatste jaren voor een vermindering van de uitlaat. Ook de dieselbrandstof evolueert 

naar een zwavelarme brandstof, waardoor de uitstoot van SO2 sterk daalt. Op de lijn 

Gent - Geraardsbergen werden in 2002 de oude dieseltreinen vervangen door diesel-

hydraulische treinstellen (M41-dieselrijtuigen). Ook op de lijnen Aalst-Burst en Eeklo-

Gent-Ronse werden deze treinen ingezet. 

 

Naast wegverkeer en spoorverkeer heeft Geraardsbergen ook scheepvaart, vermits de 

Dender de stad doorsnijdt en de Dender een bevaarbare waterloop tot 300 ton is. 

Belangrijkste emissies door scheepvaart zijn CO2 en SO2. Uit het rapport van de 
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lozingen in de lucht (VMM, 2008), blijkt dat de CO2-emissie voor de Dender eerder 

beperkt is. 

 

Industrie 

Naast verkeer is industrie een belangrijke bron van emissies. Geraardsbergen telt 

momenteel 3 bedrijfslocaties: zone I in Schendelbeke, zone II in Ophasselt en het 

Unalpark in Overboelare. De eerste twee locaties worden beheerd door het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva. 

 

Bedrijfslocatie zone I te Schendelbeke is het eerste en het oudste bedrijventerrein te 

Geraardsbergen. Het is gelegen tussen de N42 Geraardsbergen - Gent en de N45 Aalst 

- Brussel en heeft een oppervlakte van ongeveer 45 ha. Het bedrijventerrein is feitelijk 

gelegen tussen het deelgebeid Schendelbeke Noord en het plangebied Schendelbeke 

Oost. Bedrijven die hier zijn gevestigd en die het meeste impact hebben zijn: een 

garage-carosseriebedrijf, een inox -en metaalbedrijf, een drukkerij, een industriële 

schrijnwerkerij, een containerpark, een mechanisch verwerkingsbedrijf van plastiek en 

folie en een wasserij. 

 

Bedrijfslocatie zone II te Geraardsbergen is gelegen langsheen de N8 Brakel - Ninove, 

de Reukenstraat en de Hasseltkouter. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 5,5 ha. 

Het is een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter. Het bedrijventerrein is 

verder weg gelegen van de plangebieden en niet relevant voor verder bespreking. 

 

De belangrijkste luchtverontreinigende parameters zijn hier moeilijk te bepalen, omdat 

elke industriesector zijn eigen kenmerkende stoffen emitteert. 

 

Verwarming 

Een derde bron van luchtverontreiniging is gebouwenverwarming. Het huishoudelijke 

energieverbruik is sterk klimaatgebonden. Koude winters geven aanleiding tot een hoger 

energieverbruik, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot hogere emissies. Bijna al de 

verschillende plangebieden zijn gelegen vlakbij of grenzen aan stedelijk gebied 

waardoor de bijdrage van verwarming voor uitstoot aanzienlijk kan zijn op koude dagen . 

 

14.2.2 Algemene luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) via onder meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de 

algemene luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en voor het fijne stofgehalte.  

 

Het meest nabij gelegen meetstation is het meetstation 44N051. Het station situeert zich 

in de Ankerstraat in Idegem, een deelgemeente van Geraardsbergen. Idegem is 

gelegen naast de deelgemeente Schendelbeke. Het meetpunt bevindt zich op ca. 3 km 

van het dichtstbijzijnde plangebied, namelijk Schendelbeke Oost. De andere 

plangebieden bevinden zich op ca. 4 à 7 km van het meetpunt.  

 

Het meetstation in Idegem registreert enkel de parameter ozon, voor de andere 

parameters zijn er geen waarnemingen beschikbaar in verband met de luchtkwaliteit. 

het jaargemiddelde in dit meetpunt bedroeg 42 µg/m³ (2009). 

 

De richtwaarde voor ozon die gehanteerd wordt voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens bedraagt 120 µg/m³ als hoogste 8-uursgemiddelde van een 
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dag. Deze mag gemiddeld over drie jaar niet meer dan 25 dagen per kalenderjaar 

overschreden worden (2002/3/EG). De langetermijndoelstelling voor ozon (richtjaar 

2020) impliceert geen overschrijdingen meer van deze richtwaarde. Sinds 2004 zijn er 

geen overschrijdingen meer voor deze parameter. 

 

Om een beeld te vormen van de concentraties aan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10) in de omgeving van de plangebieden is gebruik gemaakt van de 

internetapplicatie van de VMM. Deze applicatie is ontwikkeld voor de advisering van 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en geeft een benaderend beeld van de luchtkwaliteit 

vlakdekkend over Vlaanderen aan de hand van interpolaties volgens rooster van 4 x 4 

km. Echter door de beperkte metingen in de omgeving van het projectgebied geven 

deze waarde slechts een indicatie van de luchtkwaliteit. 

 

Deze laag met de overschrijdingen visualiseert het aantal overschrijdingen van 50 µg/m3 

daggemiddelde concentratie van PM10. Een normoverschrijding vindt plaats wanneer 

deze waarde op een jaar meer dan 35x wordt overschreden. Uitgezonderd plangebied 

‘natuurgebied west’ zijn al de overige plangebieden gelegen in een gebied waar 25 tot 

30 overschrijdingen van de norm voor PM10 ( 2007-2009) voorkomen.  

 

Het PM10 jaargemiddelde (2007 tot 2009) bedraagt over heel het grondgebied van 

Geraardsbergen tussen de 25,1 en de 30 µg/m³. Vanaf een jaargemiddelde concentratie 

van 40 µg/m3 is de norm overschreden.  

 

De laag met de NO2 jaargemiddelde visualiseert de jaargemiddelde concentratie van 

NO2. Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3 is de norm overschreden. 

Dit gebeurt voornamelijk op verkeersintensieve plaatsen. Uitgezonderd plangebied 

‘natuurgebied West’ zijn al de overige plangebieden gelegen in een gebied waar een 

achtergrondconcentratie kan verwacht worden van 20,1 tot 25 µg/m³ (2007-2009). Ter 

hoogte van plangebied ‘natuurgebied west ‘kan een concentratie van 15,1 tot 20 µg/m³ 

(2007-2009) verwacht worden. 

 

14.3 Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling 

Er zullen bijkomende emissies plaatsvinden door enerzijds het verkeer van en naar de 

site en anderzijds door de exploitatie van de plangebieden. 

 

De effectvoorspelling zal gebeuren aan de hand van een kwalitatieve inschatting van de 

toename of afname van de emissies ten gevolge van de bestemmingswijzigingen. Deze 

zal gebaseerd zijn op de verwachte wijzigingen op het vlak van verkeer en op het vlak 

van inplanting van bedrijven en woningen. 

 

De effecten worden ingeschat op basis van beschikbare gegevens. Er worden geen 

metingen uitgevoerd. De beschrijving en beoordeling van de milieu-impact gebeurt in 

eerste instantie per deelgebied. Er zal gewerkt worden met kengetallen voor de 

verschillende types van bedrijvigheid die toegelaten zijn volgens de stedenbouwkundige 

voorschriften. Er zal rekening worden gehouden met de bestaande luchtkwaliteit (VMM) 

ter hoogte van de plangebieden en de heersende milieukwaliteitsnormen. Er zal dan ook 

een inschatting gemaakt worden wat de impact van de deelgebieden zal hebben op de 

huidige luchtkwaliteit (NOx, fijn stof, VOS en SO2) 
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Toch mogen ook de cumulatieve effecten van de diverse voorliggende deelplannen niet 

worden vergeten. Cumulatieve effecten kunnen optreden door de gelijktijdige 

ontwikkeling van meerdere deelgebieden waarbij bijvoorbeeld de hierdoor gegenereerde 

verkeersstromen ook moeten worden opgeteld voor zover deze samenkomen op 

dezelfde ontsluitende wegenis. Het effect van de toenemende mobiliteit zal op vlak van 

luchtemissies worden dan ook beter bekeken op cumulatief niveau dan voor elk 

deelproject afzonderlijk. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de 

mobiliteitsgegevens. 

 

Door de toelating van bedrijfstypen mestverwerking, slibverwerking en afvalverwerking 

in de stedenbouwkundige voorschriften in de deelgebieden Geraardsbergen Noord en 

Geraardsbergen Noordoost zal een kwalitatieve analyse uitgevoerd worden om de 

impact van de eventuele geurhinder naar omliggende woonzones na te gaan. Deze 

impactbespreking voor geurhinder op de omliggende woonzones zal uitgevoerd worden 

op basis van de mogelijke inplanting van deze bedrijfstypen en de heersende 

windrichtingen.  
 

14.4 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

• wijziging emissies bij uitbreiding bedrijventerreinen 

• wijziging emissies verkeer door toename autoverkeer en vrachtverkeer 

• bijdrage tot de vastgestelde luchtkwaliteit in de omgeving 

• kwalitatieve impactbespreking voor geurhinder 

 

14.5 Beoordelingskader 

In tabel 14.3 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 

Lucht. 

 

Tabel 14.3: Beoordelingskader voor de discipline Lucht 

Beoordeling Lucht 

+3 significante verbetering luchtkwaliteit 

+2 matige verbetering luchtkwaliteit 

+1 geringe verbetering luchtkwaliteit 

0 geen effect 

-1 geringe verslechtering luchtkwaliteit 

-2 matige verslechtering luchtkwaliteit 

-3 significante verslechtering luchtkwaliteit 

 

Voor de Cumulatieve Worst case situatie zal de evaluatie Volgens het richtlijnenboek 

lucht van de dienst Mer van de Vlaamse overheid uitgevoerd worden: 
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X < 1%: verwaarloosbaar, niet relevant 

X > 1% en < 3%: beperkte bijdrage 

X > 3% en < 5%: relevante bijdrage 

X > 5% belangrijke bijdrage. 

  

Waarbij X de procentuele bijdrage ten opzichte van de toetsingswaarden 

 

 

In tabel 14.4 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 

Lucht voor het deelaspect verkeer. 

 

Tabel 14.4: Beoordelingskader voor de discipline Lucht voor het aspect verkeer 

 

Score Bijdrage  

0 0% Geen aantoonbare impact (impact kan ten hoogste gelijk zijn aan 2,4%) 

 

Er moet een onderzoek gebeuren naar milderende maatregelen bij 80% 

opvulling van de norm 

-1 2,5% Beperkte bijdrage (impact kan ten hoogste gelijk zijn aan 4,9%)  

 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend maar indien 

de onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een 

probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen 

van milderende maatregelen. 

-2 5,0 % Relevante bijdrage (impact kan ten hoogste gelijk zijn aan 7,4 %)  

 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 

maatregelen, eventueel te koppelen aan langere termijn.  

-3 7,5% 

 

belangrijke bijdrage  

 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 

maatregelen waarbij aangegeven wordt hoe deze bij de uitvoering van het 

project zullen ingepast worden. Indien deze milderende maatregelen het 

project onuitvoerbaar maakt, zal er een alternatief moeten uitgewerkt 

worden. 

 

14.6 Effectbepaling 

In de richtlijnen werd vooropgesteld bij de effectbepaling te werken met kengetallen van 

verschillende activiteiten en een worst-case benadering. In praktijk blijkt deze 

benadering niet haalbaar. Ten eerste is het niet mogelijk om representatieve kengetallen 

te vinden. Dit is een gevolg van de grote variatie in types bedrijven en processen binnen 

een activiteitengroep. Deze variatie leidt tot een zeer grote range van mogelijke 

emissiewaarden en immissiewaarden die sterk afhankelijk van verschillende factoren.  

Hierdoor is het onmogelijk de impact kwantitatief te voorspellen op basis van de 

voorschriften.  

 

Het is bijgevolg niet mogelijk de invloed van de verschillende RUP's kwantitatief in kaart 

te brengen. De impact op de luchtkwaliteit wordt dan ook per plangebied kwalitatief 

behandeld. Hierbij wordt voor elke invulling die mogelijk is volgens de voorschriften 
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nagegaan of zich hierbij problemen zouden kunnen stellen. Deze analyse kan als basis 

dienen om de voorschriften aan te passen of de specifiëren. In de milderende 

maatregelen worden hiervoor aanbevelingen gegeven. 

 

Ook het worst-case scenario blijkt moeilijk te bepalen.Voor de verschillende parameters 

is immers telkens een andere activiteitengroep “worst-case”. Om toch een beeld te 

kunnen vormen van een “worst case” situatie voor bepaalde verontreinigende 

parameters is er gebruik gemaakt van de databank van verontreinigende stoffen die 

(rapporteringsplichtige) bedrijven uitstoten naar water en lucht (Vlaamse 

Milieumaatschappij). Dit gegevens bestand bevat de emissies voor het jaar 2004 tot en 

met 2009 die de bedrijven hebben gerapporteerd in het IMJV en die boven de 

drempelwaarden (zoals voorgesteld in Vlarem) liggen. Aan de hand van deze cijfers kan 

er dan, voor de mogelijke worst case bedrijven in het plangebied, bekeken worden wat 

de gemiddelde uitstoot hiervan kan zijn. Deze bovenstaande analyse zal voor NO2 als 

voor PM10 uitgevoerd worden. 

 

In onderstaande paragrafen wordt nagegaan wat de mogelijke impact van de 

verschillende invullingen op de plangebieden zou kunnen betekenen op de 

luchtkwaliteit. 

 

14.6.1 Exploitatie Plangebieden 

De exacte invulling van de plangebieden is nog niet gekend. Het is bijgevolg niet 

mogelijk de invloed van deze uitbreiding kwantitatief in kaart te brengen. De invloed van 

deze uitbreiding wordt dan ook kwalitatief behandeld.  

 

In onderstaande paragrafen zal er nagegaan worden wat de impact van de 

verschillende invullingen op de plangebieden zou kunnen beteken op de luchtkwaliteit. 

 

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Het plangebied Geraardsbergen noord krijgt een meervoudige rol binnen het 

afbakeningsproces. De voorziene invullingen zijn: 

• regionale bedrijventerreinen 

• recreatief stedelijk groengebied met inbegrip van het doortrekkersdomein 

 

Regionale bedrijventerreinen:  

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 

omgeving of een residentiële omgeving. Deze bedrijven kunnen één van volgende 

hoofdactiviteiten hebben: 

 

A. productie en verwerking van goederen; 

B. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 

C. logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie); 

D. complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan 

andere bedrijven); 

E. verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

 

Rekening houdende met de aard van geplande activiteiten voor de 

inrichtingsmogelijkheden B, C en D zullen effecten van verkeer belangrijker zijn dan 
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effecten van emissies ten gevolge van de exploitatie. Mogelijke bijkomende verhogingen 

zijn in elk geval niet significant indien ze worden vergeleken met de huidige emissies in 

nabijgelegen gebieden en in cumulatief opzicht. 

 

De mogelijke wijziging van luchtkwaliteit ten gevolge van bedrijfsactiviteit in de 

plangebieden wordt als beperkt negatief effect beschouwd. Normoverschrijdingen van 

de luchtkwaliteit worden niet verwacht.  

 

Bij productie en verwerking van goederen als de verwerking en bewerking van 

grondstoffen met inbegrip van delfstoffen zullen de emissies van de bedrijven zeer sterk 

afhankelijk zijn van de aard van deze bedrijven. De bedrijven binnen de gedefinieerde 

bedrijfstype zijn echter zelden gelijk wat de diverse emissies betreft. Er zijn meestal 

verschillen in: 

• bedrijfstype 

• bedrijfsgrootte (in termen van productiecapaciteit, opgesteld vermogen, aantal 

medewerkers, productie-oppervlak et cetera); 

• productiewijze (processen, voorzieningen, milieuzorg). 

 

In de stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen dat grootschalige) opslag, 

productie en verwerking in open lucht niet toegelaten is. Door deze beperking worden 

grote risico’s naar stof en geurhinder voor omwonende sterk beperkt. De belangrijkste 

oorzaken van stofvorming zijn namelijk zanddepots, waar het zand (al dan niet 

geklasseerd) in grote hoeveelheden is opgeslagen. 

 

Of omwonenden effectief geurhinder zullen ondervinden van bedrijven is nog niet te 

beoordelen. Geurhinder is namelijk zeer bedrijfsspecifiek en op dit moment is nog niet 

bekend welke bedrijven zich op het terrein zullen gaan vestigen.  

 

De planologische herbestemming in het centraal gedeelte  van  “ambachtelijke bedrijven 

en kmo’s” naar de bestemming “regionale bedrijventerreinen” zal op de emissies naar 

de lucht een beperkt effect hebben.  

 

Het noordelijk deel van het plangebied met in de huidige situatie de bestemming 

“landschappelijk waardevolle gebieden” zal de planologische wijziging een significante 

wijziging met zich meebrengen. Het effect voor deze zone is gelijkaardig aan het effect 

ten opzichte van de huidige situatie en kan als negatief beschouwd worden.  

 

Recreatief stedelijk groengebied 

Een doortrekkersterrein is een terrein, bestemd en ingericht voor het tijdelijk plaatsen 

van verkeerswaardige woonwagens. Bij deze activiteiten zijn dan ook geen relevante 

emissies te verwachten. 

 

Ten opzichte van de huidige bestemming worden er eveneens geen relevante 

wijzigingen in de emissie verwacht.  

 

Recreatief bosgebied 

Het gebied wordt ingericht en beheerd als speelbos wat geen negatieve invloed heeft op 

de bestaande luchtkwaliteit  

 

Ten opzichte van de huidige bestemming worden er eveneens geen relevante 

wijzigingen in de emissie verwacht.  
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Zone voor spoorinfrastructuur 

Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden. Deze herbestemming 

vormt een consolidering van de huidige toestand waardoor er geen effecten te 

verwachten zijn op de luchtkwaliteit.  

 

Ten opzichte van de huidige bestemming worden er eveneens geen relevante 

wijzigingen in de emissie verwacht.  

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

De zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteit 

kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige winkels waarbij 

gebouwenverwarmingen en de verkeersgeneratie ten gevolge van deze inrichting van 

belang is. 

 

De verwarming van de nieuwe gebouwen zal voor een extra uitstoot aan 

luchtvervuilende stoffen zorgen. De verwachte toename van de emissies ten gevolge 

van gebouwverwarming is echter beperkt en zal nauwelijks een invloed hebben op de 

plaatselijke luchtkwaliteit. Voor de verwarming van de gebouwen zal er gebruik gemaakt 

worden van energiezuinige condensatieketels om het effect op de luchtkwaliteit zo klein 

mogelijk te houden. De efficiëntie van de gebouwenverwarming zal echter grotendeels 

afhankelijk zijn van de warmteverliezen die voorkomen. 

 

De planologische wijziging van “ambachtelijke bedrijven en kmo’s” en “agrarische 

gebied” naar bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteit kleinhandel zal een 

beperkt effect hebben ter hoogte van het agrarische deel. De effecten van deze 

herbestemming ten opzichte van de huidige bestemming zijn gelijk aan de huidige 

situatie. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 

omgeving of een residentiële omgeving. Deze bedrijven kunnen één van volgende 

hoofdactiviteiten hebben: 

 

A. productie en verwerking van goederen; 

B. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 

C. logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie); 

D. complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan 

andere bedrijven); 

E. verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

 

De herbestemming in dit plangebied als gemengd regionaal bedrijventerrein is 

gelijkaardig aan de herbestemming van het plangebied Geraardsbergen Noord. Voor de 

effectbepaling op de luchtkwaliteit wordt er dan ook verwezen naar het plangebied 

Geraardsbergen Noord. 

 

De planologische herbestemming van dit plangebied van bufferone naar zone voor 

bedrijven met regionaal belang heeft planologisch een negatief effect voor de 

luchtkwaliteit. De effecten zijn voor lucht dan ook gelijkaardig ten opzicht van de huidige 

situatie. 
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Plangebied Unalsite 

Het bestaande industriegebied (op het gewestplan) wordt herbestemd naar: 

• gemengd regionaal bedrijventerrein; 

• specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; 

• Natuurgebied. 

 

Regionale bedrijventerreinen:  

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille van ruimtelijke 

en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke 

omgeving of een residentiële omgeving. Deze bedrijven kunnen één van volgende 

hoofdactiviteiten hebben: 

 

A. productie en verwerking van goederen; 

B. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; 

C. logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie); 

D. complementaire dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan 

andere bedrijven); 

E. afvalverwerking met inbegrip van recyclage; 

F. mestverwerking, slibverwerking; 

G. verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen; 

H. (grootschalige) opslag, productie en verwerking in open lucht. 

 

De meeste klachtbronnen in verband met geurhinder zijn doorgaans: horeca, landbouw, 

rottend organisch materiaal, emissies van productieprocessen en het verbranden van 

huishoudelijke afvalstoffen en plastic in open lucht. De milieuwetgeving voorziet geen 

specifieke normering rond geurhinder. Daarnaast is stof hinder ten gevolge van 

bepaalde activiteiten een ernstige vorm van hinder. 

 

In onderstaande alinea’s wordt dan ook een aanvullend beeld gevormd van de mogelijk 

effecten op de luchtkwaliteit door de nog niet eerder besproken hoofdactiviteiten. Voor 

de hoofdactiviteiten A, B C , D en G wordt er dan ook verwezen naar het plangebied 

Geraardsbergen noord. 
 

• Afvalverwerking met inbegrip van recyclage: 

Als “worst case” situatie voor stof kan de stofontwikkeling bij sorteer- en 

recyclagebedrijven genomen worden. Bij deze activiteiten komt de stofontwikkeling dan 

ook vooral voor als diffuse emissie.  

 

Belangrijke bronnen van stofontwikkeling zijn de verkeersbewegingen op het terrein en 

de aan- en afvoerwegen, het afkippen van puin in tijdelijke stockage of in de vulbunker 

en bij de procesactiviteiten van zeven, transportbanden en afworp. Ook het breekproces 

veroorzaakt stofemissies. Het transport van fijne materialen, ook buiten het 

bedrijfsterrein met vrachtwagen, kan tevens voor een stofemissie verantwoordelijk zijn. 

Daarnaast is er afhankelijk van de windsterkte en de korreldiameter het verwaaien van 

zand afkomstig van de opslag.  

 

Stofvorming en stofoverlast zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij een  

combinatie van droog weer en wind is de kans op stofvorming dan ook het grootst. 

Afhankelijk van de genomen maatregelen kunnen deze dan ook van bedrijf tot bedrijf 

sterk verschillen. : 
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Naast stof en emissie van verbrandingsgassen kunnen volgende emissies plaatsvinden: 

• emissie van diesel- of benzinedampen tijdens het bijvullen van tanks en 

installaties; 

• emissie van gevaarlijke vloeibare stoffen (olie, diesel), als gevolg van 

onzorgvuldige opslag, bij onderhoudsactiviteiten, calamiteiten aan installaties; 

• emissie van lasdampen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan installaties 

 

• Mestverwerking, slibverwerking; 

De belangrijkste emissies naar de omgevingslucht toe ten gevolge van mestverwerking 

zijn: 

• geurstoffen; 

• NH3; 

• NOx (NO2); 

• SOx (SO2); 

• H2S; 

• CO; 

• CO2; 

• stof; 
 

Deze emissies komen hoofdzakelijk vrij bij aanvoer van mest, het proces en de opslag 

van de eindproducten. De emissies zijn zeer afhankelijk van de aard van de 

mestverwerking waardoor een kwalitatieve benadering onmogelijk is.  Bij de implanting 

van een mest- of slibverwerkingsbedrijf dient er dan ook steeds rekening mee gehoden 

te worden dat deze zoveel als mogelijk in het zuidwestelijk gedeelt van het plangebied 

ingericht worden. Dit om te vermijden dat woningen aan de rand van het gebied overlast 

zullen ondervinden ten gevolge van geurhinder. Door de overheersende zuidwesten 

wind gaan de Woningen ten  noordoosten dan ook de grootste geurimpact kennen.  

 

Tijdens het ontwateringsproces bij slibverwerking kunnen ammonium- en organische 

vluchtige componenten vrijkomen die geurhinder kunnen veroorzaken. De mogelijkheid 

tot geurhinder is afhankelijk van de samenstelling van de bagger- en ruimingsspecie. 

 

In tegenstelling tot slib uit waterzuiveringsinstallaties is het gehalte aan organisch 

materiaal van de bagger- en ruimingsspecie eerder beperkt. Het relatief gering gehalte 

aan organisch materiaal heeft verder tot gevolg dat anaërobe afbraak slechts in zeer 

beperkte mate zal plaatsvinden. 

 

Er is weinig tot geen verwaaiing van stof omdat de bagger- en ruimingsspecie nat wordt 

aangevoerd en tijdens het consolidatieproces verkleeft en een quasi vaste materie 

vormt. Aan bagger- en ruimingsspecie hechten echter wel allerlei stoffen, waaronder 

zware metalen. Emissies van stof gaan dan bijgevolg ook gepaard met emissies van 

zware metalen. De emissies van zware metalen zijn afhankelijk van de concentratie van 

zware metalen in de specie. 

 

• Grootschalige opslag, productie en verwerking in open lucht: 

Bij grootschalige opslag, productie en verwerking in open lucht zijn de diffuse emissies 

het grootst via verwaaiing van de materialen bij droog en winderige meteo 

omstandigheden.  
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De grootschalige industrie maakt plaats voor een brede waaier aan economische 

activiteiten. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de voormalige Unalit-

gebouwen die opgedeeld zijn in kleinere entiteiten. 

 

De planologische herbestemming van Industrie naar regionale bedrijventerreinen heeft 

een licht possitief effect vermits een gemengd regionaal bedrijventerrein niet alleen 

bestemd zijn voor de vestiging van industriële bedrijven maar ook voor de 

bouwnijverheid en het transport. Tevens kunnen dienstverlenende bedrijven worden 

toegelaten. Door deze toelating is het dan ook mogelijk dat de kans ertoe bestaat dat er 

zich minder luchtvervuilende bedrijven gaan vestigen in het plangebied. 

 

Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel  

De zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang met als hoofdactiviteit 

kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige winkels waarbij 

gebouwenverwarmingen en de verkeersgeneratie ten gevolge van deze inrichting van 

belang is. 

 

De planologische herbestemming van industriegebied naar specifieke regionale 

bedrijventerreinen met als hoofdactiviteit  kleinhandel vormen ene possitieve voor de 

luchtkwaliteit vermist hierdoor in de toekomst grootschalige emissie op het terrein 

worden vermeden.  

 

Natuurgebied 

De plannologische omvorming naar natuurgebied veroorzaakt, ter vergelijking met 

huidige situatie als planologisch (omvorming van bos naar natuurgebied), geen 

negatieve effecten. 

 

Plangebieden Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de 

natuur, het natuurlijk milieu en bos. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte 

functie. De herbestemming naar natuurgebied kan dan naar de toekomst dan ook alleen 

positieve garanties bieden voor de emissie naar de lucht. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie vormt deze omvorming dan ook een gunstig effect 

voor lucht. De planologische wijziging van woonuitbreidingsgebied naar natuur kan als 

positief beschouwd worden. 

 

Cumulatieve “Worst case” situatie 

Om een beeld te kunnen vormen van een ‘worst case’ situatie wordt er gebruik gemaakt 

van de databank van verontreinigende stoffen die (rapporteringsplichtige) bedrijven 

uitstoten naar water en lucht (Vlaamse Milieumaatschappij).  

 

Dit gegevensbestand bevat de emissies voor het jaar 2004 tot en met 2009 die de 

bedrijven hebben gerapporteerd in het IMJV en die boven de drempelwaarden (zoals 

vooropgesteld in Vlarem) liggen. Aan de hand van deze cijfers kan er dan, voor de 

mogelijke bedrijven in het plangebied, bekeken worden wat de gemiddelde uitstoot 

hiervan zou kunnen zijn. Aan de hand van deze gegevens kan dan ook een idee 

gevormd worden wat de gemiddelde emissies per bedrijf voor deze gebieden kunnen 

zijn. Deze bovenstaande analyse zal voor de Worst case situatie zowel voor NO2 als 

voor PM10 nagegaan worden. 
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Voor de modellering worden volgende aannames meegenomen: 

• Er wordt uitgegaan van 1 bedrijf / 10 ha dat een uitstoot heeft boven de 

drempelwaarde. 

• Er wordt gebruik gemaakt van één puntbron en zo gezonneerd dat er naar 

bewoners de minste hinder verwacht wordt. Deze zonering wordt dan ook zo 

overgenomen in de voorschriften. 

 

In het RUP krijgen de deelgebieden Schendelbeke West en Nederboelare uit het 

plangebied Geraardsbergen noord de bestemming ‘Gemengd regionaal 

bedrijventerrein’. Deze zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang die omwille 

van ruimtelijke en/of milieuredenen niet (meer) verweefbaar zijn met een 

multifunctionele stedelijke omgeving of een residentiële omgeving. De totale oppervlakte 

van deze bestemming bedraagt respectievelijk 16,51 ha en 14,82 ha.  

 

Schendelbeke Oost is het gebied tussen het bestaande gemengde bedrijventerrein en 

de dorpskern van Schendelbeke en heeft een oppervlakte ca. 9,1 ha. Dit gebied kan 

ontwikkeld worden als een verdere uitbouw van het bestaande bedrijventerrein (inclusief 

ontsluitingsinfrastructuur). De Unalsite is gelegen ten zuiden van het stedelijk 

kerngebied tussen de Dender en de Oudenberg. De site is reeds grotendeels ingekleurd 

als industriegebied (1000) waarvan nu 18,28 ha als gemengd regionaal bedrijenterrein 

wordt herbestemd. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan er opgemaakt worden dat er in elk 

deelgebied met bestemming als regionaal bedrijventerrein de mogelijkheid biedt voor de 

ontwikkeling van een bedrijf uit de lijst van de IMJV- emissies. Het grote verschil tussen 

de unal site en de overige beide sites is de mogelijkheid tot afvalverwerking en mest- of 

slibverwerking.  

 

Voor de bepaling van de emissies is er dan ook een onderscheid gemaakt in de 

aanwezige bedrijven uit de lijst met IMJV-emissies. Zo zijn de bedrijven met als activiteit 

“verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval” en “Verwerking en verwijdering van 

gevaarlijk afval” alleen in rekening gebracht voor de Unal Site.  

 

Om de emissie te bapalen is er een gemiddelde uitstoot bepaald van alle volgens de 

voorschriften toegelaten bedrijven, en dit over de periode van 2004 tot en met 2009. Op 

deze manier werd de uitstoot van een fictief ‘worst-case bedrijf’ bekomen per 

plangebied. 

 

Uit deze analyse kwam naar voor dat er voor de Unalsite de mogelijkheid bestaat dat er 

zich een bedrijf vestigt waarvan de uitstoot aan NOX (als NO2) 514 ton/jaar bedraagt. 

Voor de overige plangebieden kan dit oplopen tot 559 ton/jaar. Meestal worden NOx 

emissies (in kg of ton) uitgedrukt als NO2 emissies door de volume concentraties van 

NO en NO2 emissies op te tellen en daarna de omvormingsfactor (moleculair gewicht) 

van NO2 te gebruiken. Omdat NO2 de effecten veroorzaakt wordt NOx, de som van NO 

en NO2, uitgedrukt als NO2. 

 

In de lijst waren geen afvalverwerkende bedrijven opgenomen voor PM10 waardoor 

voor fijn stof er geen onderscheid gemaakt is i.v.f. de verschillende plangebieden.  De 

uitstoot aan fijn stof kan volgens de IMJV- emissies per bedrijf 181 ton/jaar bedragen.  
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De ingevoerde emissies zijn de jaarlijkse vrachten. Voor het uitvoeren van 

dispersieberekeningen wordt gebruik gemaakt van het bi-Gaussiaans multi-source 

IFDM-model. Dit model berekent de bijdrage van de veronderslde emissies aan de 

luchtkwaliteit. In het model zijn geen achtergrondwaarden opgenomen, zodat het totale 

immissieniveau op een bepaald punt niet kan worden berekend. 
 

Het resultaat van een dispersieberekening is een waarde voor de immissieconcentratie 

en/of depositie op een aantal punten in de omgeving. Wanneer de berekening voor 

voldoende punten uitgevoerd wordt, is een duidelijk verloop vast te stellen. Daarbij zal 

op een zekere afstand van de schoorstenen in de overheersende windrichting een 

hoogste immissieconcentratie en/of depositie vastgesteld worden. Deze waarde wordt 

het pluimmaximum genoemd. Dichter bij de emissiebron bevindt de rookpluim zich nog 

te hoog zodat een lagere impact veroorzaakt wordt. Verder van de emissiebron daalt de 

impact door verdere verdunning van de rookpluim. 

 

Behalve de ruimtelijke verspreiding van de resultaten kunnen ook diverse statistische 

kengetallen berekend worden (percentielwaarden, gemiddelde, …). Dit is van belang 

daar verschillende normen en toetsingswaarden in die zin zijn opgesteld. 

 

De resultaten van IFDM-PC omvatten immissie- en depositieconcentraties op de 

snijpunten van een rechthoekig raster. De berekeningen werden uitgevoerd met een 

raster dat een oppervlakte van 10 x 10 km bestrijkt (Lambertcoördinaten: X van 105000 

tot 125000 en Y van 153000 tot 173000). De afstand tussen de rasterlijnen werd op 200 

ingesteld. Daardoor werden er op 10.201 punten immissieberekeningen uitgevoerd in 

een gebied dat zich vanaf het centrum van de installaties in de 4 windrichtingen 

uitstrekt. 
 
De gebruikte brongegevens zijn: 

• X, Y coördinaten van de schouw:  

•  De hoogte van de schoorsteenmond boven de inplantingplaats: 40 m 

• Inwendige diameter van de schouwmond: 1 m.  

• Volume afvalgas in genormaliseerde toestand: 25.000 Nm³/h. 

• Temperatuur afvalgas: 40 C° 

• Emissieduur: 8.200 uur 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de fictieve bronnen. 

 

Tabel 14.5: coördinaten fictieve bronnen 

PLANGEBIED X Y 

Unal 115080.80 161541.23 

Schendelbeke Oost 115950.51 165096.26 

Nederboelare 114911.10 164013.70 

Schendelbeke West 114925.49 164515.30 

 

De geografische weergave van de modellering wordt weergegeven in bijlage 5. 

 

 

Milieu-impact voor stikstofoxiden (NOX) 

Wat de tabellen betreft, dient te worden vermeld dat de immissiegrens- en richtwaarden 

enkel voor NO2 gelden zodat strikt genomen deze cijfers niet kunnen vergeleken worden 
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met de berekende immissiewaarden voor de somparameter NOx (NO + NO2). Indien bij 

de berekening voor NOx-immissieconcentraties geen omzettingsfactor wordt gebruikt  

wordt een maximalistische inschattingen van de eigenlijke NO2-immissieconcentraties 

bekomen. 

 

In tabel 14.6 is een overzicht gegeven van de invloed van de aangenomen “Worst case” 

situatie op de immissieconcentraties van NOx in het studiegebied lucht. 

 

Om een realistisch dispersieniveau te verkrijgen kan voor de omzetting van NOx naar 

NO2 een omzettingsfactor van 60% gebruikt worden, zoals voorgeschreven in de 

Vlarem-reglementering met betrekking tot dispersiemodellering. Deze factor van 60 % is 

meestal nog een overschatting van omzettingshoeveelheden NOx naar NO2 voor het 

jaargemiddelde en een zware overschatting voor de hogere percenten en houdt dus nog 

een veilige marge in. Dit betekent dat in het project-MER verondersteld wordt dat 60 % 

van het geëmitteerde NOx zullen leiden tot een NO2-impact in de omgeving. 

 

De waarde van 200 µg/m³ op uurbasis mag niet meer dan 18 keer per kalenderjaar 

overschreden worden. De mate van overschrijding is daarbij niet van belang. Omdat het 

IFDM niet op deze wijze rekent vertalen we die 18 overschrijdingen naar de 99,8 

percentiel van het uurgemiddelde waarden. Als 99,8 % van de daggemiddelde 

waarnemingen onder de 200 ug/m³ ligt wordt voldaan aan de grenswaarde.  

 

Het pluimmaximum bedraagt voor het 99,8 percentiel en het jaargemiddelde 

respectievelijk 670,8 (µg/m³) en 45,7 (µg/m³). In beide situaties is er een overschrijding 

van de norm. 

 

Tabel 14.6:Milieu-impact voor stikstofoxiden (NOX 

WOONKERN  

impact 

NOx 

(µg/m³) 

Impact NO2 

(µg/m³) 60 % 

Toetsings-

waarde 

NO2 

(µg/m³) 

Percentage ten 

opzichte van de 

toetsingswaarde 

Beoordeling 

volgens 

referentiekader 

Schendelbeke jaargemiddelde  15,4 9,2 40 38,4 belangrijke bijdrage 

 99,8P  364,8 218,9 200 182,4 belangrijke bijdrage 

Hemelveerdegem jaargemiddelde  4,9 3,0 40 12,3 belangrijke bijdrage 

 99,8P  225,9 135,5 200 112,9 belangrijke bijdrage 

Idegem jaargemiddelde  4,4 2,7 40 11,1 belangrijke bijdrage 

 99,8P  126,6 75,9 200 63,3 belangrijke bijdrage 

Geraardsbergen jaargemiddelde  14,1 8,5 40 35,2 belangrijke bijdrage 

 99,8P  327,2 196,3 200 163,6 belangrijke bijdrage 

Zarlardingen jaargemiddelde  3,0 1,8 40 7,5 belangrijke bijdrage 

 99,8P  144,1 86,5 200 72,1 belangrijke bijdrage 

Deftingen jaargemiddelde  5,5 3,3 40 13,8 belangrijke bijdrage 

 99,8P  205,3 123,2 200 102,7 belangrijke bijdrage 

Gemeldorp jaargemiddelde  10,9 6,5 40 27,1 belangrijke bijdrage 

 99,8P  341,4 204,9 200 170,7 belangrijke bijdrage 

Onkerzele jaargemiddelde  6,1 3,7 40 15,3 belangrijke bijdrage 

 99,8P  160,0 96,0 200 80,0 belangrijke bijdrage 

Overboelare jaargemiddelde  8,2 4,9 40 20,4 belangrijke bijdrage 

 99,8P  308,0 184,8 200 154,0 belangrijke bijdrage 
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Uit de modellering kan opgemaakt worden dat de “Worst case” situatie een belangrijke 

bijdrage zal hebben in al de omliggende woongebieden.  De resultaten van deze 

analyse dien echter met enige voorzichtigheid gehanteerd te worden. De analyse is 

uitgevoerd op basis ca. 120 bedrijven die de grootste emissies aan NO2 in Vlaanderen 

emiteren.   

 

Milieu-impact voor PM10 

 

Tabel 14.7 geeft een overzicht van de immissieconcentraties voor fijn stof.  

 

Tabel 14.7:Milieu-impact voor PM10 

 

impact 

Jaargemiddelde 

(µg/m³) 

Toetsingswaarde 

(µg/m³) 

Percentage ten 

opzichte van de 

toetsingswaarde 

Beoordeling volgens 

referentiekader 

Pluimmaximum 

Scendelbeke 5.27 40 13.2 belangrijke bijdrage 

Hemelveerdegem 1.6 40 4.0 relevante bijdrage 

Idegem 1.51 40 3.8 relevante bijdrage 

Geraardsbergen 5.06 40 12.7 belangrijke bijdrage 

Zarlardingen 0.96 40 2.4 Beperkte bijdrage 

Deftingen 1.75 40 4.4 relevante bijdrage 

Gemeldorp 3.52 40 8.8 belangrijke bijdrage 

Onkerzele 2.27 40 5.7 belangrijke bijdrage 

Overboelare 2.43 40 6.1 belangrijke bijdrage 

 

Conform de regelgeving mag de maximale daggemiddelde waarde van 50 µg/m³  35 

keer per jaar worden overschreden. Omdat het IFDM niet op deze wijze rekent, vertalen 

we die 35 overschrijdingen naar de 90 percentiel van de daggemiddelde waarden. Als 

90 % van de daggemiddelde waarnemingen onder de 50 ug/m³ igt wordt voldaan aan de 

grenswaarde. Deze concentratie aan PM10 bedraagt maximaal 35 ug/m³ (90P) ter 

hoogte van het pluimmaximum. Het pluimmaximum bedraagt voor het jaargemiddelde 

14,9 (µg/m³).  

 

Uit de modellering kan opgemaakt worden dat er ter hoogte van de woonkernen een 

beperkte tot belangrijke bijdrage kan verwacht worden indien een “Worst case” stiuatie 

zich zou voordoen.  

 

Besluit “worst case” situatie: 

Indien de worst case situatie zich zou voordoen in werkelijkheid dan kan er 

aangenomen worden dat er een belangrijke bijdrage voor zowel NO2 als PM10 kan 

verwacht worden. 
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Er dient echter wel opgemerkt te worden dat de bekomen immissieconcentraties met 

enige voorzichtigheid dienen gehanteerd te worden. In realiteit verkrijgt men in het 

gebied verscheidene kleinere bronnen, met hun eigen verspreidingskenmerken en zal er 

niet zoals in de gekozen methodiek 4 grote emissiepunten voorkomen. Daarnaast kan 

naast de keuze van de methodiek nog een onzekerheid verwacht worden door de keuze 

van de bronparameters (schoorsteenhoogte, schoorsteendiameter, temperatuur, 

volumestroom, emissieduur) die eveneeens een invloed hebben op de uiteindelijke 

uitkomst van de modellering.  

 

14.6.2 Verkeer 

Verkeersemissies zijn in eerste instantie afhankelijk van de verkeersintensiteit (aantal 

voertuigen). De verkeersintensiteiten worden aangeleverd door de discipline mobiliteit. 

 

De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige 

verbranding), fijn stof en zwaveldioxide. Er zal in de eerste plaats rekening worden 

gehouden met de componenten NOx en fijn stof aangezien deze de meest relevante 

componenten zijn. Deze stoffen zijn namelijk het meest problematisch wat betreft 

overschrijdingen.  

 

De concentratiebijdrage van de toename/afname van de verkeersbewegingen ter 

hoogte van de verschillende locaties tot de omgevingsconcentratie zal bepaald worden 

op basis van: 

• Verspreiding  

• Bijdrage tot de luchtkwaliteit (kwantitatief) 

 

Invoergegevens CAR-model: 

 

Voor de berekeningen met CAR dient een wegenbestand ingevoerd te worden. In 

onderstaande paragrafen worden de verschillende aspecten van het invoerbestand 

besproken.  

 

Verkeersintensiteiten 

Er is gebruik gemaakt van verkeerstellingen en simulaties. Deze geven beiden een 

verkeersintensiteit gedurende de spitsuren. 

 

Voor de bepalingen van de verkeersintensiteit is gebruik gemaakt van de gegevens die 

beschikbaar waren (zie discipline Mens). Aan de hand van deze zijn gemiddelde 

dagintensiteiten bepaald waarin geen rekening wordt gehouden met de weekends. De 

berekende waarden kunnen voor het weekend dan ook iets lager gelegen zijn dan in 

werkelijkheid het geval zal zijn.  

 

De huidige situatie is het resultaat van verkeerstellingen die in 2007 zijn uitgevoerd. Op 

basis van deze verkeerstellingen is de huidige situatie bepaald. Om het effect op de N42 

en de N495 na te gaan is gebruik gemaakt van de situatie 2007 en het extra verkeer dat 

door het geplande initiatief zal worden veroorzaakt (aan de hand van kengetallen).  

 

De intensiteitgegevens voor de N42 zijn opgenomen in onderstaande tabel.  
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14.8: Intensiteiten N42 ter hoogte van Nederboelare (2007) 

 

 

De intensiteiten op N495 worden weergegeven in tabel 15.2. 

 

Tabel 14.9: Intensiteiten N495 ter hoogte van Nederboelare (2007) 

Gemeente Weg en richting Gemiddelde 

weekdag 

(T24) 

Nederboelare N495 – N42 8.688 

Nederboelare N495 – Edingen 6.066 

Totaal  14.754 

 

In tabel 14.10 is een overzicht gegeven van de verschillende verkeersintensiteiten bij de 

verschillende plangebieden. De spitsuurintensiteiten zijn aan de hand van de 

omzettingstabel opgenomen in de handleiding van CAR Vlaanderen II omgerekend naar 

dagintensiteiten.  

 

Tabel 14.10: Verkeersintensiteit ten gevolge van de plangebieden. 

Plangebied 

Intensiteit 17u - 18u (pae) Dagintensiteiten 

gemiddelde 

werkdag (pae)  

Geraardsbergen noord 
370 4.447 

Schendelkeke Oost 
106 1.274 

N42 413 4.964 

Unal  1.247 14.988 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 0 0 

Totaal 2.136 25.673 

 

Vermits er geen verdeling van het bijkomstige verkeer is geweten wordt er een “Worst 

case” situatie bepaald en deze bijkomstige verkeersgeneratie in beide wegen in 

rekening gebracht. In realiteit zal dit echter nooit het geval zijn en zal er een spreiding 

van het verkeer zijn over de verschillende ontsluitingswegen.  

 

Fracties 

Er is door gebrek aan informatie gerekend met pae-waarden en niet met de effectieve 

onderverdeling (aandeel licht, middel en zwaar verkeer).  

 

Snelheidstypes 

Op basis van het type weg en de snelheidsbeperkingen werden de wegen 

onderverdeeld in categorieën zoals vermeld in CAR. Er is geopteerd voor een 

Gemeente Richting Gemiddelde 

weekdag 

(T24) 

Gemiddeld 

werkdag 

(T24) 

Nederboelare Lessen 8.456 8.579 

Nederboelare Gent 8.585 8.704 

Totaal   17.041 17.283 
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buitenweg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/uur of met een gemiddelde 

snelheid van 44 km/uur. 

 

Bomenfactor 

Aanwezigheid van bomen langs de rand van de weg. Voor de invoer in CAR is er 

geopteerd voor een bomenfactor 1. Dit houdt in dat er hier en daar bomen voorkomen of 

in het geheel niet 

 

Wegtype 

Hiermee wordt de configuratie van de weg bedoeld (aanwezigheid van huizenrijen, 

afstand tot de huizen, aan beide zijden of langs één kant). Dit werd op basis van een 

terreinbezoek gekozen (basistype). 

 

Afstand tot de weg 

Hiermee wordt aangegeven op welke afstand van de weg de luchtconcentratie wordt 

berekend. Voor deze studie wordt de concentratie voor alle wegen bekeken op 5, 15 en 

30 meter afstand van de wegas. De concentratie zal op 5 meter het hoogste zijn indien 

deze het gevolg is van de verkeersstroom op de weg.  

 

Resultaten verkeer:  

Hieronder zijn tabellen weergegeven met de resultaten voor de huidige situatie (2015), 

en de verschillende alternatieven ten gevolge van de plangebieden  

 

Volgens Bijlage 2.5.5 van Vlarem II is de jaargrenswaarde voor NO2 ter bescherming 

van de gezondheid van de mens vastgelegd op 40 µg NO2/m
3. De jaargrenswaarde van 

PM10 voor de bescherming van de gezondheid van de mens is sinds 1 januari 2010 

vastgelegd op 20 µg/m3 (i.pv. 40 µg/m3). De daggrenswaarde van 50 µg/m3 voor PM10 

mag niet meer dan 7 keer per jaar worden overschreden vanaf 1 januari 2010 (vroeger 

35 keer). De uurgrenswaarde van NO2 voor de bescherming van de gezondheid van de 

mens bedraagt 200 µg NOx/m
3. Deze grenswaarde mag niet meer dan 18 keer per 

kalenderjaar worden overschreden. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 207 - September 2011 

 

 

Tabel 14.11: NO2- , PM10- en PM2,5- concentraties in 2015 (jaargemiddelde in µg/m³) 

   NO2 [µg/m³] 5 m 15 m 30 m 

 o
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Referentie  N42 17,8 26,6 0 22,4 0 20,1 0 

N495 17,8 25,48 0 21,7 0 19,8 0 

Geraardsbergen 

Noord 

N42 17,8 28,9 0 23,5 0 20,7 0 

N495 17,8 27,6 0 22,9 0 20,3 0 

Schendelbeke 

Oost 

N42 17,8 27,3 0 22,7 0 20,3 0 

N495 17,8 26 0 22,1 0 19,9 0 

N42 N42 17,8 29,1 0 23,7 0 20,7 0 

N495 17,8 27,9 0 23 0 20,4 0 

Unal N42 17,8 34,1 0 26,3 0 22,1 0 

N495 17,8 32,8 0 25,6 0 21,7 0 

Cumulatief  N42 17,8 39,2 0 29 0 23,4 0 

N495 17,8 38 0 28,4 0 23,1 0 

   PM10 [µg/m³]    
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Referentie  N42 24,1 25,6 13 24,9 10 24,5 9 

N495 24,1 25,4 13 24,8 10 24,4 9 

Geraardsbergen 

Noord 

N42 24,1 26 14 25,1 11 24,6 9 

N495 24,1 25,8 13 25 10 24,5 9 

Schendelbeke 

Oost 

N42 24,1 25,8 13 24,9 10 24,5 9 

N495 24,1 25,5 12 24,8 10 24,4 8 

N42 N42 24,1 26,1 14 25,1 11 24,6 9 

N495 24,1 25,9 13 25 10 24,5 9 

Unal N42 24,1 27 17 25,6 12 24,8 10 

N495 24,1 26,8 17 25,5 12 24,8 10 

Cumulatief N42 24,1 28  26,1 14 25,1 11 

N495 24,1 27,2  26 14 25 10 
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   PM2,5  [µg/m³]     
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Referentie  N42 17,2 18,1  17,7  17,4  

N495 17,2 18  17,6  17,4  

Geraardsbergen 

Noord 

N42 17,2 18,4  17,8  17,5  

N495 17,2 18,2  17,7  17,4  

Schendelbeke 

Oost 

N42 17,2 18,2  17,7  17,4  

N495 17,2 18,1  17,6  17,4  

N42 N42 17,2 18,4  17,8  17,5  

N495 17,2 18,3  17,7  17,4  

Unal N42 17,2 19  18,1  17,6  

N495 17,2 18,8  18  17,6  

Cumulatief N42 17,2 19,6  18,4  17,8  

N495 17,2 19,4  18,3  17,7  

 

Zowel in de huidige als in de geplande situaties zijn met de huidige aannames geen 

overschrijdingen van de norm te verwachten. Door de aananme dat het extra verkeer op 

beide wegen zal  voorkomen is de procentuele stijging van de jaargemiddelde op beide 

wegen dan ook van een zelfde grootteorde. Deze aanname zorgt ervoor dat er een 

maximalistische uitvoering is uitgevoerd voor de plangebieden. In werkelijkheid zullen 

de bijkomende verkeersintensiteiten verdeeld worden over de ontsluitingswegen.  

 

Geraardsbergen Noord 

Ten gevolge van de extra verkeersgeneratie die ten gevolge van het plangebied 

geraardssbergen noord kan voor NO2 ten opzichte van de huidige situatie een 

verhoging tot ca 8% (op 5 m van de as van de weg) verwacht worden. Voor PM10 

bedraagt deze verhoging maximaal 1,5 % in het jaargemiddelde. De concentraties voor 

de parameter PM2,5 zou maximaal met 1,6 % stijgen.  

 

Ten gevolge van de parameter NO2 kan het effect ten gevolge van verkeer als een 

negatief effect beschouwd worden met een belangrijk bijdrag (-3). Vermits het hier een 

worst case situatie betreft en er vanuitgegaan is dat al het verkeer op deze punten in 

rekening is gebracht kan er van uitgegaan worden dat het als een relevante bijdrage kan 

beschouwd worden (-2). 

 

Schendelbeke Oost  

Het verwezenlijken van het plangebied Schendelbeke Oost zou voor het jaargemiddelde 

van NO2 tot een verhoging van 2,5% zorgen op 5 m van de as van de weg. Op 30 m van 

de as van de weg bedraagt deze stijging nog ca. 1%. De parameter PM10 zou bij de 

verwezelijking van het plangebied maximaal 0,8 % stijgen op 5 m van de as van de weg. 

Voor PM2,5 zou dit 0,5 % bedragen.  

 

De impact van schendelbeke oost kan als een relevante bijdrage aanschouwd worden (-

1) op de jaargemiddelde concentraties van NO2. De overige parameters bezitten geen 

aantoonbare impact en vormen dan ook een neutraal effect. Rekening houdende met de 

aannames zal het plan voor verkeer globaal volgens het beoordelingskader maximaal 

een beperkte aantoonbare impact op de luchtkwaliteit hebben (-1).  
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Kleinhandelszone N42 

Ten gevolge van de extra verkeersgeneratie die ten gevolge van het de 

kelienhandeszone N42 kan voor NO2 ten opzichte van de huidige situatie een verhoging 

tot ca 8,7% (op 5 m van de as van de weg) verwacht worden. Voor PM10 bedraagt deze 

verhoging maximaal 1,9 % in het jaargemiddelde. De concentraties voor de parameter 

PM2,5 zou maximaal met 1,6 % stijgen.  

 

Ten gevolge van de parameter NO2 kan het effct ten gevolge van het verkeer als een 

negatief effect beschouwd worden met een belangrijk bijdrag (-3). Vermits het hier een 

worst case situatie betreft en er van uitgegaan is dat al het verkeer op deze punten in 

rekening is gebracht kan er vanuitgegaan worden dat het als een relevante bijdrage kan 

beschouwd worden (-2). 

 

Unal  

Door de herbestemming en de uitvoering van het plangebied UNAL kan er voor NO2 ten 

opzichte van de huidige situatie een verhoging tot ca 22 % (op 5 m van de as van de 

weg) verwacht worden. Het effect van verkeer kan dan ook als negatief beschouwd 

worden en bezit een belangrijk bijdrag (-3) tenopzichte van de huidige situatie. Voor 

PM10 bedraagt deze verhoging maximaal 5,2% in het jaargemiddelde. De concentraties 

voor de parameter PM2,5 zou maximaal met 4,7 % stijgen.  

 

Natuurgebied  

Voor het natuurgebied zijn geen wijzigen te verwachten.  

 

Cumulatief  

Door de herbestemming en de uitvoering van al de plangebien kan er voor NO2 ten 

opzichte van de huidige situatie een verhoging tot ca 32 % (op 5 m van de as van de 

weg) verwacht worden. Voor PM10 bedraagt deze verhoging maximaal 8,6% in het 

jaargemiddelde. De concentraties voor de parameter PM2,5 zou maximaal met 7,8 % 

stijgen.  

 

Het effect van het totale verkeer op de luchtkwaliteit kan als zeer negatief beschouwd 

worden met een belangrijk bijdrag (-3) ten opzichte van de huidige situatie. 

 

14.7 Effectbeoordeling 

In tabel 14.12 en tabel 14.13 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline 

Lucht ifv de inrichting . 

 

Tabel 14.12: Effectbeoordeling voor de discipline Lucht ten opzichte van de huidige bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Worst 

Case 

Cumulatief 

Wijziging luchtkwaliteit -1 -2 -1 0 +1 -3 

 

Tabel 14.13: Effectbeoordeling voor de discipline Lucht ten opzichte van de huidige toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Worst 

Case 

Cumulatief 

Wijziging luchtkwaliteit -2 -2 -1 -2 0 -3 
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In tabel 14.14 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline Lucht ifv de 

verkeersgeneratie. 

 

Tabel 14.14: Effectbeoordeling voor de discipline Lucht voor verkeer ten opzichte van de bestaande 

situatie 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Worst Case 

Cumulatief 

Wijziging luchtkwaliteit -2 -1 -2 -3 0 -3 

 

14.8 Ontwikkelingsscenario’s 

De uitwerking van de plangebieden zal voor de discipline Lucht geen effect hebben op 

de ontwikkelingsscenario’s.  

 

14.9 Milderende maatregelen 

Algemeen voor deze plangebieden dient vooraf nagegaan te worden wat de impact van 

het bedrijf zal zijn naar zijn omgeving en of wordt voldaan aan de BBT. Bij dit nader 

onderzoek zal dan ook specifiek per inrichting dienen nagegaan te worden of er 

eventueel maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van hinder. Deze voorwaarde 

om te voldoen aan de BBT moet ook bindend opgenomen worden in de voorschriften 

van het RUP. In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van mogelijke 

maatregelen die bij de behandelde ‘worst case’ situaties kunnen getroffen worden. Deze 

komen uit de BBT, en vormen dan ook een verduidelijking. Het is niet nodig alle 

maatregelen op zich op te nemen in de voorschriften als verwezen wordt naar de BBT. 

 

De maatregelen die genomen kunnen worden om stofoverlast te beperken of te 

voorkomen zijn te onderscheiden in passieve en actieve maatregelen. Een deel van de 

maatregelen spitsen zich voornamelijk toe op de vergunde zone zelf en het gebruik 

daarvan. Zo kan het deel van de vergunde zone waar stofvorming kan optreden zo klein 

mogelijk worden gehouden. Indien deze maatregelen niet afdoende zijn of maar deels 

mogelijk zijn, kan een aantal actieve maatregelen worden genomen om de stofvorming 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

• Volgende maatregelen worden dan ook best genomen om stofhinder te beperken: 

• De locatie van depots en be- en verwerkingsinstallaties wordt best zo ver als 

mogelijk van mogelijk gehinderde gekozen waardoor de stofhinder voor de 

omgeving kan beperkt worden.  Hierbij dient tevens rekening te worden 

gehouden met de heersende windrichting. 

• Een maximum opslaghoogte voor de opslag van stuifgevoelig fijn zand 

• Om diffuse emissies van stof op de aan- en afvoerwegen te beperken kan men 

afhankelijk van de ondergrond kiezen voor 

o - reiniging met een borstelveegmachine (bij verharde wegen) 

o - bevochtiging van de wegen bij warm en droog weer (bij onverharde 

wegen) 

• Plaats de longitudinale as van de opslaghoop evenwijdig met de overheersende 

windrichting.  
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• Het gebruik van sproeisystemen voorzien die werken met water en 

biodegradeerbare hulpstoffen kan men de stofproductie beperken en meer stof 

doen neerslaan. Deze maatregel is vooral bedoeld voor de langdurige opslag 

van stuifgevoelige producten. 

• Overslagbeperkingen bij hoge windsnelheden 

 

Al naargelang de situatie kan ervoor kiezen om één of meerdere van volgende 

voorbeeldmaatregelen toe te passen in het vergunningsniveau of op bedrijfsniveau om 

stofhinder te beperken. Deze maatregelen zijn niet bindend op te nemen in het RUP 

maar aanbevolen op een volgend niveau: 

• Aanpassen van de overslagapparatuur in functie van het stortgoed 

• Langzamere bewegingen van gevulde grijpers bij overslag 

• Terugvoeren bij overslag van lege grijpers in gesloten toestand 

• Regelmatig onderhoud van de overslaginstallaties 

• Gebruik aangepaste snelheden voor transportband en vermijd de transportband 

te vol te laden 

• Na het lossen van de vrachtwagens dient men te laadklep te reinigen) om te 

vermijden dat er zand achteraan op de laadklep blijft liggen. 

• Door het afdekken van de laadbak van vrachtwagens wordt vermeden dat er 

stofhinder ontstaat tijdens het transport 

• Reinigen van transportbanden reduceert de stofemissie. 

 

• Maatregelen voor mestverwerking die best als bindend mee in het RUP worden 

voorzien (BBT):  

• Laden en lossen van mest in afgesloten ruimten; 

• ·Ontvangstruimte, mengkelder en voorraadtank in gesloten uitvoering; 

• Maximale overkapping en inperking van mestverwerkingsoperaties ten einde tot 

een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtemissie te komen; 

• Behandeling van de afgezogen ventilatielucht door middel van filtratie over een 

biobed en zure wassers (of een alternatieve methode met een gelijkaardig of 

beter rendement voor geur en emissiereductie); 

• Opslag van mest en tussen- en eindproducten op een wijze dat minimale 

luchtemissie optreedt (zie bijlage 5.9, Vlarem II 
 

• Bij inrichting van een slibverwerking kunnen volgende maatregelen bindend mee 

opgenomen worden in het RUP (BBT): 

Met het oog op beperking van diffuse stofvorming zijn er een aantal milderende 

maatregelen aan te bevelen. Tijdens de uitbating kan een strikt regime van besproeiing 

van de werfwegen en het regelmatig reinigen van de geasfalteerde wegen de 

verspreiding van stof tegengaan. Daarnaast wordt als maatregel aanbevolen om de 

banden van de vrachtwagens af te spoelen. 

 

• Maatregelen voor verkeer: 

Voor de maatregelen om de effecten van mobiliteit te beperken wordt er vewezen naar 

de maatregelen die aangehaald zijn in de discipline mens. Hierbij dient wel opgemerkt te 

worden dat verschillende maatregelen niet opgenomen kunnen worden in het RUP 

waardoor de wijziging relatief beperkt is (behalve voor de UNAL-site). 

 

Bijkomstig kunnen de emisssie verlaagd worden door het doorvoeren van een 

snelheidsverlaging of een snelheidsharmonisatie. Deze kunnen bijvoorbeeld door het 

doorvoeren van infrastructuurmatregelen zoals een zone 50 of groene golf. Er kunnen 
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eveneens maatregelen getroffen worden die verkeersvolumes verminderen. Dit zou 

eventueel kunnen door het invoeren van emissie-arme zones, parkeermaatregelen, 

stimuleren openbaar vervoer…. Deze maatregelen zijn aanbevelingen die niet 

opgenomen kunnen worden in het RUP. 

 

14.9.1 Effectbeoordeling na milderende maatregelen 

In tabel 14.15 tot en met tabel 14.17 is een overzicht gegeven van de effectbeoordeling 

voor de verschillende plangebieden bij toepassing van de milderende maatregelen. 

 

Tabel 14.15: Effectbeoordeling voor de discipline Lucht ten opzichte van de huidige bestemming met 

uitvoering milderende maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

 Worst 

Case 

Cumulatief 

Wijziging luchtkwaliteit -1 -1 -1 0 +1 -3 

 

Tabel 14.16: Effectbeoordeling voor de discipline Lucht ten opzichte van de huidige toestand met 

uitvoering milderende maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Worst 

Case 

Cumulatief  

Wijziging luchtkwaliteit -1 -1 -1 -2 0 -3 

 

In tabel 14.14 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline Lucht ifv de 

verkeersgeneratie met uitvoering milderende maatregelen 

 

Tabel 14.17: Effectbeoordeling voor de discipline Lucht voor verkeer ten opzichte van de bestaande 

situatie  met uitvoering milderende maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Wijziging luchtkwaliteit -2 -1 -2 -2 0 -2 

 

14.10 Leemten in de kennis 

Door de grote variatie in types bedrijven en processen binnen een activiteitengroep die 

in de verschillende plangebieden mogelijk zijn was het niet mogelijk om de de impact  

kwantitattief te voorspellen.  
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15 DISCIPLINE MENS 

15.1 Figuren 

Figuur 15.1: Zonering veiligheid windturbines 

Figuur 15.2: Zonering geluidshinder windturbines 

Figuur 15.3: Zonering hinder slagschaduw windturbines 

Figuur 15.4: Zonering windturbines discipline Mens 

 

15.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat de plangebieden en wordt uitgebreid met de zones waar 

effecten kunnen voorkomen op mobiliteit. 

 

Het studiegebied voor de discipline Mens - mobiliteit bestaat uit N42 (Astridlaan) als 

belangrijkste ontsluitingsweg voor het gehele plangebied met haar kruispunten N460 

(Aalstsesteenweg), Parkweg en N495 (Zonnebloemstraat) en de ontsluitende wegen ter 

hoogte van een aantal sites (Dagmoedstraat en Herenveld voor Schendelbeke Oost, 

Gaverstraat en N496 (Guilleminlaan) voor het voormalige Unal).  

 

15.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

15.3.1 Mobiliteit 

De referentiesituatie voor de deeldiscipline mobiliteit is gelijk aan de huidige situatie. 

In wat volgt worden de structurele kenmerken en gebruikskenmerken van de 

wegeninfrastructuur in de referentiesituatie beschreven. De gegevens zijn verzameld 

tijdens een terreinonderzoek (voorjaar 2009) en uit het huidige mobiliteitsplan 

opgemaakt in 2003 door Libost-Groep nv. Het nieuwe mobiliteitsplan is in opmaak. 

Indien tijdens de opmaak van het MER relevante informatie over het nieuwe 

mobiliteitsplan te beschikking komt wordt deze in rekening gebracht. 

 

Structurele kenmerken 

Gemotoriseerd verkeer 

De kenmerken worden eerst per wegvak beschreven en vervolgens per kruispunt en dit 

van noord naar zuid. 

Waterwegen1 

In het bekken van de Zeeschelde is de rivier de Dender gesitueerd. Deze rivier 

doorsnijdt in zuid-noordrichitng de stadskern van Geraardsbergen. De rivier de Dender 

is in totaal 65 km lang, waarvan bijna 48 km over Vlaams grondgebied loopt. Van sluis 

Aalst tot de Gewestgrens met Wallonië is de rivier bevaarbaar voor schepen met een 

lengte van 41,55 meter, een breedte van 5,10 meter, een diepgang van 1,90 meter en 

een vrije hoogte van 3,95 meter (Klasse I).  

 

                                                   
1
   Bron: Studie naar de effecten van een toename van de scheepvaart op de capaciteit van de waterwegen 

in Vlaanderen uitgevoerd door ECORYS Transport/IDEA Consult in opdracht van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
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De Dender is in Geraardsbergen van een lagere klasse maar deze zwakte hoeft geen 

bedreiging voor de binnenvaart te vormen. Immers de waterweg is gesitueerd tussen 

twee andere noord-zuid assen die wel bevaarbaar zijn voor klasse IV schepen, namelijk 

de Boven-Schelde en het Zeekanaal. Er zullen zich naar verwachting geen 

capaciteitsknelpunten voordoen op de Dender. 

 

Binnen de referentiesituatie is deze rivier een plaatselijke drager van watergebonden 

economische en toeristische activiteiten en van een doorgaande recreatieve route. Het 

bedrijventerrein Unal is gelegen ten zuiden van het stedelijk kerngebied, tussen de 

Dender en de Oudenberg.  Slechts één bedrijf maakt gebruik van de ligging aan de 

bevaarbare waterweg, namelijk de brandstofopslagplaats.  

 

Wegvakniveau 

Het plangebied kent als belangrijkste ontsluitingsweg naar het hogere wegennet en 

omliggende steden en gemeenten N42. Tevens worden alle woonkernen via deze weg 

ontsloten. N42 wordt ter hoogte van het plangebied gecategoriseerd als secundaire II en 

gaat richting Ophasselt over naar een primaire II. N42 is een 2x1 strooks weg met een 

verschillend wegprofiel. In het streefbeeld van N42 worden de aanliggende fietspaden 

omgevormd tot vrijliggende fietspaden. De kruispunten met N460 en N495 worden 

omgevormd tot rotondes. Ter hoogte van N460 zijn de rijstroken gescheiden door een 

verdrijvingsvlak, verder door een onderbroken witte lijn en ter hoogte van het kruispunt 

met N493 richting centrum zijn verhoogde verkeersgeleiders ingeplant. De weg is een 

voorrangsweg aangeduid door het voorrangsbord B9, heeft een snelheidsregime van 70 

km/uur en op sommige gedeelten van de weg bestaat een inhaalverbod aangeduid door 

het verbodsbord C35.  

 

Illustratie 15.1: overzicht N42 vanaf N460 richting het centrum van Geraardsbergen 
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N460, Aalstsesteenweg, is een secundaire II (voorrangsweg) met een snelheidsregime 

van 70 km/uur verdeeld in twee rijstroken door een onderbroken witte lijn. De weg 

ontsluit de woningen en bedrijven die hier gelegen zijn en vormt een verbindingsweg 

met Ninove. N460 zorgt via Dagmoedstraat en Herenveld voor een aansluiting op N42 

van de site Schendelbeke Oost. Dagmoedstraat en Herenveld zijn lokale wegen met 

een snelheidsregime van 50 km/uur. Deze wegen zijn niet verdeeld in rijstroken. De 

Dagmoedstraat richting Schendelbeke is verboden voor bestuurders van voertuigen 

voor het vervoer van zaken aangegeven door het verbodsbord C23 met onderbord 

uitgezonderd plaatselijke bediening. 

 

Illustratie 15.2: Dagmoedstraat en Herenveld 

  
a: Dagmoedstraat richting N460 

 

b: Dagmoedstraat richting Schendelbeke 

 

 

 

c: Herenveld richting N460 
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N493, Oudenaardsestraat is een gewestweg geselecteerd in het huidige mobiliteitsplan 

als een lokale weg type I die de woonkern aansluit op het hoger wegennet. De weg 

heeft een snelheidsregime van 70km/uur en een 2x1 wegprofiel gescheiden door een 

onderbroken streep met in de bochten een inhaalverbod (door een doorlopende stree).    

 

N495, Zonnebloemstraat,is een lokale weg type I en functioneert als stedelijke randweg 

voor het noordelijke en oostelijke deel van de stadskern. Deze weg heeft hetzelfde 

wegprofiel als N460 met een hellend verloop van de weg.  

 

N496 is een lokale II met een snelheidsregime van 70 km/uur. De weg heeft een 

kronkelend verloop met verschillende scherpe bochten en een inhaalverbod aangeduid 

door het verkeersbord C35. De weg zorgt voor een ontsluiting van het centrum en de 

verschillende woongebieden. Op N496  sluit Gaverstraat aan. Dit is een lokale weg met 

een snelheidsregime van 50 km/uur. Deze weg is niet verdeeld in rijstroken en heeft 

over het algemeen de functie van een woonstraat. 

 

Kruispuntniveau 

Het kuispunt N42 – N460 is een voorrangsgeregeld T- kruispunt met de hoofdrichting 

N42. De voorrang wordt geregeld met haaientanden op het wegdek van N460 begeleid 

door een omgekeerde driehoek en waarschuwingslichten. Op de N460 is ter hoogte van 

het kruispunt een verhoogde middengeleider met groenstructuur ingepland. Op de N42 

zijn afslagstroken geschilderd richting N460. 

 

Illustratie 15.3: tak N460 kruispunt N42-N460 

 
 

Het kruispunt N42 – N495 is een verkeerslichtengeregeld T-kruispunt. Met op de N42 

twee rijstroken (afslaand en rechdoorgaand verkeer). De rijrichtingen worden 

afgescheiden op de noordelijke tak N42 door een niet overrijdbare middengeleider en op 

de zuidelijke tak N42 en N495 door een verhoogde middengeleider met groenstructuur.  

 

Illustratie 15.4: tak N42 en tak N495 
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a: tak N42 richting centrum 

 

b: tak N42 (noorden)  linksaf strook 

 

  
c: tak N495 

 

d: tak N495 

 

Het kruispunt N495 – N496 is een voorrangsgeregeld T-kruispunt met N495 als 

hoofdweg aangeduid met haaientanden begeleid door een omgekeerde driehoek.  

 

Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoernetwerk bestaat enkel uit lijnbussen. Deze maken gebruik van de 

bestaande weginfrastructuur en hebben geen aparte bedding. Wel zijn halteplaatsen 

voorzien op N42 in de vorm van bushavens. 

 

Langzaam verkeer 

Voetgangers hebben op N42 tussen het kruispunt N42 – N460 geen 

voetgangersvoorzieningen. Enkel ter hoogte van N42 – N495 zijn voetpaden aangelegd 

en zebrapaden aan de kruispunten geregeld door verkeerslichten.  

 

Op N42 kan het fietsverkeer gebruik maken van een fietspad. Dit fietspad bestaat over 

het algemeen uit een deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee 

evenwijdige witte onderbroken strepen. In het streefbeeld worden gescheiden 

fietspaden voorzien. Ter hoogte van het kruispunt met N493 en de rotonde richting 

centrum is een verhoogd afzonderlijk (gescheiden van de rijweg door een ingetekende 

parkeerstrook) fietspad voorzien. Ter hoogte van de kruispunten zijn de fietspaden 

doorgetrokken.  
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De woonstraten hebben voetpaden en de overige wegen hebben geen infrastructuur 

voor langzaam verkeer. 

 

Parkeren 

Parkeren kan op sommige gedeelten van N42 langs de rijbaan afgebakend door een 

doorlopende witte lijn. Op N 460, N495 en N496 is geen parkeerregeling voorhanden 

(parkeerverbod) en in de woonstraten wordt op de rijbaan geparkeerd. 

 

Ontsluiting UNALsite 

Door zijn ligging is de Unalsite goed ontsloten voor tal van modi. De nabijheid van de 

stadskern zorgt voor een goede bereikbaarheid te voet, met de fiets en met het 

openbaar vervoer.  

 

De site ligt langs een spoorlijn en een bevaarbare waterloop. De spoorweg is omwille 

van zijn opgehoogde ligging moeilijk te gebruiken voor de ontsluiting van het terrein. De 

waterloop biedt mogelijkheden voor goederentranspoort. Er zijn kades aanwezig. 

 

De ontsluiting langs de weg is problematisch. De Gaverstraat waarlangs de site gelegen 

is sluit in het zuidwesten aan op de Majoor van Lierdelaan. Deze laatste sluit via 

Burgstraat en Kloosterstraat aan op N42. Deze route heeft een zeer lage draagkracht 

daar het hier om smalle stedelijke woonstraten gaat. Aan de noordzijde kan er 

aangesloten worden op Guilleminstraat (N496). Deze straat gaat zowel naar het 

centrum als naar N495. De route via het centrum is te verwerpen omdat deze door het 

hart van de stad loopt. De enige overblijvende weg is een klimmende en kronkelende 

route tegen de valleiwand van de Dender. Deze weg is minder bebouwd en de 

bebouwing staat verder van de weg. Het voornaamste probleem is het onbeveiligde 

kruispunt tussen N496 en N495. 

 

Gebruikskenmerken 

Gemotoriseerd verkeer 

De Vlaamse overheid doet regelmatig verkeerstellingen op verschillende wegen binnen 

Vlaanderen. Voor N42 zijn tellingen uitgevoerd in het kalenderjaar 2007 met tellussen 

gelegen te Ophasselt en Nederboelare. Deze gegevens worden weergegeven in 

onderstaande tabel voor een gemiddelde weekdag, gemiddelde werkdag, een 

gemiddelde zaterdag en de spits op een gemiddelde werkdag in personenauto-

equivalent (pae)2 

 

Tabel 15.1: Intensiteiten N42 ter hoogte van Ophasselt en Nederboelare 

Gemeente Richting Gemiddelde 

weekdag 

(T24) 

Gemiddeld 

werkdag 

(T24) 

Gemiddelde 

zaterdag 

(T24) 

ochtendspits 

(8u - 9u) 

Avondspits 

(17u - 18u) 

Ophasselt Geraardsbergen 4.570 4.797 4.334 326 417 

Ophasselt Gent 4.532 4.749 4.390 341 383 

Nederboelare Lessen 8.456 8.579 9.091 491 538 

Nederboelare Gent 8.585 8.704 9.331 720 729 

 

De intensiteiten op N495 worden weergegeven in tabel 15.2. 

                                                   
2
   Personenautoequivalent (pae) is een rekeneenheid voor de berekening van de verkeersintensiteit waarbij 

aan andere voertuigen dan de personenauto een bepaalde waarde wordt toegekend. Bijvoorbeeld 1 
vrachtwagen is gelijk aan 2 pae. 
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Tabel 15.2: Intensiteiten N495 ter hoogte van Nederboelare 

Gemeente Weg en richting Gemiddelde 

weekdag 

(T24) 

ochtendspits 

(8u - 9u) 

Avondspits 

(17u - 18u) 

Nederboelare N495 - N42 8.688 497 538 

Nederboelare N495 - Edingen 6.066 347 380 

 

Aangenomen wordt een gemiddelde capaciteit van pae/uur per rijstrook zonder 

lichtengeregelde kruispunten. Wanneer de kruispunten op de weg met lichten worden 

geregeld daalt de capaciteit door de groentijd van de andere richtingen met ongeveer 50 

%. Voor N42 wordt de maximale capaciteit op 1000 pae/uur genomen.  

 

De capaciteiten uit voorgaande tabel liggen steeds onder dit gemiddelde. De weg is 

geselecteerd als een primaire II ter hoogte van Ophasselt en als een secundaire II ter 

hoogte van Nederboelare. Dit wil zeggen dat op wegvakniveau stromen centraal staat 

en de maximale capaciteit mag benut worden. 

 

De capaciteiten voor de andere wegen zijn niet gekend. Echter werd aan de hand van 

een locatieonderzoek (mei 2009) vastgesteld dat op het kruispunt N42 met N460 

afwikkelingsproblemen voorkwamen bij het verkeer dat N42 wou oprijden richting 

centrum. Op N42 kwamen te weinig hiaten voor waardoor lange wachtrijen op de N460 

ontstonden. De ander kruispunten kenden geen afwikkelingsproblemen. 

 

In het mobiliteitsplan worden onderstaande verkeerstructurele probleemvelden 

aangegeven ter hoogte van de site: 

• onveiligheid en onleefbaarheid op de doortocht Overboerlare (N42) en 

Guilleminlaan (doortocht Overboerlare heraangelegd in 2011, Guilleminlaan voorzien 

voor 2012); 

• wegvakken als risicopunten: 

• N496: Guilleminlaan 

• N493: Oudenaardestraat 

• N495: Zonnebloemstraat 

• N42: Astridlaan 

• N460: Aalstsesteenweg 

• Weverijstraat 

• Volderstraat 

• kruispunten met een slechte verkeersafwikkeling: 

• N42-N460 

• N42-N495 

• gevaarlijke kruispunten: 

• N42-N495   

Tevens bestaat doorgaand vrachtverkeer doorheen dorpskernen en landelijke gebieden.   

 

Openbaar vervoer 

De Astridlaan (N42) wordt bediend door streeklijnen 13, 16,17,49, 78 en belbussen 10 

en 70. Aalstsesteenweg wordt bediend door belbus 70, Gaverstraat wordt bediend door 

streeklijnen 71,72 en 73 en belbus 70. Tevens komt In Herenveld belbus 70. De lijnen 

die Parkweg bedienen zijn onbekend. In tabel 15.3 zijn de streeklijnen meer 

gedetailleerd uitgewerkt. 
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Tabel 15.3: openbaarvervoerlijnen voor het studiegebied 

Halteplaats Nummer Route frequentie reistijd tot Station 

Geraardsbergen 

Astridlaan 13 Zottegem-Lierde-

Geraardsbergen 

Gemiddeld 1 bus 

per uur 

Perron 11: 2 min 

Astridlaan 16 Oudenaarde-

Parike-

Geraardsbergen 

Gemiddeld 1 bus 

per uur 

Perron 8: 1 min 

Astridlaan 17 Oudenaarde-

Lierde-

Geraardsbergen 

Vanaf 9:27 1 bus 

per 2 uur tot 18:27 

Perron 8: 1 min 

Astridlaan 49 Gent-Herzele-

Geraardsbergen 

Gemiddeld 1 bus 

per het uur 

Perron 7: 2min  

Astridlaan 78 Overboelare-

Geraarsbergen-

Everbeek-Brakel 

Gemiddeld 1 bus 

per half uur 

Perron 3: 3 min 

Halteplaats Nummer Route frequentie reistijd tot Station 

… 

Gaverstraat 71 Geraardsbergen-

Edingen 

Gemiddeld 1 bus 

om de 2 uur 

Moerbeke: 10 min 

Gaverstraat 72 Geraardsbergen-

Bever 

Gemiddeld 1 bus 

per dag 

Moerbeke: 10 min 

Gaverstraat 73 Geraardsbergen-

Bever 

Gemiddeld 1 bus 

per dag 

/ 

 

Langzaam verkeer 

Intensiteiten over fiets- en voetgangersverkeer zijn niet bekend. Binnen het studiegebied 

zijn een aantal scholen gelegen die zorgen voor een hoog aandeel aan langzaam 

verkeer. Hieronder wordt een situatie genomen voor kruispunt zonder verkeerslichten.  

 

De netto benodigde oversteektijd (op N42) in seconden voor een kruispunt zonder 

verkeerslichten is gelijk aan de oversteeklengte in meter gedeeld door de snelheid van 

de maatgevende oversteker in meter per seconden. Naarmate de situatie 

onoverzichtelijk is en de snelheid van de voertuigen boven de 50 km/uur ligt moet 

rekening gehouden worden met een langere benodigde tijd om over te steken 

(waarnemen, beoordelen en beslissen). Vooral bij kinderen gaat het oversteken trager 

en moet 2 à 3 seconden bij de berekende netto oversteektijd worden opgeteld.  

 

Uit tabel 15.1 komt voor N42 In de referentiesituatie  een gemiddeld voertuigintensiteit 

van 1.034 pae/uur. De gemiddelde wachttijd is voor voetgangers gelijk aan zo’n 11 

seconden (10m/1,2 m/sec + 3 sec) en voor fietsers 8 seconden (10m/2,2m/sec + 3). Dit 

wil zeggen dat de kans op een hiaat gelijk is aan circa 6% dit wil zeggen een wachtkans 

gelijk aan circa 94%. De wachttijden om N42 over te steken zonder verkeerslichten zijn 

hoog. 

 

Binnen deze modus bestaan volgende probleemvelden: 

• het ontbreken van voetpaden en veilige oversteekvoorzieningen; 

• het ontbreken van veilige fietsvoorzieningen langs N460,N493 en N496. 
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Parkeren 

De bedrijven hebben elk hun eigen parkeerplaats die voldoende parkeerplaatsen bevat. 

Indien gewenst kan op een aantal wegen op de rijbaan worden geparkeerd. In het 

mobiliteitsplan wordt gebrek aan parkeren versus overlast parkeren vermeld. Gegevens 

over parkeermogelijkheden en aantallen voor andere modi is niet bekend 

 

15.3.2 Overstromingen 

Een overzicht van de waterlopen en de natuurlijke en recente overstromingsgebieden 

wordt beschreven bij de discipline water. Alle gebieden liggen in natuurlijke 

overstromingsgebieden, ofwel van de Dender zelf ofwel van een zijbeek (Dammersbeek 

of Molenbeek). Wanneer gekeken wordt naar de recent overstroomde gebieden en de 

risicozones voor overstromingen blijkt er alleen voor het plangebied Unalsite en een 

deel van het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei een reëel 

overstromingsgevaar te bestaan. 

 

Plangebied Unalsite 

Illustratie 15.5 geeft de zones weer waar overstromingen waren op de Unalsite in 2010 

en 2011. In de illustratie is duidelijk te zien dat de oppervlakte van het plangebied dat 

het risico loopt te overstromen aanzienlijk is. Ook alle aangrenzende gebieden zijn 

overstromingsgevoelig 

 

Uit het actieplan van het waterbeheerplan voor het deelbekken van de Gaverse 

Meersen (Provincie Oost- Vlaanderen, 2005) blijkt dat dit te wijten is aan de 

Gavergracht (parallel langs de Dender). Deze gracht zorgt voor de afwatering van de 

site naar de Dender. Wanneer het peil in de Dender stijgt, overstroomt de waterloop. In 

het actieplan wordt voorgesteld het traject van de Gavergracht waar de Unalsite nu 

loost, verder stroomafwaarts opnieuw te verbinden met de Dender. Een andere 

mogelijkheid is de inplanting van een bijkomend pompstation aan de spoorwegbrug. De 

huidige rioleringshuishouding van de Unalsite dient echter eerst grondig herbekeken te 

worden en het traject van de Gavergracht dat voor de verbinding met de Dender zorgt, 

dient te worden gesaneerd. 
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Illustratie 15.5: ROG van 2010 en 2011 voor plangebied Unalsite 

Plangebied UNALsite Overstromingen 14-15/11/2010

Overstromingen 14/01/2011Risicozones overstromingen

Plangebied UNALsite Overstromingen 14-15/11/2010

Overstromingen 14/01/2011Risicozones overstromingen
 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Een kleine zone van het deelgebied Natuurgebied Oost van het plangebied 

Natuurgebieden Molenbeekvallei is eveneens recent overstroomd. Ten noorden van dit 

plangebied ligt een recent overstroomd gebied langs de Molenbeek. 

 

15.3.3 Landbouw 

Plangebieden Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost, Kleinhandelszone N42 

en Unalsite 

De beschrijving van de referentiesituatie voor landbouw wordt gebaseerd op de 

Landbouwtoets van het gebied (VLM, 2008). Het betreft de plangebieden 

Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost, Kleinhandelszone N42 en Unalsite. Het 

plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei werd niet opgenomen in deze studie en 

wordt later apart besproken. 

 

• Situering van het landbouwgebruik 

Uit de voorgenoemde studie blijkt dat in de plangebieden 31 geregistreerde 

landbouwpercelen liggen. Deze percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 30 

ha en zijn in gebruik bij 15 landbouwbedrijven. Onderstaande tabel toont het aantal 

percelen, de oppervlakte en het aantal betrokken bedrijven per deelgebied. In de 

plangebieden Kleinhandelszone N42 en Unalsite is geen landbouw aanwezig.  
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Tabel 15.4: Overzicht bestaande toestand landbouw 

Plangebied  Aantal percelen Oppervlakte (ha) Aantal betrokken bedrijven  

Geraardsbergen noord 24 22,11  11  

Schendelbeke Oost  7  7,85  4  

Kleinhandelozone N42 / / / 

Unalsite  / / / 

Totaal  31  29,96  15 

 

• Bedrijfskenmerken 

De bepaling van de bedrijfstypes is gebaseerd op de Bruto Standaard Saldi (BSS) van 

de verschillende landbouw- en tuinbouwproducties. Het BSS is de gemiddelde 

geldwaarde over heel België van de brutoproductie na aftrek van de belangrijkste 

specifieke kosten van die productie. 

 

Akkerbouw is een belangrijke bedrijfstak in het plangebied: tien bedrijven hebben 

akkerbouw als hoofd- of nevenproductierichting. Melkvee is eveneens een belangrijke 

productierichting. Verder zijn er vier bedrijven met een productieomvang die te klein is 

om als echte productie-richting te kunnen definiëren.  

 

De oppervlakte van de diverse teelten en het aantal dieren aanwezig op het bedrijf 

bepalen de productie-omvang van het bedrijf. Deze wordt onderverdeeld in vijf 

categorieën, gaande van zeer klein, klein over matig tot groot en zeer groot. Zeven 

bedrijven hebben een grote tot zeer grote productieomvang. Eén bedrijf heeft een 

matige productieomvang en zeven bedrijven hebben een kleine tot zeer kleine 

productieomvang. Er zijn acht bedrijven met een kleine productieomvang. 

 

Drie bedrijfsleiders zijn jonger dan 35 jaar, deze gebruiken samen ongeveer 4,5 ha 

binnen het plangebied. Vijf bedrijfsleiders zijn tussen 35 en 45 jaar oud, deze gebruiken 

samen 15 ha binnen het plangebied. Vier bedrijfsleiders zijn tussen 45 en 55 jaar oud. 

De drie bedrijfsleider tussen 55 en 65 jaar oud gebruiken samen 1,6 ha. Er is één 

bedrijfsleider ouder dan 65 jaar. Algemeen kan dus worden gesteld dat de percelen 

binnen de plangebieden door jonge bedrijven gebruikt worden. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Uit de landbouwgebruikskaart blijkt dat een groot deel van het plangebied in gebruik is 

door landbouw. Bijna het volledige plangebied bestaat uit graslanden. Ook komt er in 

het deelgebied Natuurgebied West een perceel met graangewassen voor. 

 

15.3.4 Recreatie 

Het aspect recreatie is enkel belangrijk voor het plangebied Geraardsbergen Noord, 

deelgebied Stedelijk sportpark en voor de UNAL-site. De andere gebieden zijn 

landbouwgebieden of urbane gebieden waar de mogelijkheden voor recreatie 

verwaarloosbaar zijn. 

 

Het deelgebied Stedelijk sportpark bundelt momenteel reeds een aantal bestaande 

sport- en recreatievoorzieningen (stedelijke sporthal in het zuiden, verschillende 

voetbalvelden met bijhorende bebouwing in het noorden en een recreatief bos in het 

zuidwesten). Ook de bestaande schutterstand is opgenomen in dit deelgebied. 
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De UNAL-site is gelegen langs de Dender die als tweede hoofdfunctie recreatie heeft. 

 

15.3.5 Hinder 

De belangrijkste bestaande bronnen van hinder voor de verschillende plangebieden zijn 

beschreven in de disciplines Geluid en trillingen en Lucht (geurhinder). 

 

Voor het plangebied Geraardsbergen Noord gaat het voornamelijk over geluidshinder 

van de spoorweg en de N42. Aan de oostkant zijn er ook effecten merkbaar van de 

bestaande industriezone. 

 

Voor het plangebied Schendebeke Oost is er momenteel al verstoring aanwezig omwille 

van de aangrenzende industrie. Ook is er geluidshinder bij passerende treinen. 

 

Omwonenden van het plangebied Kleinhandelszone N42 ondervinden vooral hinder van 

het verkeer op de N42. Ook zijn er geluiden meetbaar die afkomstig zijn van de 

handelszaken in dit plangebied. 

 

Voor het plangebied UNALsite is er hinder van de aanwezige bedrijven (geluidshinder 

en stof) en van het verkeer op de aanpalende straten. 

 

In de nabijheid van het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei is momenteel zeer 

weinig hinder aanwezig. Enkel lokaal verkeer zorgt voor enig geluid maar dit is zeer 

beperkt. 

 

15.4 Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling 

15.4.1 Mobiliteit 

Gegenereerd verkeer door de verschillende sites 

Er wordt onderzocht hoeveel verkeer de geplande situatie op de verschillende sites 

samen genereren. 

 

Voor elk van de deelprojecten in het plangebied wordt berekend wanneer hoeveel 

verplaatsingen worden gegenereerd. Samengevat worden bij de berekening van de 

verplaatsingen volgende groepen onderscheiden: 

• personeel 

• bezoekers 

• leveringen 

 

Deze groepen hebben een verschillend verplaatsingspatroon. Dit wil zeggen dat zij zich 

verplaatsen op verschillende tijdstippen en gebruik maken van verschillende 

vervoerwijzen. Voor de berekening van de verplaatsingen, de modal split en het 

distributiepatroon wordt gebruik gemaakt van gegevens aangereikt door de 

opdrachtgever, van studiemateriaal met betrekking tot gelijkaardige projecten en van 

algemeen gehanteerde normen. 

 

Nadat de modal split is berekend, wordt het autoverkeer over het netwerk verdeeld 

naargelang de herkomst van de verschillende groepen. Dit gebeurt zowel voor 

referentiesituatie als voor de verschillende deelprojecten in het plangebied. Telkens zal 
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enkel het drukste uur worden beschouwd. Zo wordt een totaal overzicht van de 

verkeersintensiteiten bekomen. 

 

De berekende verkeersgeneratie werd reeds beschreven in paragraaf 4.4.7. 

 

Verkeersafwikkeling 

Wanneer de totale intensiteiten gekend zijn, kan de afwikkelingskwaliteit op het 

omringend netwerk worden berekend. De methode die wordt gebruikt om de afwikkeling 

te berekenen, is gebaseerd op ‘Critical Lane Movements’. Met ‘The Highway Capacity 

Manual’ voor een driefasige regeling kan de ‘level of service’ (LOS) van elke tak van de 

kruispunten worden berekend. LOS is een maat voor de afwikkelingskwaliteit van een 

weg. Met name de congestie of de verkeersdensiteit wordt beoordeeld. Een hoge ‘level 

of service’ betekent dat de snelheden hoog zijn en de intensiteiten laag. Over het 

algemeen betekent dit dat de weggebruiker snel en comfortabel over een weg kan 

rijden. Het LOS systeem hanteert de letters A tot en met F, waarbij A de beste 

beoordeling is en F de slechtste.  

 

Tabel 15.5: Level of service bij een lichtengeregeld kruispunt 

level of 

service 

(niveau) 

gemiddelde verliestijd 

per voertuig bij een 

kruispunt met lichten  

(in seconden per 

voertuig) 

verhouding 

intensiteit/ 

capaciteit 

doorstroming 

A ≤ 10,0 < 0,6 heel vlotte doorstroming, geringe kans op stops 

B 10-20 0,6 - 0,7 vlotte doorstroming, matige kans op stops 

C 20-35 0,7 - 0,8 matige doorstroming, grote kans op stops 

D 35-55 0,8 - 0,9 zwakke doorstroming (kans op congestie), grote 

kans op stops 

E 55-80 0,9 - 1 zeer zwakke doorstroming (grote kans op 

congestie),  

zeer grote kans op stops 

F > 80 > 1 structureel probleem (structurele congestie),  

zeer grote kans op stops 

 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid zal enkel worden bekeken op de aansluitpunten van de huidige 

sites met de bestaande openbare weg en in de omgeving van het plangebied. 

 

De toename of afname van de wachttijd bij het oversteken zal worden berekend ten 

opzichte van de referentiesituatie. Ook de zichtbaarheid voor het in- en uitrijdend 

verkeer wordt beschouwd. Tot slot heeft ook de afwikkelingskwaliteit een effect op de 

verkeersveiligheid. Hoe slechter de afwikkelingskwaliteit, hoe meer risico’s worden 

genomen, hoe meer conflictsituaties (bijna ongevallen), hoe hoger de kans op een 

ongeval. 

 

Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid wordt getoetst door te kijken of de reiziger vlot en veilig van deur tot 

deur kan komen zonder enige vertraging of hindernis. Hierbij wordt gekeken naar het 
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aantal mogelijkheden van verschillende vervoersmodi (keuze en samenhang) en het 

aantal reizigers op deze modi.  

 

Een goede bereikbaarheid betekent ook een goede doorstroming van het verkeer 

zonder hinder van eventueel sluipverkeer dat gecreëerd wordt door de nieuwe site. De 

verschuivingen van het huidig en mogelijk nieuw sluipverkeer worden in kaart gebracht. 

 

Verkeersleefbaarheid 

Verkeersleefbaarheid wordt sterk bepaald door de verkeersintensiteit en de 

samenstelling van het verkeer, door de densiteit van activiteiten en functies langs de 

weg en door de afstand van het gemotoriseerd verkeer tot de gebouwen. Een wijziging 

in de verkeersintensiteit heeft een grotere impact op de leefbaarheid in typische 

woonstraten dan op de leefbaarheid van een steenweg. De verkeersleefbaarheid hangt 

in belangrijke mate samen met de impact van het verkeer op het algemeen 

geluidsniveau, de trillingen, de lucht(vervuiling) en de oversteekbaarheid.  

 

Verkeersleefbaarheid is een integrerende effectgroep waarbij enerzijds rekening wordt 

gehouden met een bepaalde omgeving en anderzijds een oorzakelijk verband wordt 

geschetst met het verkeer. Geluidsniveau, trillingen, luchtvervuiling en 

oversteekbaarheid zorgen hierbij voor de effectenoverdracht. Verschillen in 

verkeersleefbaarheid zullen op hun beurt resulteren in effecten op het vlak van de meer 

algemene menselijke ruimtelijke beleving. Deze effecten zullen kwalitatief ingeschat 

worden, zonder gebruik te maken van modellering. 

 

Ontsluiting via spoor 

Een ontsluiting via spoor wordt niet voorzien binnen het regionaal bedrijventerrein in de 

zone voor spoorinfrastructuur. De geplande bedrijvigheid zal niet voldoende vracht 

opleveren om vervoer over het spoor rendabel te maken. Deze spoorlijn heeft nog een 

beperkte restcapaciteit en is niet geëlektrificeerd.  

 

Parkeervoorzieningen 

De berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen gaat uit van een aantal 

aannames aangegeven door de opdrachtgever en/of parkeerkengetallen weergegeven 

in de CROW – publicatie ASVV 2004. Er wordt voorgesteld om per deelgebied het 

parkeren zoveel mogelijk te groeperen om het bodemgebruik te beperken. 

 

De berekening heeft tot doel een inschatting te kunnen maken van de benodigde ruimte 

voor parkeervoorzieningen en vertaalt zich op die wijze in het bodemgebruik. 

 

15.4.2 Overstromingen 

Op basis van de verwachte wijzigingen voor de discipline Water, oppervlaktewater zal 

ingeschat worden of het overstromingsrisico voor de plangebieden wijzigt. Bovendien 

zal de wijziging van de invulling van de risicozones beoordeeld worden (bebouwing, 

toegewezen functies,..). 

 

15.4.3 Landbouw 

Met behulp van GIS wordt een beschrijving gemaakt van de landbouwactiviteiten die 

verdwijnen/bijkomen door de bestemmingswijzigingen. Hierbij zal aandacht besteed 

worden aan de huidige landbouwwaarde in de gebieden. 
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15.4.4 Recreatie 

Er zal een beschrijving gegeven worden van de nieuwe recreatiemogelijkheden door de 

wijziging van de bestemming. Er zal voornamelijk aandacht besteed worden aan de 

nieuwe sportfaciliteiten op de stedelijke sportcampus. 

 

15.4.5 Hinder 

Op basis van de beschrijvingen in de disciplines Geluid en trillingen en Lucht wordt een 

inschatting gemaakt van de mogelijke hinder die de herbestemmingen kan veroorzaken 

voor omwonenden. Bijkomend wordt aandacht besteed aan mogelijke hindereffecten 

van het doortrekkersterrein in het plangebied Geraardsbergen Noord. 

15.5 Effectuitdrukking 

15.5.1 Mobiliteit 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 

• verkeersintensiteit: intensiteit op maatgevende knooppunten (pae tijdens de 

avondspits) 

• afwikkelingskwaliteit: kwaliteitsniveau van afwikkeling op maatgevende 

knooppunten  

• verkeersveiligheid: wachttijd, zichtbaarheid en afwikkelingskwaliteit 

• verkeersleefbaarheid: synthese van andere disciplines 

• bereikbaarheid: kwaliteit infrastructuur en frequentie vervoersmodi naar afstand 

tot site 

• benodigde parkeervoorzieningen: aantal benodigde parkeervoorzieningen 

tijdens een bepaald uurblok. 

 

15.5.2 Overstromingen 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 

• grootte zone met risico voor overstromingen; 

• aantal gehinderden bij overstroming. 

 

15.5.3 Landbouw 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 

• afname landbouwareaal; 

• aandeel landbouwbedrijven met grote impact van het plan; 

 

15.5.4 Recreatie 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 

• toename/afname mogelijkheden voor recreanten; 

• verbetering / verslechtering belevingswaarde voor recreanten. 

 

15.5.5 Hinder 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 

• toename/afname van het aantal gehinderden. 
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15.6 Beoordelingskader 

15.6.1 Mobiliteit 

Verkeersintensiteit 

De effecten op de verkeersintensiteit worden niet als dusdanig beoordeeld. Niet de 

verkeersintensiteit als dusdanig maar wel de gevolgen ervan zijn immers onderwerp van 

evaluatie. Binnen de discipline mobiliteit vertaalt dit zich onder andere naar de 

afwikkelingskwaliteit, de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de verkeersleefbaarheid. 

Daarnaast kent de wijziging in intensiteit haar vertaling in de disciplines geluid en lucht. 

 

 

Verkeersafwikkeling 

Op basis van de regelschema’s van de maatgevende kruispunten en de te verwachten 

intensiteit wordt de verhouding tussen intensiteit en capaciteit van de dominante 

stromen berekend. Deze verhoudingen kunnen worden gekoppeld aan kwaliteitsniveaus 

van afwikkeling (zie tabel 15.5). Het beoordelingskader voor afwikkelingskwaliteit is 

weergegeven in tabel 15.6. 

 

Tabel 15.6: Beoordelingskader deeldiscipline mobiliteit: afwikkelingskwaliteit 

score wijziging afwikkelingskwaliteit 

+3 afwikkelingskwaliteit verbetert met minstens drie niveaus 

+2 afwikkelingskwaliteit verbetert met minstens twee niveaus 

+1 afwikkelingskwaliteit verbetert met één niveau 

0 afwikkelingskwaliteit blijft in hetzelfde niveau 

-1 afwikkelingskwaliteit verslechtert met één niveau 

-2 afwikkelingskwaliteit verslechtert met minstens twee niveaus 

-3 afwikkelingskwaliteit verslechtert met minstens drie niveaus 

 

Verkeersveiligheid 

Voor de beoordeling van de effecten op de verkeersveiligheid zijn vooral de wijzigingen 

in de wachttijd en de zichtbaarheid relevant. Het beoordelingskader voor 

verkeersveiligheid is weergegeven in tabel 15.7. 

 

Tabel 15.7: Beoordelingskader deeldiscipline mobiliteit: verkeersveiligheid 

score wijziging verkeersveiligheid 

+3 wachttijd wordt onbestaande en/of zichtbaarheid gaat naar oneindig 

+2 wachttijd verkort met 30 seconden en/of de zichtbaarheid neemt sterk toe 

+1 wachttijd verkort met 15 seconden en/of de zichtbaarheid neemt toe 

0 wachttijd en zichtbaarheid blijven gelijk 

-1 wachttijd verlengt met 15 seconden en/of de zichtbaarheid neemt af 

-2 wachttijd verlengt met 30 seconden en/of de zichtbaarheid neemt sterk af 

-3 wachttijd verlengt met 1 minuut en/of de zichtbaarheid wordt zeer beperkt (10m) 

 

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid wordt beoordeeld op de afstand tot het openbaar vervoershalte en de 

aanwezigheid van sluipverkeer. Het beoordelingskader voor bereikbaarheid is 

weergegeven in tabel 15.8. 
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Tabel 15.8: Beoordelingskader deeldiscipline mobiliteit: bereikbaarheid 

score wijziging bereikbaarheid 

+3 afstand tot site is < 10m 

+2 afstand tot site is < 100m 

+1 afstand tot site is 100m – 600m 

0 Infrastructuur en frequentie blijven gelijk 

-1 afstand tot site  600m – 1000m  

-2 afstand tot site  > 1000m 

-3 afstand tot site > 5000m 

 

Het beoordelingskader voor sluipverkeer is weergegeven in tabel 15.9. Het sluipverkeer 

wordt beoordeeld aan de mate waarin het de doorstroming van het verkeer beinvloed 

(zie tabel 15.5). 

 

Tabel 15.9: Beoordelingskader deeldiscipline mobiliteit: sluipverkeer 

score wijziging sluipverkeer 

+3 sluipverkeer verbetert met minstens drie niveaus 

+2 sluipverkeer verbetert met minstens twee niveaus  

+1 sluipverkeer verbetert met één niveau 

0 sluipverkeer blijft in hetzelfde niveau 

-1 sluipverkeer verslechtert met één niveau 

-2 sluipverkeer verslechtert met minstens twee niveaus 

-3 sluipverkeer verslechtert met minstens drie niveaus 

 

Verkeersleefbaarheid 

De verkeersleefbaarheid wordt niet als afzonderlijke effectgroep beoordeeld maar vormt 

één van de elementen die bepalend zullen zijn voor de algehele ruimtelijke beleving van 

de mens. 

 

 

15.6.2 Andere deeldisciplines Mens 

In tabel 15.10 is het beoordelingskader voor de andere deeldisciplines van de discipline 

Mens weergegeven. 
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Tabel 15.10: Beoordelingskader discipline Mens - overige deeldisciplines 

Beoordeling Overstromingen Landbouw Recreatie Hinder 

+3 Daling van het verwacht 

aantal ernstig gehinderden 

met meer dan 50 % 

stijging van de 

landbouwactiviteiten met 

meer dan 80% 

 Belangrijke 

daling van het 

aantal ernstig 

gehinderden 

+2 Daling van het verwacht 

aantal ernstig gehinderden 

met meer dan 30 % 

stijging van de 

landbouwactiviteiten met 

meer dan 50% 

Recreatie 

neemt sterk toe 

Belangrijke 

daling van het 

aantal licht 

gehinderden of 

beperkte daling 

ernstig 

gehinderden 

+1 Daling van het verwacht 

aantal ernstig gehinderden 

met meer dan 10 % 

stijging van de 

landbouwactiviteiten met 

meer dan 10% 

Recreatie 

neemt toe 

Lichte stijging 

van het aantal 

matig 

gehinderden 

0 Geen wijziging van het 

verwacht aantel ernstig 

gehinderden  

Wijziging van de 

landbouwactiviteiten is 

minder dan 10 % 

Geen wijziging 

van de recreatie 

Geen wijziging 

van het aantal 

gehinderden 

-1 Stijging van het verwacht 

aantal ernstig gehinderden 

met minder dan 30 % 

Daling van de 

landbouwactiviteiten met 

meer dan 10 % 

Recreatie 

neemt af 

Lichte stijging 

van het aantal 

matig 

gehinderden 

-2 Stijging van het verwacht 

aantal ernstig gehinderden 

met meer dan 30 % 

daling van de 

landbouwactiviteiten met 

meer dan 50% 

Recreatie 

neemt sterk af 

Belangrijke 

stijging van het 

aantal licht 

gehinderden of 

beperkte 

stijging ernstig 

gehinderden 

-3 Stijging van het verwacht 

aantal ernstig gehinderden 

met meer dan 50 % 
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15.7 Effectbepaling 

15.7.1 Mobiliteit 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Dit gebied bestaat uit gemengde bedrijventerreinen, een recreatieterrein en een 

doortrekkersgebied. Samen genereren deze gebieden 356 bewegingen (pae), waarvan 

246 uitgaande en 109 binnenkomende bewegingen. Deze bewegingen verdelen zich 

over de drie aansluitpunten van de nieuwe ontsluitingsweg met N42. 

 

• Voetgangers en fietsers 

Voor voetgangers en fietsers is de infrastructuur langs N42 beperkt. Er zijn geen 

voetpaden en fietsinfrastructuur beperkt zich tot een geschilderde fietsstrook. Door de 

toename van het autoverkeer gaat de kwaliteit er voor de zwakke weggebruikers er op 

achteruit. 

 

• Verkeersafwikkeling 

Dit terrein veroorzaakt relatief veel verkeersbewegingen op een weg waar nog 

verkeersruimte over is. Ter hoogte van het kruispunt N460 – N42 kan de 

afwikkelingskwaliteit wel afnemen vooral omdat er een 4de tak bijkomt die nogal wat 

verkeer aanvoert. Door de toegenomen verkeerstroom neemt ook de bereikbaarheid af 

van de langs de weg gelegen woningen. 

 

Voor de nieuwe rotonde over het spoor werd de verkeersafwikkeling beoordeeld met 

Capacito. Het nieuwe verkeer werd hierbij het bestaande en opgehoogde verkeer 

geteld. In de avondspits ontstaat een matige wachttijd op N42 van noord naar zuid. De 

intensiteiten van de avondspits zijn weergegeven op illustratie 15.6. 
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Illustratie 15.6: Nieuwe rotonde N42 boven de spoorlijn (avondspits) 

  

Ook voor de geplande rotonde ter hoogte van N495 werdt met Capacito de 

afwikkelingskwaliteit nagekeken. Met een gewone enkelstrooksrotonde onstaan er 

belangrijke wachtrijen op beide takken van N42. De voorspelde avondspits intensiteiten 

zijn weergegeven op illustratie 15.7. 
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Illustratie 15.7: Nieuwe rotonde ter hoogte van N495 (avondspits)  

 

 

Het effect op de verkeersafwikkeling wordt als matig significant negatief (-2) beoordeeld. 

 

• Verkeersveiligheid 

De wachttijden zullen ter hoogte van het kruispunt N460 – N42 toenemen. Dit is een 

weinig significant negatief effect (-1). 

 

• Bereikbaarheid 

De afstand tot de buslijnen op N42 is niet groot (gemiddeld 500m). Door de toegenomen 

verkeerstroom neemt ook de bereikbaarheid af van de langs de weg gelegen woningen. 

Dit is een weinig significant negatief effect (-1). 

 

• Sluipverkeer 

De nieuwe ontsluitingsweg kan tot sluipverkeer leiden. Indien er geen conflictvrije 

spoorwegovergang komt op N42 zal de nieuwe ontsluitingsweg met zijn brug over de 

spoorlijn aanleiding geven tot sluipverkeer. Dit is een weinig significant negatief effect (-

1). 
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• Centrale ontsluitingsweg 

De verschillende deelgebieden worden ontsloten via een centrale ontsluitingsstructuur, 

met name de westelijke doortrekking van de N495 / Zonnebloemstraat. Deze weg loopt 

parallel aan de N42 en sluit in het noorden van het plangebied Geraardsbergen Noord 

aan op de N42. Deze centrale ontsluitingsweg wordt ontwikkeld als een ‘parkweg’, met 

laanbeplanting en van de rijweg gescheiden fietspaden. Voor de realisatie van deze weg 

is een brug over de spoorlijn noodzakelijk. Het tracé van de ontsluitingsweg sluit op 4 

plaatsen aan op N42. Het gegeneerde verkeer zal zich over deze takken verdelen, maar 

vooral het noordelijke aantakkingspunt zal omwille van de verbinding met N460 het 

meeste verkeer aantrekken. Een schematische weergave van de ontsluitingsweg, met 

ligging van de ontsluitingspunten is te vinden in illustratie 9.4 

 

Infrabel wil ook N42 met een brug over de spoorlijn leggen ter hoogte van overweg nr. 

53. Omwille van de scherpe kruising tussen weg en spoorlijn, zal de spoorlijn in koker 

worden gelegd waar de weg overheen gaat. Boven op de koker ontstaat dan een 

plateau waarop de ontsluitingsweg kan aansluiten. Deze overgang zou dan ook in de 

plaats komen van de overgang die de nieuwe ontsluitingsweg zou maken. Hierdoor 

ontstaat een noordelijke en zuidelijke ontsluitingsweg met elk zijn aansluitpunten op 

N42. Twee varianten van de nieuwe aansluiting op de spoorkoker worden hierna 

weergegeven. 
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Illustratie 15.8: voorstel Infrabel met T-aansluiting 
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Illustratie 15.9: voorstel Infrabel met rotonde 

 
Indien er geen twee bruggen over de spoorlijn mogelijk zijn geniet het voorstel van 

Infrabel de voorkeur. N42 is immers een belangrijker weg dan de nieuwe 

ontsluitingsweg en met een brug op de ontsluitingsweg en slagbomen op N42 zal de 

ontsluitingsweg al snel als sluipweg worden gebruikt. Er moet wel op worden toegezien 

dat het aantal aansluitingspunten op N42 beperkt blijft. Elke aantakking levert extra 

conflictpunten op. 

 

Er moet vermeden worden dat het verkeer voor het bedrijventerrein door het 

recreatieterrein gaat. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 238 - September 2011 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

• Voetgangers en fietsers 

In de Dagmoedstraat zijn er geen voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Hoewel 

het hier niet om grote aantallen gaat, verdienen deze weggebruikers een betere 

bescherming tegen het autoverkeer dat gekenmerkt wordt door een groot aandeel 

vrachtverkeer. 

 

• Verkeersafwikkeling 

Dit terrein veroorzaakt slechts een gering aantal verkeersbewegingen op een weg waar 

nog verkeersruimte over is. Ter hoogte van het kruispunt N460 – N42 kan de 

afwikkelingskwaliteit wel afnemen. Dit is een weinig significant negatief effect (-1). 

 

• Verkeersveiligheid 

De wachttijden zullen ter hoogte van het kruispunt N460 – N42 lichtjes toenemen. Dit is 

een weinig significant negatief effect (-1). 

 

• Bereikbaarheid 

De afstand tot de buslijnen op N42 is groot (1,5 km). Dit is een matig significant negatief 

effect (-2). 

 

• Sluipverkeer 

Er is geen invloed op sluipverkeer. 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

De kleinhandelszone sluit aan bij N42 en veroorzaakt 374 bewegingen in de avondspits. 

Samen met die van de noordelijke gebieden zijn dat 730 bewegingen extra. 

 

• Voetgangers en fietsers 

Voor voetgangers en fietsers is de infrastructuur langs N42 beperkt. Er zijn geen 

voetpaden en fietsinfrastructuur beperkt zich tot een geschilderde fietsstrook. Door de 

toename van het autoverkeer gaat de kwaliteit voor de zwakke weggebruikers er op 

achteruit. 

 

• Verkeersafwikkeling 

Dit terrein veroorzaakt verkeersbewegingen op een weg waar nog verkeersruimte over 

is. De kruispunten op N42 worden wel extra belast. Dit is een matig significant negatief 

effect (-2). 

 

• Verkeersveiligheid 

De wachttijden zullen ter hoogte van de kruispunten van N42 toenemen. Dit is een 

weinig significant negatief effect (-1) 

 

• Bereikbaarheid 

De afstand tot de buslijnen op N42 is niet groot (gemiddeld 500m). Dit is een weinig 

significant negatief effect (-1) 

 

• Sluipverkeer 

Er is geen invloed op sluipverkeer. 

 

• Ontsluiting via spoor 

Er is geen invloed op de ontsluiting per spoor. 
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Plangebied UNALsite 

De Unalsite ligt tegen de kern van Geraardsbergen en kan op verschillende manieren 

worden ontsloten. Bij volledige ontwikkeling en dan vooral van het kleinhandelsgebied 

zou deze site wel eens heel veel bewegingen kunnen veroorzaken 1103 (pae) waarvan 

592 aanvoer en 511 afvoer. De nabijheid van de kern maakt deze site goed bereikbaar 

voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoergebruikers. 

 

Volgende auto ontsluitingen zijn theoretisch mogelijk.  

• Ontsluiten via het centrum is niet aan te raden. Dit zou de leefbaarheid van de 

stadskern niet ten goede komen. 

• De ontsluiting via Majoor Van Lierdelaan en verder via Kloosterstraat of 

Brugstraat is niet wenselijk omdat die laatste twee straten relatief smalle 

dichtbebouwde woonstraten zijn die bij het stedelijk weefsel horen. 

• De autoontsluiting oostwaarts via N496 heeft andere nadelen. Deze weg heeft 

weliswaar een voldoende breedte en is minder bebouwd. De aanwezige 

bebouwing bestaat ook uit alleenstaande woningen die minder last zullen 

hebben van drukker verkeer. Maar N496 of Guilleminlaan moet echter een heel 

hoogteverschil overbruggen en kronkelt zich met verschillende haarspeldbochten 

naar boven. 

 

• Verkeersafwikkeling 

Guilleminlaan (N496) kan deze extra intensiteiten verwerken maar er zullen problemen 

ontstaan aan het niet met verkeerslichten geregelde kruispunt tussen N496 en N495. Dit 

is een matig significant negatief effect (-2). 

 

• Verkeersveiligheid 

De aard van Guileminlaan (N496) (haarspeldbochten, steile helling) en het kruispunt 

tussen N496 en N495 zorgen voor belangrijke veiligheidsproblemen. Dit is een matig 

significant negatief effect. 

 

• Bereikbaarheid 

De afstand tot de buslijnen in Gaverstraat isklein (minder dan 500m). Dit is een weinig 

significant positief effect (+1). 

 

• Sluipverkeer 

Omwille van de slechte ontsluiting via N496 is er een groot gevaar dat veel verkeer door 

de Unalsite door de kern van Geraardsbergen gaat rijden. Dit is een matig significant 

negatief effect (-2). 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Gezien dit RUP geen verkeer genereert, worden er ook geen effecten verwacht voor de 

verschillende effectgroepen. 

 

15.7.2 Overstromingen 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

In de discipline Water wordt het effect van dit RUP op het overstromingsrisico als 

neutraal beoordeeld in vergelijking met de huidige bestemming. Er zijn ook geen recent 

overstroomde gebieden gelegen in het gebied die bijvoorbeeld het optrekken van 
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gebouwen zouden kunnen hypothekeren. Het effect wordt dan ook als neutraal 

beoordeeld. 

 

Ten opzichte van de bestaande toestand geeft de discipline Water wel een verhoogd 

risico op overstromingen aan (niet significant negatief effect). Gezien de ligging van het 

plangebied in stedelijk gebied, maar het ontbreken van recente overstromingen, wordt 

dit effect ook hier als weinig significant negatief beoordeeld. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Voor dit plangebied is er geen verhoogd risico op overstromingen te verwachten. Het 

effect is neutraal voor beide referentiesituaties. 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

In het plangebied Kleinhandelszone N42 zijn er recent geen gebieden overstroomd en 

zal het plan ook geen aanleiding geven tot een verhoogd overstromingsrisico. Het effect 

is neutraal ten opzichte van de huidige bestemming. 

 

Ten opzichte van de bestaande situatie is er zelfs een lichte verlaging van het 

overstromingsrisico. Het effect is weinig significant positief. 

 

Plangebied UNALsite 

Voor het plangebied UNAL-site is er op zich weinig wijziging in vergelijking met de 

huidige bestemming of de bestaande toestand. Op het vlak van overstromingen is het 

gebied momenteel echter reeds problematisch. Bovendien zorgt het RUP ervoor dat er 

potentieel gebouwen kunnen bijkomen. Deze kunnen ervoor zorgen dat het water bij 

overstromingen minder plaats heeft en bijkomende oppervlaktes onder water komen te 

staan. Het effect wordt dan ook als matig significant negatief beoordeeld. Door het 

nemen van milderende maatregelen kan echter vermeden worden dat een bijkomend 

overstromingsrisico gecreëerd wordt (zie paragraaf 15.11.2).  

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Dit plangebied is watergevoelig. De omzetting van woonuitbreidingsgebied naar 

woongebied is dan ook zeer significant positief. In werkelijkheid staan er echter geen 

woningen in het gebied en kan slechts een lichte vermindering van de afstroming 

verwacht worden. Ten opzichte van de bestaande toestand wordt het effect dan ook als 

weinig significant positief beoordeeld. 

 

15.7.3 Landbouw 

Plangebieden Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost, Kleinhandelszone N42 

en Unalsite 

De beschrijving van de effecten wordt gebaseerd op de Landbouwtoets van het gebied 

(VLM, 2008).  

 

Voor de plangebied UNALsite worden geen effecten verwacht op de landbouw, gezien 

zich in dit plangebied geen landbouwgebieden bevinden in de huidige bestemming of in 

de bestaande toestand. 

 

Binnen het plangebied Kleinhandelszone N42 komt in de huidige bestemming wel 

landbouwgrond voor, maar deze kent in werkelijkheid een ander gebruik. Ten opzichte 

van de bestaande toestand is er dan ook geen effect. Ten opzichte van de huidige 
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bestemming, gaat het om een zeer kleine oppervlakte (0,3 ha), waardoor het effect als 

neutraal beoordeeld wordt. 

 

In de andere twee plangebieden komen belangrijke oppervlaktes voor die als 

bestemming en/of gebruik landbouw hebben. Hiervoor worden de effecten verder 

onderzocht. 

 

Ten opzichte van de huidige bestemming, heeft het RUP geen impact op het plangebied 

Schendelbeke Oost. Geen van de percelen heeft immers als bestemming agrarisch 

gebied. In het plangebied Geraardsbergen Noord is er wel een belangrijke oppervlakte 

met als huidige bestemming agrarisch gebied (21 ha). Dit is iets minder dan 0,5% van 

de totale oppervlakte met een agrarische bestemming binnen het grondgebied van 

Geraardsbergen. Het effect wordt dan ook als neutraal beoordeeld. 

 

Ten opzichte van de bestaande toestand, moet het effect genuanceerd worden. De 

bestemmingswijziging voor de plangebieden Geraardsbergen Noord en Schendelbeke 

Oost heeft een impact op 15 landbouwbedrijven en ongeveer 30 ha in landbouwgebruik. 

Er zijn geen bedrijfszetels gelegen in het plangebied, noch op de rand van het 

plangebied waardoor er geen huiskavels getroffen worden. 

 

Voor 13 bedrijven is de impact relatief beperkt tot beperkt. Zij zullen hun bedrijfsvoering 

kunnen verder zetten. Voor de (relatief) kleinere bedrijven is dit RUP waarschijnlijk 

aanleiding om over te schakelen op hobbylandbouw of het bedrijf volledig stop te zetten. 

Een tweetal bedrijven onvervinden een iets grotere impact. Zij zullen hun bedrijfsvoering 

dienen aan te passen. Het effect op landbouw, ten opzichte van de bestaande toestand 

is voor beide plangebieden matig significant negatief. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Ten opzichte van de huidige bestemming is er geen effect op landbouw.Binnen de 

plangebieden zijn immers geen percelen gelegen met als bestemming agrarisch gebied. 

 

In werkelijkheid kennen de percelen echter wel een landbouwgebruik. In vergelijking met 

de totale opppervlakte met een agrarische bestemming in Geraardsbergen gaat het 

echter om een verwaarloosbare oppervlakte (0,3%). Bovendien betekent de huidige 

bestemming als woonuitbreidingsgebied dat het toekomstige landbouwgebruik ook in de 

huidige situatie onzeker is. Het effect wordt als neutraal beoordeeld. 

 

15.7.4 Recreatie 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

In dit plangebied is momenteel reeds al een zone met bestemming recreatie aanwezig. 

Deze zone zal door het RUP iets groter worden. Dit is een weinig significant positief 

effect ten opzichte van de huidige bestemming. In werkelijkheid is deze zone 

grotendeels in gebruik als landbouwgebied en komen slechts verspreid enkele sport- en 

recreatievoorzieningen voor. Het RUP zorgt voor een bundeling van de recreatieve 

infrastructuur. Bovendien zorgt de parkweg voor een betere ontsluiting en verbinding 

van de verschillende delen. Dit is een matig significant positief effect. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Het gebied heeft momenteel weinig belang voor recreatie, en dit zal bij de 

bestemmingswijziging niet veranderen. Er is geen effect. 
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Plangebied Kleinhandelszone N42 

Het gebied heeft momenteel weinig belang voor recreatie, en dit zal bij de 

bestemmingswijziging niet veranderen. Er is geen effect. 

 

Plangebied UNALsite 

De bestemming van dit plangebied wijzigt niet ingrijpend. Ten opzichte van de huidige 

bestemming worden er dan ook geen effecten verwacht op het vlak van recreatie.  

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De natuurgebieden krijgen als ondergeschikte functie recreatie mee. Ten opzichte van 

de huidige bestemming zullen er dan ook meer mogelijkheden komen voor recreatie. Dit 

is een weinig significant positief effect. Ook in de bestaande toestand is geen recreatie 

mogelijk. Ook ten opzichte van deze referentie wordt het effect dan ook als weinig 

significant positief beoordeeld. 

 

15.7.5 Hinder 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

In de worst-case benadering die gevolgd wordt in de discipline Geluid en trillingen is er 

een sterke toename van de hinder voor de woningen in de nabijheid van het plangebied. 

Dit wordt enigszins gemilderd door de voorschriften (kleinere bedrijven nabij woonwijk) 

en door de reeds aanwezige hinder van het verkeer op de N42. Ook hier is echter 

bijkomende hinder te verwachten omwille van de toename van het verkeer vanuit de 

bedrijvenzones. Het effect wordt als matig significant negatief beoordeeld ten opzichte 

van de bestaande situatie. 

 

Ten opzichte van de huidige bestemming is het effect wat kleiner gezien Nederboelare 

nu ook reeds industrie als bestemming heeft. Het effect is weinig significant negatief. 

 

Lichthinder wordt grotendeels vermeden door de aanwezigheid van bufferzones nabij de 

woningen. Het effect is neutraal. 

 

Of er geurhinder zal optreden ten gevolge van de herbestemming is op basis van de 

voorschriften moeilijk te beoordelen. Het effect wordt dan ook als neutraal beoordeeld. 

 

Voor het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein is er weinig hinder te 

verwachten van het stedelijk sportpark. Zeker ten opzichte van de huidige bestemming 

die al recreatie inhoudt. Ten opzichte van de bestaande toestand kan meer verkeer 

verwacht worden, maar het effect hiervan zal veeleer beperkt zijn voor de omwonenden. 

 

Het doortrekkersterrein kan mogelijk wel hinder veroorzaken voor de nabijgelegen 

woningen. De belangrijkste bronnen van hinder die potentieel kunnen voorkomen bij de 

inrichting van doortrekkersterreinen zijn geluidshinder door buitenactiviteiten van de 

woonwagenbewoners, problemen met zwerfafval en een onveiligheidsgevoel bij de 

omwonenden. Het doortrekkersaspect maakt dat het ook moeilijker is om afspraken te 

maken met de bewoners. De vrij ruime buffer die voorzien wordt in de voorschriften 

zorgt ervoor dat de effecten van geluidshinder of visuele hinder door vb. zwerfvuil 

beperkt zullen zijn voor de omwonenden. Het aspect van het onveiligheidsgevoel is 

echter minder gemakkelijk te milderen en ook moeilijk te beoordelen gezien het om een 

subjectief gegeven gaat. Daarom wordt het effect van het doortrekkersterrein als 
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neutraal beoordeeld. In paragraaf 15.11 is wel nog een milderende maatregel 

opgenomen om eventuele effecten te beperken. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

De herbestemming van plangebied Schendelbeke Oost van bufferzone tot 

industriegebied zal aanleiding geven tot een verhoging van de geluidswaarden in de 

omgeving. Dit is een gevolg van het type bedrijven dat zich kan vestigen (worst-case 

benadering discipline Geluid) en, in mindere mate, door de toename van de 

verkeersintensiteit. Het effect is matig significant negatief. 

 

Ten opzichte van de bestaande situatie is het effect gelijkaardig gezien het huidige 

landgebruik ook geen aanleiding geeft tot geluidshinder.  

 

Lichthinder wordt grotendeels vermeden door de aanwezigheid van bufferzones nabij de 

woningen. Het effect is neutraal. 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Voor het plangebied Kleinhandelszone N42 kan een lichte stijging van het geluidsniveau 

verwacht worden, voornamelijk omwille van een toename van de verkeersintensiteit. Dit 

is het geval voor beide referentiesituaties. Dit is een weinig significant negatief effect. 

 

Plangebied UNALsite 

Voor de UNALsite geeft de bestemmingswijziging aanleiding tot een lichte stijging van 

het geluidsniveau ten opzichte van de bestaande situatie. Ten opzichte van de huidige 

bestemming wordt geen wijziging verwacht. Voor beide referentiesituaties wordt echter 

een belangrijke toename van de verkeersintensiteiten verwacht, waardoor de 

geluidsoverlast zal toenemen. Dit is een matig significant negatief effect. 

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Dit RUP heeft geen impact op het aantal gehinderden, noch ten opzichte van de 

bestaande toestand als ten opzichte van de huidige bestemming. Het effect is neutraal. 

 

15.8 Effectbeoordeling 

In tabel 15.11, tabel 15.12 en tabel 15.13 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor 

de discipline Mens. 

 

Tabel 15.11: Effectbeoordeling voor de discipline Mens, mobiliteit ten opzichte van de bestaande 

toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

-2 -1 -2 -2 / 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

-1 -1 -1 -2 / 

Wijziging bereikbaarheid -1 -2 -1 +1 / 

Wijziging sluipverkeer -1 0 0 -2 / 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

+1 +1 0 0 / 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 244 - September 2011 

 

Tabel 15.12: Effectbeoordeling voor de discipline Mens, andere deeldisciplines ten opzichte van de 

huidige bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Overstromingen 0 0 0 -2 +3 

Landbouw 0 / 0 / / 

Recreatie +1 / / / +1 

Hinder 0 -2 -1 -2 0 

 

Tabel 15.13: Effectbeoordeling voor de discipline Mens, andere deeldisciplines ten opzichte van de 

bestaande toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Overstromingen -1 0 +1 -2 +1 

Landbouw -1 -1 / / 0 

Recreatie +2 / / 0 +1 

Hinder -1 -2 -1 -2 0 

 

15.9 Effectbepaling windturbines 

15.9.1 Methodologie 

Voor de discipline Mens zijn vooral de aspecten veiligheid en hinder van belang. Voor 

veiligheid wordt hier enkel rekening gehouden met de mogelijkheid van het omvallen of 

afbreken van (delen van) een turbine en de kans dat deze op een woning terecht komt. 

Meer specifieke veiligheidsaspecten zoals bijvoorbeeld effecten van ijsval zijn moeilijk te 

bepalen zonder concrete inplantingsgegevens. 

 

De windturbines kunnen enerzijds geluidshinder en anderzijds hinder door slagschaduw 

veroorzaken. Voor geluidshinder wordt gestart vanuit de resultaten van de analyse 

binnen de discipline Geluid en trillingen. De slagschaduw zal met een model berekend 

worden. Het eindresultaat is een gebiedsdekkende kaart met aanduiding van het aantal 

uur schaduw per jaar. Deze waarden worden getoetst aan de wettelijk toegelaten 

normen.  

 

Er zal onderzocht worden waar zich woningen binnen de hinderlijke contouren van 

geluid en slagschaduw bevinden. De grenswaarden voor geluid zijn neergeschreven in 

de omzendbrief LNE/2009/01 – RO/2009/01: Beoordelingskader voor de inplanting van 

kleine en middelgrote windturbines. Voor slagschaduw wordt een maximum van 30 uur 

per jaar als maximaal toelaatbaar beschouwd (omzendbrief LNE/2009/01 – 

RO/2009/01). 

 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 

• aanwezigheid van woningen binnen veilgheidsmarge 

• aanwezigheid van woningen binnen hinderlijke geluidscontour 

• aanwezigheid van woningen binnen hinderlijke contour van slagschaduw 
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15.9.2 Beoordeling 

Voor de effecten van windturbines wordt het plan niet in zijn geheel beoordeeld maar 

wordt de beoordeling op kaart gezet als een zonering. Hierbij wordt voor de 

plangebieden aangegeven in welke zones windturbines geen probleem vormen (0), 

mogelijk een negatieve impact hebben (-1) of zeker negatieve impact hebben (-2). In 

tabel 15.14 wordt het beoordelingskader hiervoor weergegeven. Deze beoordeling is 

voorwaardelijk gezien de effecten slechts kunnen ingeschat worden wanneer concrete 

gegevens over type en opstelling gekend zijn. In het MER worden hiervoor wel 

aanbevelingen opgenomen. 

 

Tabel 15.14: Beoordelingskader windturbines voor discipline Mens 

Beoordeling Windturbines 

+3  

+2  

+1  

0 Geen woningen binnen hinderlijke geluid- of slagschaduwcontour 

-1 Hinder mogelijk op het vlak van geluid of slagschaduw 

-2 Hinder mogelijk op het vlak van zowel geluid als slagschaduw 

-3 Omwille van de veiligheid te dicht bij woningen gelegen 

 

15.9.3 Effectbepaling 

Gezien het in dit plan gaat om een zonering van waar windturbines mogelijk hinder 

kunnen veroorzaken en niet om een effectbepaling van een concreet windturbine 

project, moet een algemene benadering gevolgd worden. De exacte locaties van de 

turbines zijn immers niet gekend.  

 

Daarom wordt vertrokken vanuit de aanwezige woningen, zowel in woongebied als 

geïsoleerd. Hierbij wordt eerst een veiligheidsmarge genomen ter grootte van de 

tiphoogte van de turbines. Binnen deze veiligheidsmarge is de beoordeling zeer 

significant negatief. 

 

Vervolgens wordt in de rest van de zoekzones een zonering toegepast voor geluid en 

slagschaduw. Hierbij wordt geen beoordeling zeer significant negatief meer gegeven 

gezien het onmogelijk is op planniveau de plaatsing van windturbines uit te sluiten. Bij 

de effectbepaling kan immers geen rekening gehouden worden met locatiespecifieke 

aspecten zoals de aanwezigheid van bufferende elementen of het aanwezige 

achtergrondgeluid. De zonering geeft dan ook enkel aan waar bijkomend onderzoek 

noodzakelijk zal zijn bij de uitwerking van concrete projecten. 

 

Voor grotere turbines werd het geluidseffect berekend voor een fictieve turbine binnen 

het plangebied UNALsite. Uit deze berekening blijkt dat op een afstand van 450 m nog 

40 dB(A) geluid waarneembaar is. De grens voor hinder ligt voor woningen in een 

landelijke omgeving of in woongebied op 39 dB(A). Daarom wordt in de zoneringskaart 

een grens van 500 m genomen als hindercontour. De afstand van 250 m, die 

opgenomen is in de omzendbrief, is hierin dan ook al vervat. 

 

Naast de effecten van geluidshinder wordt de invloed van het stroboscopische effect of 

slagschaduw door de windturbines nagegaan. Afstand speelt een grote rol bij hinder van 
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slagschaduw. Bij grotere afstanden is er minder hinder, doordat de wiek dan niet de hele 

zonneschijf kan bedekken en er geen volle schaduw meer valt. Ook de frequentie is 

belangrijk. Door de langzame draaiing van de molens van tegenwoordig is dat steeds 

minder geworden. De slagschaduw is merkbaar in een vlindervormig gebied. De 

slagschaduw verplaatst zich in de loop van de dag van west naar oost. In de zomer, als 

de zon hoog staat, is het gebied kleiner dan in de winter. 

 

In illustratie 15.10 wordt de slagschaduw weergegeven van zowel een grote als een 

middenschalige windturbine. Hiervoor werd een modelberekening uitgevoerd op basis 

van een middelgrote turbine (65m) en een grote turbine (150 m) zonder rekening te 

houden met locatiespecifieke kenmerken zoals de topografie of de aanwezigheid van 

gebouwen. De locatie op de illustratie is dan ook enkel toegevoegd als referentie voor 

de schaal en betreft geen concrete inplantingslocatie. De contour van 30 uur wordt 

weergegeven op de illustratie gezien meer dan 30u hinder door slagschaduw niet 

toegelaten is. Hieruit blijkt dat de slagschaduw bij de middenschalige turbines minder 

ver reikt dan bij de grootschalige turbines. 

 

 

 

 
Illustratie 15.10: Slagschaduw van een grote en een middenschalige turbine 

 

Om de zones te bepalen waar mogelijk effecten van slagschaduw kunnen optreden, 

wordt een worst-case benadering gevolgd. Hierbij wordt voor elke woning een buffer 

berekend waarbij bij de slechtst mogelijke plaatsing van een windturbine een 

overschrijding van de 30-uur norm kan verwacht worden. Voor middelgrote turbines gaat 

het om een buffer van 95 m, voor grote turbines een buffer van 205 m. 
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Voor de totale effectbepaling voor windturbines voor de discipline Mens wordt een 

combinatie gemaakt van de effecten voor zowel veiligheid, geluidshinder als 

slagschaduw. Hierbij wordt telkens de slechtste beoordeling weerhouden. 

 

15.10 Ontwikkelingsscenario’s 

Het plan vormt, voor de discipline Mens geen belemmering voor de 

ontwikkelingsscenario’s. 

 

Voor het ontwikkelingsscenario streefbeeld N41 vormt het plan zelfs een gedeeltelijke 

uitvoering van het ontwikkelingscenario. De verschillende plangebieden en hun invulling 

(ruwe versie) waren al als dusdanig opgenomen bij het opstellen van het streefbeeld. 

Het plan vormt dan ook zeker geen belemmering voor de uitvoering ervan. 

 

15.11 Milderende maatregelen 

15.11.1 Mobiliteit 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

Een heraanleg van de N42 is noodzakelijk. Deze heraanleg zou moeten bestaan uit: 

• heraanleg van de verschillende kruispunten met het oog op capaciteit (meer 

opstelstroken) en veiligheid (lichtenregeling) 

• de aanleg van veilige en gescheiden fietspaden 

• de aanleg van conflictvrije spoorwegovergang. 

 

Gezien de N42 buiten het plangebied valt, kan dit niet opgenomen worden in het RUP. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Deze zone is vooral slecht ontsloten door openbaar vervoer. Een bediening van de dit 

deel van N460 kan hier een oplossing bieden. 

 

Deze maatregel kan niet opgenomen worden in het RUP. 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Hiervoor gelden dezelfde maatregelen als in voor het plangebied Geraardsbergen 

Noord. 

 

Plangebied UNALsite 

De UNALsite heeft een slechte auto ontsluiting. Van de verschillende mogelijkheden is 

de oostelijke route via de kronkelende N496 de minst slechte. Door zijn ligging vlakbij de 

kern en in de vallei van de Dender is het moeilijk om deze site goed te ontsluiten voor 

autoverkeer. 

 

Daar vooral de kleinhandelszone voor veel autoverkeer zorgt, is het aan te bevelen om 

de oppervlakte er van te verkleinen. Door de brutovloeroppervlakte te halveren (van 

30.000 naar 15.000 m2) loopt het aantal voertuigen in de avondspits terug van maximaal 

935 naar de helft ervan wat veel gemakkelijker te verwerken is voor het ontsluitende 

wegennet. Deze wegen kunnen 700 pae pae per uur per rijstrook verwerken. Deze 

maatregel dient opgenomen te worden in het RUP. 
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Om het vrachtverkeer te beperken, kan ook het transport te water meer worden 

aangemoedigd. Het aantrekken van meer watergebonden bedrijvigheid kan hier toe 

bijdragen. In een RUP kan de modal split van toekomstige bedrijven worden vastgelegd. 

 

 

 

 

 

Tabel 15.15: Effectbeoordeling voor de discipline Mens, mobiliteit ten opzichte van de bestaande 

toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

-2 -1 -2 -1 / 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

-1 -1 -1 -1 / 

Wijziging bereikbaarheid -1 -2 -1 +1 / 

Wijziging sluipverkeer -1 0 0 -1 / 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

+1 +1 0 0 / 

 

15.11.2 Overstromingen 

Mits het nemen van maatregelen om het overstromingsrisico op de UNAL-site te 

mitigeren zoals opgenomen in de discipline Water (paragraaf 11.10), wordt geen 

bijkomend overstromingsrisico gecreeërd, noch voor de nieuwe constructies die 

mogelijk zijn, noch voor bestaande bebouwing binnen en buiten het plangebied. Onder 

die voorwaarden wordt het effect als neutraal beoordeeld. 

 

15.11.3 Doortrekkersterrein 

In de brochure Wonen op wielen (Agentschap binnelands bestuur, 2010) zijn algemene 

richtlijnen opgenomen voor de inrichting en het beheer van woonwagenterreinen. 

Belangrijk hierbij is vooral het maken van duidelijke afspraken en de opvolging van het 

terrein door een beheerder.  

 

Een huishoudelijk reglement regelt het beheer en bepaald wie het terrein mag gebruiken 

en voor hoe lang. Ook het onderhoud van de infrastructuur wordt hierin geregeld. Dit 

huishoudelijk reglement wordt best vertaald in een flyer en een informatiebord op het 

terrein. hierbij wordt zoveel mogelijk met pictogrammen gewerkt.  

 

Een toezichter zorgt voor de naleving van het reglement. Hij regelt ook het onderhoud 

van het sanitair en andere gemeenschappelijke voorzieningen. Ook het afvalbeleid 

vraagt bijzondere aandacht.  

 

Een goede inrichting van het terrein, duidelijke regels en toezicht op de naleving hiervan 

kan veel van de mogelijke hinderaspecten van een doortrekkersterrein voorkomen.  
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Gezien geen belangrijke negatieve effecten verwacht worden, dient deze maatregel 

echter niet dwingend te worden opgenomen in het RUP en is ze meer te beschouwen 

als een aanbeveling. 

 

15.11.4 Hinder 

Voor de maatregelen om hinder te voorkomen, wordt verwezen naar de milderende 

maatregelen die vermeld zijn bij de discipline Geluid en trillingen en Lucht. 

 

Tabel 15.16: Effectbeoordeling voor de discipline Mens, andere deeldisciplines ten opzichte van de 

huidige bestemming na milderende maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Overstromingen 0 0 0 0 +3 

Landbouw 0 / 0 / / 

Recreatie +1 / / / +1 

Hinder 0 -1 -1 -1 +1 

 

Tabel 15.17: Effectbeoordeling voor de discipline Mens, andere deeldisciplines ten opzichte van de 

bestaande toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Overstromingen -1 0 +1 0 +1 

Landbouw -1 -1 / / 0 

Recreatie +2 / /  +1 

Hinder -1 -1 -1 -1 0 
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16 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

16.1 Figuren 

Figuur 16.1: Ferrariskaart 

Figuur 16.2: Vandermaelenkaart 

Figuur 16.3: Traditionele landschappen 

Figuur 16.4: Landschapsaltlas 

Figuur 16.5: Beschermde monumenten en landschappen 

Figuur 16.6: Zoneringskaart windturbines discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

 

16.2 Afbakening van het studiegebied 

Voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt een ruime 

zone rond de plangebieden genomen, rekening houdend met de zichtbaarheid van 

eventuele wijzigingen in het landschap van veraf door het reliëf. 

 

Het studiegebied loopt in het noordwesten van het centrum van Gemeldorp richting 

oosten over de Kakelenberg, via de N816 tot aan Schendelbeke. De oostelijke grens 

van het studiegebied verloopt verder richting het zuiden over de Oudenberg en de 

uitloper van deze heuvelrug tot aan de Grote Buizemont. De zuidelijke grens van het 

studiegebied loopt iets ten zuiden van Overboelare en Goeferdinge. De westelijke grens 

loopt rondom Goeferdinge, over Duitsenbroek en meer noordelijk aan de oostzijde van 

Deftinge tot Gemeldorp.  

 

16.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Het landschap wordt beschreven op basis van: 

• Historische ontwikkeling van het landschap: 

• historische kaarten 

• historische bronnen 

• Beschrijving op macroschaal: 

• indeling van het landschap in 'traditionele landschappen' 

• landschapsatlas 

• Beschrijving op mesoschaal: 

• landschapsatlas 

• terreinwaarnemingen 

• Beschrijving op microschaal: 

• terreinwaarnemingen 

• archeologische kennis 

 

In deze beschrijving wordt aandacht besteed aan: 

• de landschapsstructuur 

• de landschapstypologie 

• het landschapsbeeld 

• de landschapsbeleving  

• het landgebruik 

• de cultuurhistorische en archeologische waarde  
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Telkens wordt aangegeven wat de relevantie van deze karakteristieken is voor het plan. 

 

16.3.1 Historische ontwikkeling van het landschap 

Op de 18de eeuwse kaart van de Ferraris (figuur 16.1) zijn de kernen van 

Geraardsbergen, Schendelbeke en Overboelare duidelijk herkenbaar. Ook de huidige 

N42 is al zichtbaar als hoofdweg. Het grondgebruik is aangepast aan het reliëf. Op lager 

gelegen gronden liggen voornamelijk graslanden, terwijl hogerop de hellingen akkers 

liggen.  

 

Eind 18e eeuw waren de plangebieden Geraardsbergen Noord, Kleinhandelszone N42, 

Schendelbeke Oost en Natuurgebieden Molenbeekvallei grotendeels als akkerland in 

gebruik. Tussen de deelgebieden Schendelbeke West en Nederboelare lag toen een 

strook bos in de vallei van de Dammersbeek. De Unalsite was eind 18e eeuw in gebruik 

als grasland.  

 

Op de Vandermaelenkaart (1850) (figuur 16.2) is de N42 nadrukkelijk weergegeven als 

hoofdweg. Op de plaats waar nu de spoorlijn ligt, is een voetweg weergegeven. De 

gehuchten Nederboelare, Overboelare en Schendelbeke zijn zichtbaar. De 

plangebieden zijn in deze periode nog steeds allen in gebruik als akkerland of deels 

grasland.  

 

Op de Unalsite vestigde zich in 1850 een luciferfabriek. In 1912 fusioneerde die met 

andere luciferbedrijven tot de Union Allumettière U.A. In 1944 opent een groot 

industrieel complex. In 1998 sluit Swedish Match definitief de fabriek. Sinds de sluiting is 

de site in reconversie. Enkele van deze oude gebouwen zijn nog aanwezig en hebben 

een hoge architecturale waarde. 

 

16.3.2 Beschrijving op macroschaal 

Algemeen 

De omgeving van Geraardsbergen is heuvelachtig, met, naar Vlaamse normen, steile en 

hoge hellingen. De Buizemont (70 à 80 meter) ligt parallel aan de Dender en beschermt 

de oude stad. Ook de Oudenberg, met de ‘Muur’ is een opvallend steile heuvel. De 

Buizemontheuvel en het Arduinbos lopen op Waals grondgebied verder. De taalgrens is 

in het landschap niet waar te nemen: de huizen, gewassen, bodemtypes en het patroon 

van kleine percelen zijn identiek aan beide zijden. 

 

Traditionele landschappen (figuur 16.3) 

Behalve het stedelijk gebied van Geraardsbergen zelf, behoort de hele omgeving van 

Geraardsbergen tot het traditionele landschap Zandleem- en leemstreek. Enkel de vallei 

van de Dender stroomafwaarts van Geraardsbergen behoort tot een ander traditioneel 

landschap, het Scheldebekken zonder getijden.  

 

Het deel ten noordwesten van Geraardsbergen behoort tot de streek Land van 

Zottegem en het deel ten zuidoosten tot de streek Pajottenland.  

 

Het Land van Zottegem is het sterk verstedelijkt gebied met forenzengemeenten van 

Brussel en Gent langs de overgang tussen zandleemstreek en leemstreek en langs de 

Dendervallei stroomafwaarts van Ninove. Er is dichte bebouwing in het landelijke gebied 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 252 - September 2011 

 

en sterke lintbebouwing. Ook de sterke versnijding door (gebundelde) 

infrastructuurassen is kenmerkend.  

 

Het Pajottenland is het opvallend door valleien versneden golvend heuvelland tussen de 

Boven - Dender en de Boven - Zenne. Het gaat om een open landbouwlandschap met 

weidse vergezichten. 

 

Landschapsatlas 

In de omgeving van Geraardsbergen bevinden zich meerdere relictzones (figuur 16.4). 

De relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-

Goriks-Oudenhove omvat enkele valleien in een golvend landschap. In de vallei komen 

bospercelen en kleinere boscomplexen voor. Deze bossen zijn al te zien op de 

Ferrariskaart. Deze relictzone vormt een halfopen landschap van weilanden met 

perceelsranden van hagen en houtkanten. Het plangebied Geraardsbergen Noord ligt in 

deze relictzone. 

 

In de relictzone Dendervallei zijn kleine percelen bos en bomenrijen (vooral populieren) 

aanwezig. Dorpskernen bevinden zich aan de rand van de vallei. Het landgebruik 

bestaat vooral uit weiland. Op de rivieroeverwallen is bewoning aanwezig. Oude 

meanders zijn duidelijk te herkennen in het landgebruik. 

 

Ook de Markvallei is aangeduid als relictzone. Langsheen de Mark staan enkele 

prachtige vierkantshoeves en vier watermolens. Het lineair groen en het microreliëf in de 

vallei contrasteren met het omliggende landschap en zijn sterk structuurversterkend. 

 

De relictzone Goeferdinge, Gelembeke is gelegen aan de noordzijde van het plangebied 

Natuurgebieden Molenbeekvallei. Het bekken van de Molenbeek ligt in deze relictzone. 

Het is een overwegend leemlandschap. 

 

16.3.3 Beschrijving op mesoschaal 

Landschapsatlas 

Op mesoschaal zijn de ankerplaatsen Oudenberg en Grote Buizemont, Boelarebos en 

Arduinbos en het lijnrelict Dender van belang voor alle plangebieden. Gezien het 

specifieke reliëf van het gebied rond Geraardsbergen, kan de visuele impact van de 

ingrepen immers een grote zone bestrijken.  

 

Het gebied van de Grote en Kleine Buizemont, ten zuiden van Geraardsbergen, tussen 

Overboelare en Twee-Akren, is nu nog herkenbaar als relictlandschap. Ten oosten van 

de Dender bevinden zich twee langgerekte parallelle heuvels; de Buizemont en de 

heuvel van het Moerbekebos. Op een luchtfoto (figuur 4.2) is de Buizemont goed 

zichtbaar. Daar zorgt enerzijds de kopweg voor, die geflankeerd wordt door een sliert 

huizen met de bijhorende smalle tuinpercelen. Anderzijds accentueert de bebossing op 

zijn noordwestelijke flank de richting en de langgerekte vorm ervan. Het zijn de steilste 

hellingen die bebost zijn. De heuvels vertonen duidelijk een asymmetrie, een steile 

noordwesthelling en een zacht hellende zuidoostelijke kant. De valleien en valleitjes zijn 

op eenzelfde wijze asymmetrisch. Arduinbos, Boelarebos en Bourengbos zijn resten van 

het Kolenwoud.  

 

Mogelijks had dit complex zoals het op Ferraris te zien is nog zijn middeleeuwse vorm. 

De boscomplexen zijn in hun vorm sinds de 18e eeuw bewaard gebleven. De wastines 
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zijn minder goed te herkennen. De Grote Buizemont is nu een akkercomplex en de 

bosrestanten op de Kleine Buizemont zijn door bebouwing sterk versnipperd. Het 

wegenpatroon van eind 18e eeuw is nu nog goed te herkennen. Opvallend is de 

Buizemontweg, die bovenop deze getuigenheuvel loopt. Volgens historici maakt de 

Buizemontstraat deel uit van een erg oude weg, 'Schapenweg' genaamd. Deze is 

mogelijks van Keltische ouderdom. Toen was de Schapenweg een lange straat die de 

Dender precies ten noorden van de Markmonding kruist. 

 

De ankerplaats Oudenberg bevindt zicht ten oosten van Geraardsbergen. De 'Muur' op 

de Oudenberg is er een voorbeeld van de vele heuvels rond Geraardsbergen. Deze 

'berg' is in feite niets meer dan een steil, klein hoedje dat op een langgestrekte 

heuvelkam, de Buizemont (70 à 80 meter), staat. De kasseiwegen op de Muur getuigen 

van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van 

infrastructuurwerken, in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen 

zijn de technische kernmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en de 

afboording van belang. Deze kasseiwegen zijn nog een van de laatste voorbeelden van 

een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse 

militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Op het einde van de 

18e eeuw werden de eerste steenwegen aangelegd.  

 

De weg met haarspeldbochten van de 'Muur' ten zuidoosten van Geraardsbergen is vrij 

steil (meer dan 15 %) en beklimt een helling die tot 36 % bedraagt. Aan de zuidoostkant 

van dezelfde Oudenberg loopt de weg naar Moerbeke, daarentegen zonder 

(haarspeld)bochten: die helling bedraagt slecht 6 %. De steilste hellingen vallen op de 

luchtfoto op door de aanwezigheid van bossen.  

 

Beschermde monumenten en landschappen (figuur 16.5) 

Binnen het plangebied is geen beschermd monument en/of landschap gelegen. Wel is 

er een beschermd monument en landschap (de Bleek) gelegen in de nabijheid van de 

Unalsite. En in de nabijheid van het plangebied Geraardsbergen Noord is het 

kasteeldomein van Boelare beschermd als dorpsgezicht gelegen. 

 

16.3.4 Beschrijving op microschaal 

Voor de beleving van het landschap is het beeld een hoofdaspect, maar ook 

achtergrondkennis van het landschap waarin een waarnemer zich bevindt kan de 

beleving verhogen (bijvoorbeeld het herkennen van een oud patroon van landgebruik, 

wandelingen langs historische sites).  

 

• Geraardsbergen Noord 

Het plangebied bestaat voornamelijk uit akkers en weilanden (illustratie 16.1). Het wordt 

omringd en afgeschermd van andere gebieden door de N42 in het oosten (illustratie 

16.2), bos in het zuiden, verschillende bomenrijen in het westen (illustratie 16.3 en 

illustratie 16.4), en landbouwgebied in het noorden (illustratie 16.5 ). Hier zijn al een 

hangar (illustratie 16.6), een voetbalveld (illustratie 16.7) en een tuinbouwbedrijf 

(illustratie 16.8) gevestigd. Op de grens tussen de deelgebieden Schendelbeke West en 

Nederboelare loopt een groene vallei van de Dammersbeek. Langs de grens van het 

deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein zijn enkele woningen gelegen 

(illustratie 16.9) die in de bestaande situatie uitkijk hebben op akker- en weidegebied 

(illustratie 16.10). 
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Illustratie 16.1 

Illustratie 16.2 

       

  
Illustratie 16.3 

Illustratie 16.4 

       

  
Illustratie 16.5 

Illustratie 16.6 
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Illustratie 16.7 

Illustratie 16.8 

       

  
Illustratie 16.9 

Illustratie 16.10 

 

• Schendelbeke Oost 

Het plangebied bestaat uit waardevolle graslanden afgewisseld met kleine 

landschapselementen (illustratie 16.11 en illustratie 16.12). Beide foto’s zijn genomen in 

zuidelijke richting. Langs de noord- en oostzijde zijn twee woningen gelegen die uitzicht 

hebben op het plangebied. Illustratie 16.13 geeft het uitzicht van de akkerlanden ten 

noorden van het plangebied weer. 

 

  
Illustratie 16.11 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 256 - September 2011 

 

Illustratie 16.12 

  

 

Illustratie 16.13 

       

• Kleinhandelszone N42 

In het plangebied zijn een Brico en een Delhaize gevestigd. Er is eveneens een oude 

garage gelegen in het plangebied (illustratie 16.14) In het noorden is het gebied 

afgeschermd van het achterliggende gebied door een bomenrij (illustratie 16.15.).  

 

  
Illustratie 16.14 

Illustratie 16.15 
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• UNALsite 

De UNALsite bestaat uit een afwisseling van historische bedrijfsgebouwen afgewisseld 

met bedrijven die een grote oppervlakte innemen (illustratie 16.16 en illustratie 16.17).  

 

  
Illustratie 16.16 

Illustratie 16.17 

      

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Het plangebied Molenbeekvallei Oost bestaat uit weiland (illustratie 16.18) en wordt 

omringd door bebouwing in het noorden, westen en zuiden. In het oosten sluit het 

plangebied aan op bebost gebied. 

 

 
Illustratie 16.18 

 

Het plangebied Molenbeekvallei West bestaat uit akker en weide (illustratie 16.19 en 

illustratie 16.20). Het plangebied vindt in het noorden aansluiting met een open 

natuurgebied. De Molenbeek is duidelijk zichtbaar in het landschap door de 

aangrenzende bomenrijen. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 258 - September 2011 

 

   
Illustratie 16.19  

Illustratie 16.20 

 

16.3.5 Archeologische kennis 

Gegevens betreffende archeologische kennis in het gebied werden opgezocht in de 

Centrale Archeologisch Inventaris (CAI). Voor de plangebieden zijn geen vondsten 

opgenomen in het CAI. 

 

16.4 Methodologie effectvoorspelling  

Om de effecten van elk plangebied en de windturbines op het landschap te kunnen 

beoordelen wordt de geplande situatie op macro-, meso- en microschaal beoordeeld. Bij 

de beoordeling van de impact van de windturbines zal voornamelijk aandacht besteed 

worden aan de verandering  van het landschapsbeeld en de landschapsbeleving.  

 

Eerst wordt een beschrijving gegeven van de effecten op microschaal, daarna op meso- 

en macroschaal. De beoordeling wordt samengevat in paragraaf 16.5. De quotering van 

de effecten gebeurt volgens een schaal met 7 gradaties (-3, -2, -1, 0 +1, +2, +3). De 

scores kunnen niet worden opgeteld en dienen samen met de beschrijving van de 

effecten te worden gelezen. Effecten op macroschaal hebben een hoger gewicht dan 

effecten op mesoschaal, die op zich zwaarder wegen dan effecten op microschaal. 

 

16.5 Beoordelingskader 

Om de effecten te kunnen beoordelen, wordt er een beschrijving gegeven van de 

effecten op de 6 effectgroepen uit paragraaf 16.3.  

 

De beoordeling voor positieve dan wel negatieve effecten voor de verschillende 

effectgroepen gebeurt als volgt: 

• landgebruik:  

• +3 wanneer meerdere nieuwe functies, in evenwicht met de bestaande, tot 

stand gebracht worden; 

+2 wanneer een nieuwe functie, in evenwicht met de bestaande, tot stand gebracht 

wordt; 

+1 wanneer een bestaande functie versterkt wordt; 

0 geen wezenlijke verandering van de gewenste functies; 

-1 wanneer een gewenste functie aangetast wordt; 

-2 wanneer een gewenste functie verdwijnt; 
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-3 wanneer meerdere gewenste functies verdwijnen. 

 

• landschapsstructuur:  

• +3 wanneer meerdere waardevolle structurerende elementen visueel 

toegevoegd worden; 

+2 wanneer een waardevol structurerend element visueel wordt toegevoegd; 

+1 wanneer een waardevol structurerend element visueel wordt versterkt of 

duurzaam ondersteund; 

0 geen wezenlijke verandering van de landschapstructuur; 

-1 wanneer een structurerend element gewijzigd wordt, maar herstelbaar is 

(bijvoorbeeld kappen en later heraanplanten van een bomenrij); 

-2 wanneer een structurerend element wordt teniet gedaan of onherstelbaar 

gewijzigd (verwijderen van een haag, vergraven van een goed ontwikkelde 

vegetatie...); 

-3 wanneer meerdere structurerende elementen teniet gedaan worden of 

onherstelbaar worden gewijzigd. 

 

• landschapstypologie:  

• +3 wanneer de bestaande typologie in heel het studiegebied versterkt wordt 

(bijvoorbeeld bocage landschap uitbreiden door bijkomende KLE’s in gebied waar die nu 

ontbreken); 

+2 wanneer de bestaande typologie over een grote oppervlakte versterkt wordt; 

+1 wanneer lokaal elementen van de typologie versterkt worden (individuele KLE’s 

bij aanleggen of opnieuw in beheer nemen); 

0 geen wezenlijke verandering van de landschapstypologie; 

-1 wanneer de typologie wordt aangetast (bijvoorbeeld KLE’s verwijderen die 

belangrijk zijn voor de typologie); 

-2 wanneer de typologie over een grote oppervlakte wordt tenietgedaan 

(bijvoorbeeld open landschap deels compartimenteren); 

-3 wanneer de typologie over het volledige studiegebied wordt teniet gedaan. 

 

• landschapsbeeld:  

• +3 wanneer op meerdere plaatsen in het studiegebied positieve 

beelddragers worden toegevoegd of negatieve beelddragers worden verwijderd; 

+2 wanneer positieve beelddragers worden toegevoegd of negatieve beelddragers 

worden verwijderd; 

+1 wanneer positieve beelddragers worden beschermd of versterkt of negatieve 

beelddragers worden afgezwakt; 

0 geen wezenlijke verandering van het landschapsbeeld; 

-1 wanneer positieve beelddragers worden verzwakt of negatieve beelddragers 

versterkt (bijvoorbeeld behoud van storende bebouwing of een open doorkijk 

dichtgroeit); 

-2 wanneer positieve beelddragers worden tenietgedaan (bijvoorbeeld verwijderen 

van kenmerkende randbegroeiingselementen); 

-3 wanneer er negatieve beelddragers worden toegevoegd. 

 

• landschapsbeleving:  

• +3 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die de 

landschapsbeleving sterk verbeteren; 

+2 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die in overeenstemming zijn 

met de gewenste functie; 
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+1 wanneer belevingsaspecten versterkt worden die in overeenstemming zijn met 

de gewenste functie; 

0 geen wezenlijke verandering van de landschapsbeleving; 

-1 wanneer de beleving van het gebied minder aansluit bij de uitgangssituatie; 

-2 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die duidelijk niet in 

overeenstemming zijn met de gewenste functie; 

-3 wanneer de beleving van het gebied zodanig verandert dat er geen herkenning 

van de uitgangssituatie meer is. 

 

• cultuurhistorische waarden:  

• +3 wanneer in het volledige studiegebied de historische 

landgebruiksystemen hersteld worden;  

+2 wanneer lokaal historische landgebruikssystemen worden hersteld; 

+1 wanneer de cultuurhistorische waarden beter in het landschap zichtbaar 

gemaakt worden; 

0 geen wezenlijke verandering van de cultuurhistorische waarden; 

-1 wanneer de cultuurhistorische waarden minder zichtbaar in het landschap 

worden;  

-2 wanneer lokaal cultuurhistorische waarden verdwijnen uit het landschap;  

-3 wanneer de cultuurhistorische waarden volledig verdwijnen uit het landschap. 

 

• archeologische waarden: 

• +3 wanneer archeologische sites volledig gedocumenteerd en 

geconserveerd kunnen worden; 

+2 wanneer een groot deel van de archeologische sites gedocumenteerd en 

geconserveerd worden; 

+1 wanneer de conservatie van archeologische sites verbeterd wordt; 

0 geen wezenlijke verandering van de toestand van de archeologische sites; 

-1 wanneer de mogelijkheid bestaat dat waardevolle archeologische sites worden 

vernietigd of aangetast; 

-2 wanneer waardevolle archeologische sites gedeeltelijk worden vernietigd of 

aangetast; 

-3 wanneer waardevolle archeologische sites volledig vernietigd of aangetast  

worden. 

 

16.6 Effectbepaling 

Landgebruik 

• Geraardsbergen Noord 

De huidige bestemming in de drie deelgebieden is in hoofdzaak: agrarisch gebied in 

Schendelbeke West, bedrijventerrein in Nederboelare en gebied voor dagrecreatie in 

Stedelijk sportpark. Enkel voor het deelgebied Schendelbeke West vindt een wezenlijke 

bestemmingsverandering plaats: hier wordt een significante oppervlakte aan 

landschappelijk waardevol landbouwgebied omgezet in zone voor bedrijvigheid. De 

grens van het open landbouwgebied ten noordoosten van Geraardsbergen wordt 

teruggetrokken. Het effect is matig significant negatief (-2).  

 

In de bestaande toestand zijn in het plangebied Geraardsbergen Noord akkers, 

graslanden, bosgebied, sporadische bebouwing (o.a. een tuinbouwbedrijf en hangar) en 

een spoorweg terug te vinden. Op macroschaal sluit deze open groene ruimte in het 

westen en het noorden aan bij een groter halfopen landschap van weilanden met 
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perceelsranden van hagen en houtkanten afgewisseld met bomenrijen. Op microschaal 

is er weinig te merken van deze aansluiting, gezien het plangebied in het westen door 

verschillende bomenrijen wordt begrensd (illustratie 16.3 en illustratie 16.4). Enkel in het 

noorden is er visuele aansluiting met het open landbouwgebied (illustratie 16.5). Door 

omvorming van het plangebied worden gewenste functies van een groter halfopen 

landschap aangetast. Het effect is matig significant negatief (-2). 

 

• Schendelbeke Oost 

In de huidige bestemming is het volledige plangebied van Schendelbeke Oost 

ingekleurd als buffergebied. Hiervan blijft slechts een klein deel behouden, als buffer 

rondom het bedrijventerrein. De resterende smalle buffer kan niet instaan voor dezelfde 

bufferwerking naar het aangrenzende landgebruik toe, als de huidige buffer. Het effect is 

matig significant negatief (-2).  

 

In het plangebied gaat iets meer dan 4 ha waardevolle vegetatie (soortenrijk grasland) 

verloren. Dit grasland zorgde voor een functionele verbinding tussen landbouwgebied 

ten noorden en ten zuiden (illustratie 16.12 en illustratie 16.13). Het effect hiervan wordt 

bij Fauna en Flora en bij Landschapstructuur beoordeeld. 

 

• Kleinhandelszone N42 

In het plangebied wordt het bestaande bedrijventerrein uitgebreid ten koste van 

landbouw- en woongebied. Door de ligging van het plangebied aan de rand van de 

dorpskern wordt het aaneengesloten landbouwgebied in het noord/noordoosten echter 

niet onderbroken, maar enkel licht verkleind. Het effect wordt als neutraal (0) 

beoordeeld.  

 

In de huidige toestand is het plangebied al urbaan gebied. Er is geen verbinding 

aanwezig met het achterliggende landbouwgebied. Het effect van een uitbreiding van 

het bedrijventerrein wordt hier als neutraal (0) beoordeeld. 

 

• UNALsite 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig: het bosgebied en de 

zone voor bedrijvigheid blijven beide behouden. Het effect wordt hier als neutraal (0) 

beoordeeld. 

 

In de bestaande toestand is er in het noorden van het gebied een groene zone 

aanwezig. Deze verdwijnt door de herstructurering van het bedrijventerrein. Deze 

oppervlakte is echter minimaal en behoort niet tot een groter geheel. Het effect wordt 

dan ook als weinig significant negatief (-1) beoordeeld. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

In vergelijking met de huidige bestemming worden beide gebieden omgezet van 

potentieel woongebied naar natuurgebied. De huidige groene functie van de gebieden 

zelf wordt versterkt en de aansluiting met de omliggende natuur- en parkgebieden zorgt 

voor een vergroting en versterking van de groene ruimte. Ten opzichte van de 

bestaande toestand op het terrein verandert er weinig (bos, graslanden en akkers), 

maar inname door bebouwing is wel vermeden. Het effect is matig significant positief 

(+2). 
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Landschapsstructuur 

• Geraardsbergen Noord 

In vergelijking met de huidige bestemming zal de inplanting van bedrijventerreinen in het 

noorden leiden tot een noordwaartse verlegging van de grens tussen het stedelijk-

industrieel landschap en het halfopen landbouwgebied. De relatie van het plangebied tot 

het landbouwgebied wordt verzwakt, de relatie tot het stedelijk gebied versterkt. Het 

effect wordt hier als matig significant negatief (-2) beoordeeld door de aantasting van 

het open landschap op macroschaal. 

 

Bij hervorming van de bestaande toestand zal op macroschaal de relatie van het 

plangebied tot het halfopen landschap met valleien in het noordwesten en westen 

verzwakken en de relatie tot het bestaande industrieterrein in het noordoosten versterkt 

worden. Illustratie 16.21 geeft weer hoe de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en 

stedelijk sportpark (weergegeven in geel) een nieuw structurerend element in het 

landschap op macroschaal creëert door samensmelting met het bestaande 

industrieterrein (oranje). Het achterliggend halfopenlandschap met valleien is 

weergegeven in groen. 

 

 
Illustratie 16.21: Uitzicht vanop de Muur van Geraardsbergen op het plangebied Geraardsbergen 

Noord 

 

Op micro- en mesoschaal is de invloed op de landschapsstructuur enkel vanuit het 

noorden zichtbaar: hier verdwijnt de zichtlijn vanuit de achtertuinen van de huizen in 

Gemeldorp op het landbouwgebied en de grens van Geraardsbergen in de verte 

volledig en wordt vervangen een nieuw structurerend element (de geplande 

groenbuffer). Vanuit het oosten bekeken wordt de huidige structurerende grens, 

gevormd door de bestaande bomenrijen (illustratie 16.3 en illustratie 16.4), enkele 

honderden meters richting oosten verlegd. Vanuit het westen is de grensverschuiving 

niet zichtbaar door de aanwezige bomenrijen: deze rijen blijven het structurerende 

element. Het effect wordt hier als matig significant negatief (-2) beoordeeld. 

 

• Schendelbeke Oost 

In vergelijking met de huidige bestemming zal een groene buffer in het landschap 

verdwijnen en zal het industriegebied ten westen van het plangebied uitgebreid worden 

richting de kern van Schendelbeke. De bufferende functie van het plangebied tussen het 

dorp en het industrieterrein verdwijnt hierdoor. Ter compensatie wordt wel een 

groenbuffer van ca. 0,1 ha voor de visuele afscherming ten opzichte van Schendelbeke 

voorzien. Het effect wordt als weinig significant negatief (-1) beoordeeld.  
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Bij hervorming van de bestaande toestand zal op macroschaal de relatie van het 

plangebied tot het halfopen landschap met valleien in het noorden verzwakken en de 

relatie tot het bestaande industrieterrein ten noorden van Geraardsbergen versterkt 

worden. De duidelijke grens van dit bestaande industrieterrein zal in de toekomst 

aansluiten met de kern van Schendelbeke: er wordt een nieuwe lintvormige structuur 

gecreëerd in het landschap. Dit is duidelijk te zien op illustratie 16.22: het bestaande 

bedrijventerrein is weergegeven in oranje, het nieuwe bedrijventerrein in geel en 

Schendelbeke in rood. Deze drie vormen een lange lijnvormige structuur in het 

landschap. Het achterliggend halfopen landschap met valleien is weergegeven in groen. 

 

 

 
Illustratie 16.22: Uitzicht vanop de Muur van Geraardsbergen op het plangebied Schendelbeke Oost 

 

Op meso- en microschaal wordt het open landschap ten noorden en zuiden van het 

plangebied dat nu in verbinding staat in twee gesneden en wordt ook hier een nieuwe 

visuele structuur toegevoegd. Het effect is matig significant negatief, -2. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Het bedrijventerrein wordt ingepland aan de rand van de dorpskern waardoor de 

stedelijke bebouwing geconcentreerd blijft. Het effect wordt hier zowel ten opzichte van 

de huidige bestemming als ten opzichte van de bestaande toestand als neutraal (0) 

beoordeeld. 

 

• UNALsite 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  

 

In vergelijking met de bestaande toestand verandert er weinig op macro- en 

mesoschaal. Het industrieterrein, in uitgebreide en beter geordende vorm, blijft op 

macroschaal de zuidelijke grens van het stedelijk gebied van Geraardsbergen vormen. 

Op mesoschaal is het bedrijventerrein nu al een duidelijk begrensd oppervlak in de 

omgeving, o.a. door de aanwezigheid van de Dender in het noorden en de Kleine 

Buizemont in het zuidwesten. De geplande groenbuffer versterkt deze grens nog. Op 

microschaal is de bestaande invulling van het bedrijventerrein weinig gestructureerd. 

Een meer gestuurde invulling van het terrein zal meer structuur aanbrengen op 

microschaal. Het effect is weinig significant positief (+1).  

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 
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Als er gekeken wordt naar de bestaande toestand worden de flanken van de 

Molenbeekvallei in het westelijke natuurgebied reeds licht visueel benadrukt door de 

aanwezigheid van voornamelijk graslanden. De insnijding van de vallei van de 

Molenbeek wordt benadrukt door de aanwezige bomenrijen langs de beek. De 

versterking en vergroting van de aanwezige groene ruimte zal zorgen voor een verdere 

ondersteuning hiervan. Op mesoschaal blijft vanop de Hogeweg het halfopen 

coulisselandschap duidelijk zichtbaar (illustratie 16.19 en illustratie 16.20). Om deze 

reden wordt het effect voor het westelijke natuurgebied als neutraal (0) beoordeeld.  

 

Het oostelijke natuurgebied is relatief klein t.o.v. het westelijke natuurgebied en wordt 

langs drie zijden (noord, west en zuid) omringd door vrijstaande huizen. In het oosten 

sluit het bestaande gebied aan met een beboste zone. Het effect op de 

landschapsstructuur is klein in het oostelijke natuurgebied en wordt als neutraal (0) 

beoordeeld. 

 

Landschapstypologie 

• Geraardsbergen Noord 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  

 

Het plangebied Geraardsbergen Noord bevindt zich op macroschaal binnen het Land 

van Zottegem, dat gekenmerkt wordt door sterk verstedelijkte gemeenten met een 

dichte bebouwing in het landelijke gebied en sterke lintbebouwing. Op macroschaal 

wordt, door de ligging van het plangebied langs een hoofdverkeersweg en spoorweg, 

deze typologie versterkt.  

 

Op mesoschaal zal het nieuwe bedrijventerrein in het noordoosten aansluiten (met 

onderbreking door de N42) op een bestaand bedrijventerrein dat opgevuld is met 

rechthoekige gebouwen met maximaal twee bouwlagen. In het westen betreft het 

voornamelijk kleinschalige bedrijven, in het oosten zijn grotere gebouwen aanwezig. De 

geplande bestemming van de twee deelgebieden Schendelbeke west en Nederboelare 

sluit hierbij aan. In het deelgebied Nederboelare zijn al een tuinbouwbedrijf en hangar 

gevestigd. De inrichting van het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein 

is zo gepland dat er qua typologie een verbinding wordt gevormd met de 

bedrijventerreinen in het noorden en tevens ook met het bosgebied in het zuiden. In dit 

deelgebied is al een voetbalterrein gelegen. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld. 

 

• Schendelbeke Oost 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  

 

De aanleg van een bedrijventerrein versterkt op macroschaal de typische sterke 

lintbebouwing binnen het Land van Zottegem.  

In het oosten zal het studiegebied aansluiten op een bestaand bedrijventerrein dat 

opgevuld is met rechthoekige gebouwen met maximaal twee bouwlagen. In het westen 

betreft het voornamelijk kleinschalige bedrijven, in het oosten zijn grotere gebouwen 

aanwezig.  De geplande bestemming van Gemengd regionaal bedrijventerrein sluit 

hierbij aan. Er verdwijnen wel verschillende kleine landschapselementen in het 

plangebied. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld. 

 

• Kleinhandelszone N42 
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In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  

 

Het bedrijventerrein wordt ingepland aan de rand van de dorpskern waardoor de 

stedelijke bebouwing geconcentreerd blijft. Langs de N42 is er vandaag een afwisseling 

van individuele grootschalige winkelgebouwen en woonhuizen. In kleinhandelszone zelf 

zijn een Brico en een Delhaize gevestigd. Het effect van de uitbreiding wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  

 

• UNALsite 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  

 

In de bestaande toestand bestaat het industrieterrein uit verschillende typen bedrijven: 

oude gebouwen van de oorspronkelijke UNALsite afgewisseld met grootschalige 

bedrijven die een grote oppervlakte innemen. Bij een meer gestuurde invulling van het 

bedrijventerrein met bedrijven met een gelijkaardige typologie wordt een weinig 

significant positief (+1) effect verkregen. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld.  

 

De vergroening van de flank van de Molenbeekvallei benadrukt het halfopen golvend 

heuvelland in de omgeving van Geraardsbergen. Voor de bestaande situatie wordt het 

effect als weinig significant positief (+1) beoordeeld voor het deelgebied 

Molenbeekvallei West. 

 

Rondom het deelgebied Molenbeekvallei Oost bestaat de bebouwing uit alleenstaande 

huizen met twee bouwlagen en tuin. Het effect op landschapstypologie wordt hier als 

neutraal (0) beoordeeld. 

 

Landschapsbeeld en -beleving 

• Geraardsbergen Noord 

In vergelijking met de huidige bestemming wordt de oppervlakte industrieterrein vergroot 

en wordt zo de grens van het stedelijk landschap verschoven. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld. 

 

Bij hervorming van de bestaande toestand zal op macroschaal een landschap gevormd 

dat bestaat uit verschillende banden van zuid naar noord (illustratie 16.23): 

- Een eerste band wordt gevormd door de stad Geraardsbergen zelf (blauw) 

- Een tweede band bestaat uit een beboste zone en landbouwgebied (paars) 

- Een derde band wordt gevormd door de aaneensluiting van Geraardsbergen Noord, 

het bestaande bedrijventerrein ten noorden van Geraardsbergen, Schendelbeke 

Oost en het dorp Schendelbeke (oranje) 

- De vierde en laatste band wordt gevormd door het heuvelachtige gebied ten 

noorden en noordoosten van Geraardsbergen (groen) 
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Illustratie 16.23: Uitzicht vanop de Muur van Geraardsbergen op het plangebied Geraardsbergen 

Noord (deel 2) 

Op micro- en mesoschaal verdwijnt in het noorden de zichtlijn vanuit de achtertuinen 

van de huizen in Gemeldorp op het landbouwgebied en de grens van Geraardsbergen 

in de verte en wordt vervangen door de geplande groenbuffer. In Stedelijk sportpark met 

doortrekkersterrein is een doortrekkersterrein gepland dat wordt omsloten met een 

groenbuffer. Dit doortrekkersterrein zal zich op enkele tientallen meters van de 

achtertuin van de bewoners in de Molendreef bevinden. Het huidige uitzicht vanuit de 

woningen op weiland, landbouw en bomenrijen in de verte verdwijnt (illustratie 16.9 en 

illustratie 16.10 ). Het effect wordt als matig significant negatief (-2) beoordeeld. 

 

 

• Schendelbeke Oost 

In vergelijking met de huidige bestemming wordt de oppervlakte industrieterrein vergroot 

en wordt zo de grens van het stedelijk landschap verschoven. Het effect wordt als 

neutraal (0) beoordeeld. 

 

Bij hervorming van de bestaande toestand zal op macroschaal een landschap gevormd 

dat bestaat uit verschillende banden (illustratie 16.24): 

- Een eerste band wordt gevormd door de stad Geraardsbergen zelf (blauw) 

- Een tweede band bestaat uit een beboste zone en landbouwgebied (paars) 

- Een derde band wordt gevormd door de aaneensluiting van het studiegebied 

Geraardsbergen Noord, het bestaande bedrijventerrein ten noorden van 

Geraardsbergen, het studiegebied Schendelbeke Oost en het dorp Schendelbeke 

(oranje) 

- De vierde en laatste band wordt gevormd door het heuvelachtige gebied ten 

noorden en noordoosten van Geraardsbergen (groen) 
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Illustratie 16.24: Uitzicht vanop de Muur van Geraardsbergen op het plangebied Schendelbeke Oost 

(deel 2) 

 

Op meso- en microschaal wordt het open landschap ten noorden (illustratie 16.13) en 

zuiden (illustratie 16.11) van het plangebied dat nu in verbinding staat in twee 

gesneden. Hier verdwijnt een belangrijke zichtlijn die het hogergelegen akkergebied in 

het noorden in verbinding brengt met het lagergelegen weidegebied in het zuiden. Het 

effect wordt als matig significant negatief (-2) beoordeeld. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Door de ligging van het plangebied aan de rand van het stedelijk gebied is er in 

vergelijking met zowel de huidige bestemming als de bestaande situatie geen wezenlijke 

verandering van het landschapsbeeld. De waarnemers bestaan voor de 

kleinhandelszone N42 voornamelijk uit omwonenden en voorbijgangers. Langs de N42 

zijn al verschillende grootschalige winkels aanwezig. Langs de zuidwestelijke zijde van 

het studiegebied zijn enkele huizen aanwezig. Deze huizen worden in de bestaande 

situatie afgeschermd van de aanwezige winkels door een groenbuffer. Deze buffer 

wordt enkele tientallen meters opgeschoven, maar blijft wel behouden. Het effect op de 

landschapsbeleving wordt als neutraal (0) beoordeeld. 

 

• UNALsite 

In vergelijking met de huidige bestemming verandert er weinig aan het landschapsbeeld. 

Wel zorgen de geplande groenbuffers voor een betere afscherming van het 

bedrijventerrein naar de omgeving, waardoor het effect als weinig significant positief 

(+1) beoordeeld wordt. 

 

In de bestaande situatie is het plangebied al in conversie, waarbij de oorspronkelijke, 

zware industrie wordt vervangen door nieuwe, in schaal en aard variërende activiteiten. 

Deze huidige reconversie is echter niet gestuurd, maar gebeurt in functie van de 

beschikbare mogelijkheden. Een beter geordend bedrijventerrein omringd met 

groenbuffers en de aanwezigheid van een bosgebied kan bijdragen tot een beter 

landschapsbeeld van het plangebied. Het effect wordt als matig significant positief (+2) 

beoordeeld. Door aanleg van een groenbuffer rond het geplande bedrijventerrein, het 

behouden van het bestaande bosgebied in het zuidwesten en het beter inplanten van 

bedrijven op het terrein, zal de waarnemer de bedrijfssite bij de geplande bestemming 
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als minder storend ervaren dan in de bestaande situatie. Het effect wordt als weinig 

significant positief (+1) beoordeeld. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

In vergelijking met de bestaande toestand worden de reeds aanwezige graslanden in 

het westelijk natuurgebied nog uitgebreid. Dit heeft een weinig significant positief (+1) 

effect op het landschapsbeeld. 

 

In het oostelijk natuurgebied is het gebied volledig omsloten door bebouwing en bossen. 

Er is geen effect op het landschapsbeeld (0). 

 

In vergelijking met de bestaande toestand zal de oppervlakte groen worden uitgebreid in 

het westelijk natuurgebied. Bewoners van huizen gebouwd op noordelijke en zuidelijke 

flank van de Molenbeekvallei en voorbijgangers (vnl. langs de Hogeweg) behouden hun 

uitzicht. Het effect voor landschapsbeleving wordt als weinig significant positief (+1) 

beoordeeld. 

 

De waarnemers voor de oostelijk natuurgebied bestaan enkel uit de bewoners van de 

omringende huizen. In vergelijking met de bestaande situatie (open weiland) wordt het 

uitzicht vanuit het huis en de tuin behouden. Het effect wordt als neutraal (0) 

beoordeeld. 

 

Cultuurhistorische waarden  

• Geraardsbergen Noord 

Het plangebied Geraardsbergen Noord ligt gedeeltelijk binnen de relictzone Molenbeek 

Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-Oudenhove – Sint-Goriks-Oudenhove en vormt 

tevens een verbinding tussen twee lobben van deze relictzone. De relictzone vormt een 

halfopen landschap van weilanden met perceelsranden van hagen en houtkanten. 

Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als de bestaande toestand wordt het 

effect als weinig significant negatief (-1) beoordeeld. 

 

• Schendelbeke Oost 

Binnen en rondom Schendelbeke Oost worden geen cultuurhistorische waarden 

aangetast. Het effect van het plan wordt als neutraal (0) beoordeeld. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Binnen en rondom Kleinhandelszone N42 worden geen cultuurhistorische waarden 

aangetast. Het effect van het plan wordt als neutraal (0) beoordeeld. 

 

• UNALsite 

Enkele van de oude gebouwen van Union Allumetière zijn nog aanwezig en hebben een 

hoge architecturale waarde. Indien deze in gebruik blijven en deel uitmaken van de 

nieuwe structuur van het bedrijventerrein, wordt het effect als weinig significant positief 

(+1) beoordeeld. 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Beide natuurgebieden vallen binnen de relictzone Goeferdinge, Gelembeke dat 

overwegend bestaat uit een leemlandschap. Op de 18e eeuwse Ferrariskaart zijn de 

natuurgebieden grotendeels in gebruik als akker. Het omzetten van de huidige 

bestemming naar natuurgebied binnen stedelijke omgeving sluit hier goed bij aan. Het 

effect wordt dan ook als matig significant positief (+2) beoordeeld.  
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In vergelijking met de bestaande toestand wordt de functie van het plangebied als 

beleefbaar groengebied in stedelijke omgeving versterkt, wat een weinig significant 

positief (+1) heeft. 

 

Archeologische waarden 

• Geraardsbergen Noord 

De aanleg van funderingen van gebouwen, verhardingen, leidingen en 

ontsluitingswegen zorgt voor een grondige verstoring van de ondergrond, dieper dan de 

ploegvoor en over een aanzienlijke oppervlakte. Het effect is significant negatief (-2). 

 

• Schendelbeke Oost 

De aanleg van funderingen van gebouwen, verhardingen, leidingen en 

ontsluitingswegen… zorgt voor een grondige verstoring van de ondergrond, dieper dan 

de ploegvoor en over een aanzienlijke oppervlakte. Het effect is significant negatief (-2). 

 

• Kleinhandelszone N42 

De aanleg van funderingen van gebouwen, verhardingen, leidingen en 

ontsluitingswegen… zorgt voor een grondige verstoring van de ondergrond, dieper dan 

de ploegvoor en over een beperkte oppervlakte. Het effect is weinig significant negatief 

(-1). 

 

• UNALsite 

De aanleg van funderingen van gebouwen, verhardingen, leidingen en 

ontsluitingswegen… zorgt voor een grondige verstoring van de ondergrond. De 

ondergrond op deze site is echter al minstens 150 jaar lang verstoord. Een 

archeologisch vooronderzoek is hier noodzakelijk als de historische terreinontwikkeling 

onvoldoende gedocumenteerd zou zijn, of als er elementen in situ zichtbaar kunnen 

gemaakt worden als karakteristieke elementen voor de identiteit van het 

bedrijventerrein. Het effect is weinig significant negatief (-1). 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Er worden geen effecten naar archeologische waarden verwacht. 

 

16.7 Effectbeoordeling 

In tabel 16.1 wordt de effectbeoordeling weergegeven voor de discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie. 

  

Tabel 16.1: Effectbeoordeling voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie – 

huidige bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuurgebieden 

Oost West 

Landgebruik -2 -2 0 0 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -1 0 0 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 0 0 0 

Landschapsbeeld 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeleving 0 0 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische waarden -1 0 0 +1 +2 +2 

Archeologische waarden -2 -2 -1 -1 0 0 
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Tabel 16.2: Effectbeoordeling voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie – 

bestaande toestand 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuurgebieden 

Oost West 

Landgebruik -2 -2 0 -1 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -2 0 +1 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeeld -2 -2 0 +2 0 +1 

Landschapsbeleving -2 -2 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische waarden -1 0 0 +1 +1 +1 

Archeologische waarden -2 -2 -1 -1 0 0 

 

16.8 Effectbepaling windturbines 

16.8.1 Methodologie 

Gezien hun hoogte kunnen windturbines een aanzienlijke landschappelijke impact 

hebben. In het MER zal dan ook onderzocht worden waar de plaatsing van windturbines 

vanuit landschappelijk oogpunt wenselijk is. 

 

De effecten van de windturbines worden beschrijvend behandeld op dezelfde wijze als 

hierboven beschreven voor de bestemmingswijzigingen.  

 

16.8.2 Beoordeling 

Voor de effecten van windturbines worden het plan niet in zijn geheel beoordeeld maar 

wordt de beoordeling op kaart gezet als een zonering. Hierbij wordt voor de 

plangebieden aangegeven in welke zones windturbines geen probleem vormen (0), 

mogelijk een negatieve impact hebben (-1) of zeker negatieve impact hebben (-2). Het 

beoordelingskader is hiervoor hetzelfde als het algemene beoordelingskader voor deze 

discipline. Deze beoordeling is voorwaardelijk gezien de effecten slechts kunnen 

ingeschat worden wanneer concrete gegevens over type en opstelling gekend zijn. In 

het MER worden hiervoor wel aanbevelingen opgenomen. 

 

16.8.3 Effectbepaling 

Door de provincie Oost-Vlaanderen is reeds een studie verricht waaruit een mogelijke 

zone voor inplanting naar voren is gekomen. Deze zoekzone is verder verkleind door 

een buffer van 250 meter rond alle woningen te trekken. Dit blijkt in de praktijk nodig om 

negatieve milieu-effecten (andere dan landschappelijke) op bewoners binnen de perken 

te houden. Na deze bewerking blijven tien zones over waar inplanting van windturbines 

mogelijk is (illustratie 16.25). Voor deze zones is de de landschappelijke impact op 

macro-, meso- en microniveau geanalyseerd. Er is o.a. gekeken naar de wijzigingen van 

landschappelijke structeren en relaties, de impact op erfgoedwaarde en de wijziging van 

perceptieve kenmerken en belevingswaarde. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 271 - September 2011 

 

 
Illustratie 16.25: Zoekzones met visuele intrusiezone 

 

Invloedszones  

De visuele impact van windturbines vermindert met de afstand tot de windturbine. Deze 

impact is eigen aan windturbines door hun aanzienlijke afmetingen en door het feit dat 

ze op winderige en open locaties moeten worden ingeplant, dichtbij of op 

hellingsruggen. 

 

Door het ontbreken van wettelijk bepaalde minimumafstanden inzake landschaps- en 

visuele impact, gebeurt de evaluatie op basis van de visuele intrusiezone, de visuele 

invloedszone en de visuele blootstellingszone die hieronder worden gedefinieerd.  

 

De visuele intrusiezone wordt bepaald door een straal die overeenkomt met 3 maal de 

maximale hoogte van een windturbine (paal in verticale positie). Voor een grote 

windturbine betekent dit: 3 x 150 m = 450 meter. 

 

In deze zone vallen de windturbines gedeeltelijk buiten het statische gezichtsveld en de 

toeschouwer dient het hoofd op te richten om een windturbine in zijn geheel te zien. In 

deze zone vallen de windturbines groter uit dan de meerderheid van andere gekende 

referentiepunten (boom, huis, kerk, GSM-mast, hoogspanningsmast,…). De 

toeschouwer kan een gevoel van disproportie, overweldiging en visueel ongemak 

krijgen. De visuele impact is zeer belangrijk. 
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De visuele invloedszone bevindt zich tussen de voorgaande zone en een straal van 

ongeveer 2000 meter omheen de windturbines. In deze zone nemen de windturbines 

een belangrijk deel van het gezichtsveld in. In deze zone zijn de windturbines een 

dominerend element in het landschap, wat een visueel ongemak kan veroorzaken. Ze 

betekenen een belangrijke verandering van het kader en kunnen de kwaliteit ervan op 

het vlak van landschap en aanzicht beïnvloeden. De visuele impact is niet 

noodzakelijkerwijze negatief, maar is afhankelijk van de subjectieve perceptie van een 

persoon ten aanzien van windturbines. 

 

Op bepaalde plaatsen kan de basis of een deel van de mast van de windturbines 

afgeschermd worden door de bestaande begroeiing zoals een populierenbos, een rij 

van populieren of een groep bomen.  

 

De (dis)continue visuele blootstellingszone: op een afstand van 2 kilometer of meer 

omheen de windturbines zijn de windturbines aanwezig in het landschap en 

mogelijkerwijze zichtbaar, maar de visuele impact ervan zal minder zijn dan in de 

voorgaande zone. In deze zone neemt de visuele impact af met de afstand. Deze 

impact varieert van belangrijk op 2 km afstand, over beperkt op 5 km afstand tot zeer 

beperkt op 10 km afstand en meer. Vanaf een afstand van 4 km omheen een 

windturbinepark zal slechts een beperkt gedeelte van het landschap betrokken zijn. Op 

een afstand van 10 km en meer zouden de windturbines zichtbaar kunnen zijn bij 

gunstige weersomstandigheden vanop vrijliggende punten zoals hellingsruggen 

(panoramische vergezichten).  

 

Zoals in de visuele invloedszone kan in de (dis)continue visuele blootstellingszone de 

combinatie van de begroeiing en gebouwen ervoor zorgen dat de visuele impact van 

(een deel van) de windturbines verminderd of zelfs teniet gedaan wordt.  

 

De windturbines zullen bebakend moeten worden met een rode band op de mast en 

signalisatieverlichting (wit flitslicht tijdens de dag, permanent rood licht tijdens de nacht). 

Dit verhoogt de zichtbaarheid. 

 

Erfgoedwaarde 

In onderstaande tabel zijn alle ankerplaatsen, relictzones, punt- en lijnrelicten en 

beschermde landschappen/dorpszichten weergegeven die binnen de zoekzone zelf 

vallen of binnen de visuele intrusiezone (450 meter). Er is tevens weergegeven of er 

archeologische vondsten zijn gedaan. 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 273 - September 2011 

 

 

 

Tabel 16.3: Erfgoedwaarde 

Zoekzone Erfgoedwaarde Omschrijving Binnen zoekzone Binnen visuele intrusiezone 

1 Traditioneel landschap Land van Zottegem x   

Relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove   x 

Zijbeken van de Dender en gebied Nederhasselt - Steenhuize-Wijnhuize     

Ankerplaats Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos   x 

Lijnrelict Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem-Parike x   

Puntrelict -     

Beschermd dorpszicht -     
Archeologische 
vondsten ja   x 

2 Traditioneel landschap Land van Zottegem x   

Relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove   x 

Dendervalle     

Ankerplaats -     

Lijnrelict Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem-Parike   x 

Puntrelict St.-Matheuskerk Vloerzegem   x 

Beschermd dorpszicht -     

Archeologische 
vondsten ja   x 

3 Traditioneel landschap Land van Zottegem     

Relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove x   

Ankerplaats -     

Lijnrelict Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem-Parike   x 

Puntrelict -     

Beschermd dorpszicht -     

Archeologische 
vondsten ja x   

4 Traditioneel landschap Land van Zottegem     

Relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove x   

Ankerplaats -     

Lijnrelict -     

Puntrelict -     
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Zoekzone Erfgoedwaarde Omschrijving Binnen zoekzone Binnen visuele intrusiezone 

Beschermd dorpszicht -     

Archeologische 
vondsten -     

5 Traditioneel landschap Land van Zottegem     

Relictzone Dendervallei x   

Ankerplaats -     

Lijnrelict Dender   x 

Puntrelict -     

Beschermd dorpszicht Kasteeldomein van Boelare   x 

Archeologische 
vondsten ja   x 

6 Traditioneel landschap Land van Zottegem     

Relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove x   

Ankerplaats -     

Lijnrelict -     

Puntrelict -     

Beschermd dorpszicht -     

Archeologische 
vondsten -   x 

7 Traditioneel landschap Land van Zottegem     

Relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove   x 

Ankerplaats -     

Lijnrelict -     

Puntrelict Hof te Muysholle   x 

Beschermd dorpszicht -     

Archeologische 
vondsten ja   x 

8 Traditioneel landschap Land van Zottegem     

Relictzone Goeferdinge, Gelembeke x   

Ankerplaats -     

Lijnrelict -     

Puntrelict Plankkoutermolen   x 

Dorpskern Zarlardinge   x 

Beschermd dorpszicht -     

Archeologische ja   x 
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Zoekzone Erfgoedwaarde Omschrijving Binnen zoekzone Binnen visuele intrusiezone 

vondsten 

9 Traditioneel landschap Pajottenland     

Relictzone Oudenberg, Bovenhoek   x 

Ankerplaats -     

Lijnrelict -     

Puntrelict Hof Te Buikmeers   x 

Beschermd dorpszicht -     
Archeologische 
vondsten ja   x 

10 Traditioneel landschap Pajottenland     

Relictzone Oudenberg, Bovenhoek x   

Ankerplaats Moerbekebos, Raspaillebos en Karkoolbos   x 

Lijnrelict -     

Puntrelict Te Wambos   x 

Beschermd dorpszicht -     
Archeologische 
vondsten ja   x 
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Effectbespreking zoekzones 

Zoekzone 1 

Zone 1 is gelegen ten noorden van de gemeente Idegem langsheen de N460. De 

zoekzone valt binnen de relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-

Oudenhove – Sint-Goriks-Oudenhove dat een halfopenlandschap van overwegend 

weiland vormt met in de valleien bospercelen en kleinere boscomplexen. De 

intrusiezone sluit aan bij de relictzone Zijbeken van de Dender en gebied Nederhasselt 

– Steenhuize-Wijnhuize. De structuur en de vorm van de beken en valleien bij Ferraris 

en Vandermaelen zijn hier nog steeds duidelijk herkenbaar in het huidige landschap.  

 

Op macroschaal sluit inplanting van windturbines niet aan bij het urbane gebied van 

Geraardsbergen. Hier zal de inplanting van de turbines, op alle schalen, voor een nieuw, 

zeer dominant element zorgen, zonder equivalent in het huidige landschap. Het effect 

wordt als zeer significant negatief (-3) beoordeeld. 

 

Zoekzone 2 

Zoekzone 2 bestaat uit vier kleine zones, verspreid gelegen tussen de gemeentes 

Schendelbeke in het zuiden en Smeerebbe-Vloerzegem in het noordoosten. Drie zones 

zijn gelegen ten noorden van de N460 en één zone ten zuiden van deze weg. Het 

betreft hier een halfopen landschap dat bestaat uit landbouwgrond afgewisseld met 

bomenrijen (halfopen coulissenlandschap). Langsheen de N460 zijn voornamelijk 

akkers gelegen. In de verte zijn in noordelijke en zuidelijke richtingen bomenrijen 

zichtbaar. 

 

Op macroschaal sluit zoekzone 2 in het westen aan bij de band van bebouwing die 

wordt gecreëerd door een opeenvolging van de kern van Schendelbeke (bruin), 

plangebied Schendelbeke Oost (geel), het bestaande industrieterrein (oranje) en 

plangebied Geraardsbergen Noord (geel) (zie ook illustratie 16.21 t.e.m. illustratie 

16.24). Deze band van bebouwing en industrie is voldoende groot om een herkenbaar, 

afzonderlijk en afgelijnd landschapscompartiment ten noorden en ten noordwesten van 

Geraardsbergen te vormen. Door de inplanting van de windturbines parallel met deze 

strook gaan ze bij deze landschapsvormende structuur horen en deze verder verlengen. 

Langsheen de N460 zijn reeds hoogspanningslijnen met bijhorende masten (rode lijnen 

met rode cirkels) aanwezig die ook tot deze structuur gerekend kunnen worden 

(illustratie 16.13 en illustratie 16.26). Het effect wordt op macroschaal als weinig 

significant negatief (-1) beoordeeld. Indien de plangebieden Schendelbeke Oost en 

Geraardsbergen Noord niet worden opgevuld met industrie (zoals in de bestaande 

situatie), is deze band niet zichtbaar in het landschap. In dit geval zullen toekomstige 

turbines hier zorgen voor een nieuw, nadrukkelijk aanwezig, landschapselement en 

wordt het effect als zeer significant negatief (-3) beoordeeld. 

  

Op meso- en microschaal zal de halfopen doorkijk van noord naar zuid en van oost naar 

west verstoord worden (zwarte pijlen in illustratie 16.26). De noordzuidelijke doorkijk 

wordt in het noorden begrensd door de bomenrijen op de heuvelrug en in het zuiden 

door de bospercelen langsheen de Dender. Illustratie 16.27 geeft dit uitzicht weer vanop 

de N460 richting het noorden. Op microschaal is er vanaf de N460, vanuit het noorden 

(o.a. vanaf de lagergelegen vallei van de Molenbeek) en het oosten (o.a. vanaf de 

dorpen Idegem en Smeerebbe-Vloerzegem) weinig tot geen visuele aansluiting met de 

band van bedrijventerreinen en bebouwing. De turbines zullen hierdoor op microschaal 

niet aansluiten bij het halfopen landschap kenmerkend voor de relictzone Molenbeek 
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Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-Oudenhove – Sint-Goriks-Oudenhove. Om deze 

reden wordt het effect op microschaal als zeer significant negatief (-3) beoordeeld. 

 

 
Illustratie 16.26: Structuur van het bebouwde landschapscompartiment bij Schendelbeke 

 

 
Illustratie 16.27: Uitzicht vanop N460 richting zoekzone 2 in het noorden 
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Illustratie 16.28: Zoekzone 2 (de zwarte pijl geeft de richting weer waarin de foto genomen is) 

 

Zoekzone 3 

Zone 3 ligt ten noorden van de N460 en de hoogspanningslijn. De zoekzone ligt volledig 

binnen de relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-Oudenhove – 

Sint-Goriks-Oudenhove. 

 

Op macroschaal sluit de inplanting van windturbines ook hier aan bij het uitgestrekte lint 

van bebouwing dat zichtbaar is vanaf de Muur van Geraardsbergen. Door de inplanting 

van de windturbines parallel met deze strook gaan ze bij deze landschapsvormende 

structuur horen. Het effect wordt op macroschaal als weinig significant negatief (-1) 

beoordeeld. Indien de plangebieden Schendelbeke Oost en Geraardsbergen Noord niet 

worden opgevuld met industrie, is deze band niet zichtbaar in het landschap. In dit geval 

zullen de toekomstige turbines nog wel aansluiten bij het bestaande bedrijventerrein dat 

vanaf de Muur van Geraardsbergen duidelijk zichtbaar is. Het effect wordt hierdoor als 

matig significant negatief (-2) beoordeeld. 

 

Ter hoogte van Schendelbeke is in de bestaande situatie een open doorkijk aanwezig 

naar het noorden, richting zoekzone 3 (illustratie 16.29) (blauwe pijl in illustratie 16.26 

en illustratie 16.31). In oostwestelijke richting is er sprake van een halfopen 

coulissenlandschap (illustratie 16.30) (paarse pijl in illustratie 16.26 en illustratie 16.31). 

De zichtbaarheid van de windturbines is hier sterk afhankelijk van de afstand van de 

waarnemer tot de windturbines en de aanwezige bomenrijen. De bomenrijen zullen het 

beeld van de turbines als het ware filteren. Ook hier is er echter vanuit het noorden en 

oosten weinig voeling met de lijnvormige structuur van industrie en bebouwing en zullen 

de turbines op microschaal ervaren worden als een nieuw, zeer dominant element, 
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zonder equivalent in het huidige landschap. Het effect wordt op microschaal als zeer 

significant negatief (-3) beoordeeld. 

 

 
Illustratie 16.29: Uitzicht vanuit Schendelbeke richting zoekzone 3 in het noorden 

 

 

 
Illustratie 16.30: Uitzicht vanop N42 richting zoekzone 3 in het noordoosten 
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Illustratie 16.31: Zoekzone 3 (de pijlen geven de richting weer waarin de foto's genomen zijn) 

 

Zoekzone 4 

Zone 4 is gelegen ten westen van Geraardsbergen Noord en ligt volledig binnen de 

relictzone Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-Oudenhove – Sint-Goriks-

Oudenhove.   

 

De zoekzone sluit op macroschaal aan op de band van industrie en bebouwing. Door de 

inplanting van de windturbines parallel met deze strook gaan ze bij deze 

landschapsvormende structuur horen. Het effect wordt als weinig significant negatief (-1) 

beoordeeld. Indien de plangebieden Schendelbeke Oost en Geraardsbergen Noord niet 

worden opgevuld met industrie, is deze band niet zichtbaar in het landschap. In dit geval 

zullen de toekomstige turbines nog wel in zekere mate aansluiten bij de stedelijke grens 

van Geraardsbergen door de ligging nabij de N42. Het effect wordt hierdoor als matig 

significant negatief (-2) beoordeeld. 

 

In de omgeving van zone 4 zijn verschillende (deels noordzuid geöriënteerde) 

bomenrijen aanwezig (illustratie 16.32). De zichtbaarheid van de windturbines is ook 

hier sterk afhankelijk van de afstand van de waarnemer tot de windturbines en de 

aanwezige bomenrijen (illustratie 16.33). De richting vanwaar de waarnemer kijkt is 

eveneens van belang: indien de waarnemer loodrecht op de bomenrijen kijkt is de 

impact kleiner dan in het geval dat de waarnemer tussen de bomenrijen door kijkt. 

Vanuit het noorden en het oosten is het mogelijke effect van de windturbines het grootst 

omdat er minder aansluiting is met de stad Geraardsbergen of het deelgebied 

Geraardsbergen Noord. Het effect wordt als matig significant negatief (-2) beoordeeld. 
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Illustratie 16.32: Aanwezige bomenrijen in de buurt van zoekzone 4 (de zwarte pijl geeft de richting 

waarin de foto genomen is weer) 

 

 
Illustratie 16.33: Uitzicht op zoekzone 4 vanuit het zuiden 

 

Zoekzone 5 

Deze zone is gelegen aan de rand van de Dendervallei en ligt ten zuiden van de 

uitgestrekte band van industrie en bebouwing. Ten oosten van deze zoekzone zijn 
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bossen en akkers gelegen en ten westen een grote akker. Deze weilanden afgewisseld 

met kleine percelen bos en bomenrijen zijn typend voor de relictzone Dendervallei. De 

zoekzone is weergegeven op illustratie 16.34.  

 

Op macroschaal liggen toekomstige windturbines in het midden tussen de stad 

Geraardsbergen en het bestaande bedrijventerrein ten noorden van Geraardsbergen. 

Het effect wordt als matig significant negatief (-2) beoordeeld.  

 

Op meso- en microschaal wordt de relictzone Dendervallei aangetast. Door de lage 

ligging van de vallei in het landschap zullen de windturbines vanuit alle richtingen 

zichtbaar zijn. Vanuit oostelijke richting wordt de zichtbaarheid van de turbines mogelijk 

gefilterd door de aanwezige bospercelen en bomenrijen, afhankelijk van de afstand en 

kijkrichting van de waarnemer. Het effect wordt als matig significant negatief (-2) 

beoordeeld. 

 

 
Illustratie 16.34: Zoekzone 5 

 

Zoekzone 6 

Zone 6 is gelegen ten westen van Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein en behoort 

tot het halfopen landbouwgebied ten westen van Geraardsbergen. Ten noorden en ten 

oosten van de zoekzone zijn verschillende bomenrijen aanwezig. Dit halfopen 

landschap van weilanden met bospercelen is typerend voor de relictzone Molenbeek 

Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-Oudenhove – Sint-Goriks-Oudenhove. Naar het 

westen en zuidwesten toe is er sprake van een open landschap (illustratie 16.35).  

 

Op macroschaal sluit deze zoekzone aan bij het stedelijk gebied van Geraardsbergen 

indien het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein als dusdanig 

ontwikkeld wordt. In dat geval wordt het effect als matig significant negatief (-2) 

beoordeeld. Indien dit niet het geval is, zullen de turbines een nieuw landschapselement 

vormen, zonder equivalent en wordt het effect als zeer significant negatief (-3) 

beoordeeld. 
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Op micro- en mesoschaal zullen de turbines door het open landschap in westelijke 

richting een duidelijk nieuw landschapselement vormen dat van ver zichtbaar zal zijn. 

Vanuit het noorden zuiden wordt de zichtbaarheid van de turbines mogelijk gefilterd 

door de aanwezige bospercelen en bomenrijen, afhankelijk van de afstand en 

kijkrichting van de waarnemer. Het effect wordt als zeer significant negatief (-3) 

beoordeeld. 

 

 
Illustratie 16.35: Uitzicht zoekzone 6 

 

 
Illustratie 16.36: Zoekzone 6 (de zwarte pijl geeft weer in welke richting de foto genomen is) 

Zoekzone 7 

Zoekzone 7 is gelegen ten westen van Geraardsbergen, langs de N493. Op 

macroschaal sluit inplanting van windturbines niet aan bij het urbane gebied van 

Geraardsbergen. De intrusiezone van deze zoekzone ligt binnen de relictzone 

Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-Oudenhove – Sint-Goriks-Oudenhove. 
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Toekomstige turbines zullen hier zorgen voor een nieuw, nadrukkelijk aanwezig, 

landschapselement. Het effect wordt als zeer significant negatief (-3) beoordeeld. 

 

Zoekzone 8 

Zoekzone 8 is gelegen ten zuidwesten van Geraardsbergen, tussen de N42 in het 

zuiden en de Zarlardingestraat in het noorden en bevindt zich in halfopen 

landbouwgebied. Deze zoekzone ligt binnen de relictzone Goeferdinge, Gelembeke, die 

overwegend bestaat uit een leemlandschap.  

 

Op macroschaal sluit inplanting van windturbines niet aan bij het urbane gebied van 

Geraardsbergen. Het effect wordt als matig significant (-2) beoordeeld. Ook op meso- 

en microschaal zullen de toekomstige turbines zorgen voor een nieuw, nadrukkelijk 

aanwezig, landschapselement. Het effect wordt als zeer significant negatief (-3) 

beoordeeld. 

 

Zoekzone 9 

Zoekzone 9 is gelegen ten oosten van Geraardsbergen, langs de oostzijde van 

Buizemont. De zoekzone behoort tot het Pajottenland, een sterk versneden golvend 

heuvelland tussen de Boven-Dender en Boven-Zenne met open landbouwlandschappen 

met weidse vergezichten. De zoekzone ligt binnen de relictzone Oudenberg, 

Bovenhoek. Deze relictzone bestaat uit twee parallele langgerekte heuvels: Oudenberg 

en Moerbekebos. De zoekzone bevindt zich op de minder steile zuidoost helling van de 

Oudenberg. 

 

Op macroschaal sluit inplanting van windturbines niet aan bij het urbane gebied van 

Geraardsbergen en past niet bij de open landbouwlandschappen typerend voor het 

Pajottenland. Hier zal de inplanting van de turbines, op alle schalen, voor een nieuw, 

zeer dominant element zorgen, zonder equivalent in het huidige landschap.Het effect 

wordt als zeer significant negatief (-3) beoordeeld. 

 

Zoekzone 10 

Zoekzone 10 is gelegen ten oosten van Geraardsbergen, langs de oostzijde van 

Buizemont. De zoekzone behoort tot het Pajottenland, een sterk versneden golvend 

heuvelland tussen de Boven-Dender en Boven-Zenne met open landbouwlandschappen 

met weidse vergezichten. De zoekzone ligt binnen de relictzone Oudenberg, 

Bovenhoek. Deze relictzone bestaat uit twee parallele langgerekte heuvels: Oudenberg 

en Moerbekebos. De zoekzone bevindt zich op de minder steile zuidoost helling van de 

Oudenberg. 

 

Op macroschaal sluit inplanting van windturbines niet aan bij het urbane gebied van 

Geraardsbergen en past niet bij de open landbouwlandschappen typerend voor het 

Pajottenland. Hier zal de inplanting van de turbines, op alle schalen, voor een nieuw, 

zeer dominant element zorgen, zonder equivalent in het huidige landschap.Het effect 

wordt als zeer significant negatief (-3) beoordeeld. 

 

16.8.4 Effectbeoordeling 

In tabel 16.4 en figuur 16.6 wordt de effectbeoordeling voor de implanting van 

windturbines voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

weergegeven. 
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Tabel 16.4: Effectbeoordeling windturbines voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie op macroschaal 

Zoekzone Effectbeoordeling bij opvulling van de 

plangebieden Geraardsbergen en 

Schendelbeke Oost met bedrijventerrein 

Effectbeoordeling bij de 

bestaande situatie 

1 -3 -3 

2 -1 -3 

3 -1 -2 

4 -1 -2 

5 -2 -2 

6 -2 -3 

7 -3 -3 

8 -2 -2 

9 -3 -3 

10 -3 -3 

 

Tabel 16.5: Effectbeoordeling windturbines voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie op micro-/mesoschaal 

Zoekzone Effectbeoordeling 

1 -3 

2 -3 

3 -3 

4 -2 

5 -2 

6 -3 

7 -3 

8 -3 

9 -3 

10 -3 

 

16.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Het PRUP vormt voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

geen belemmering voor de uitvoering van de ontwikkelingsscenario’s. 

 

16.10 Milderende maatregelen 

Een archeologisch vooronderzoek is noodzakelijk in de zones Geraardsbergen Noord, 

Schendelbeke Oost en Kleinhandelszone N42 noodzakelijk. Dit kan de effecten op het 

archeologisch erfgoed milderen tot neutraal: 0. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Geraardsbergen  818623/R/873173/Mech 

Definitief MER - 286 - September 2011 

 

 

17 INTEGRATIE EFFECTEN WINDTURBINES 

17.1 Figuren 

Figuur 17.1: Samenvattende zoneringskaart windturbines 

 

17.2 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de verschillende zoneringskaarten die opgesteld werden in de 

disciplines Fauna en flora, Mens en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

met elkaar vergeleken en gecombineerd. 

 

Op deze manier wordt uiteindelijk één zoneringskaart bekomen waaruit kan afgeleid 

worden in welke zones de plaatsing van windturbines wenselijk is en waar dit zal zorgen 

voor (al dan niet ernstige) milieueffecten. 

 

17.3 Vergelijking zoneringskaarten 

De zonering van de disicpline Fauna en flora geeft de grootste oppervlakte met zonering 

neutraal weer. Dit is een gevolg van het feit dat er voor Fauna en flora minder 

aandachtszones zijn dan voor Mens en Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie. Deze laatste discipline geeft de strengste zonering, met geen enkele zone 

waar de impact neutraal is. Dit is logisch gezien de grootte van de turbines en dus hun 

belangrijke visuele impact. 

 

Er zijn ook tegenstellingen in de zoneringen. Zo scoort de zone ten zuiden van de 

Moenebroekvallei nog redelijk voor Mens en Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie, terwijl voor Fauna en flora hier een belangrijke impact verwacht wordt. Voor 

de zone ten westen van Nederboelare worden dan weer geen belangrijke effecten 

verwacht voor Fauna en flora, terwijl voor Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie een score -2 gegeven wordt aan dit gebied.  

 

De meest gevoelige gebieden zijn  

• voor Fauna en flora: de zone ten zuiden van de Moenebroekvallei en de zones 

die in de vallei van de Dender vallen 

• voor Mens: de zone rond het bestaande industriegebied Schendelbeke 

• voor Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: de zoekzone in het 

noordoosten en deze in het zuidoosten van het Geraardsbergen 

 

17.4 Samenvattende zoneringskaart 

In figuur 17.1 wordt de samenvattende zoneringskaart voor windturbines weergegeven. 

Hierbij werd telkens de slechtste score weerhouden. Deze keuze werd gemaakt omdat 

een effect voor de ene discipline niet kan teniet gedaan worden door het ontbreken van 

het effect in een andere discipline. 

 

Uit de kaart blijkt dat er geen enkele zone is die neutraal scoort. Dit komt door de 

maximale score van -1 bij Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. Ook voor de 

discipline Mens waren er echter weinig zones waar geen effect te verwachten viel. Dit is 
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voornamelijk te wijten aan de ruime zone waarbinnen geluidseffecten verwacht kunnen 

worden. 

 

Voor middelgrote turbines is er nog een vrij grote oppervlakte met score -1. Hier zijn 

potentieel effecten te verwachten en is bijkomend onderzoek nodig. De kans is echter 

groot dat plaatsting van windturbines hier mogelijk zal blijken. De zone waarbinnen 

windturbines echt uitgesloten zijn (score -3) is veeleer beperkt en concentreert zich in de 

buurt van bewoonde gebieden of beschermingszones. 

 

Voor grote turbines is de verwachte impact groter en is de zonering dan ook meer 

negatief. De zones met score -1 zijn hier zeer beperkt en niet groot genoeg voor het 

plaatsen van meer dan 1 turbine. Een vrij groot deel van de zones is uitgesloten (-3). Dit 

is een gevolg van de verspreide bewoning waardoor een effect op huizen waarschijnlijk 

is voor een groot aantal locaties. In de zones die oranje gekleurd zijn (score -2) is het 

plaatsen van windturbines wel mogelijk. Een grondig onderzoek naar mogelijke effecten 

zal echter noodzakelijk zijn om aan te tonen dat de reserves die gemaakt worden door 

de verschillende disciplines ongegrond zijn. 
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18 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

De plangebieden Natuurgebieden Molenbeekvallei en UNALsite liggen op iets meer dan 

1 km van de gewestgrens. Effecten van deze plangebieden zouden dan ook een invloed 

kunnen hebben in Wallonië. 

 

Vanuit de analyses in de verschillende disciplines blijkt echter dat er weinig effecten te 

verwachten zijn voor deze plangebieden. Voor het plangebied Natuurgebieden 

Molenbeekvallei worden geen negatieve effecten verwacht. Voor het plangebied 

UNALsite zijn er negatieve effecten te verwachten omwille van de ligging in 

overstromingsgebied, detoegenomen mobiliteit en het type bedrijven dat zich kan 

vestigen Ten opzichte van de huidige bestemming zijn deze effecten veeleer beperkt 

gezien het plan geen belangrijke bestemmingswijziging inhoudt.  

 

De effecten op het overstromingsgevaar (Water, oppervlaktewater en Mens, 

overstromingen) zullen eerder spelen voor de gebieden stroomafwaarts het plangebied 

en geven geen aanleiding tot grensoverschrijdende effecten. 

 

De effecten op de mobiliteit zullen zich vooral voordoen op Vlaams grondgebied gezien 

het meeste verkeer zich richting de rest van Vlaanderen beweegt. De effecten voor de 

discipline Geluid en Lucht die hiermee samenhangen zullen dan ook geen 

grensoverschrijdend effect hebben. 

 

De effecten voor de disciplines Geluid en trillingen en Lucht die samenhangen met het 

type bedrijf dat zich kan vestigen zullen ook geen belangrijke invloed hebben over de 

gewestgrens. Omwille van de topografie (heuvelrug ten zuiden van het plangebied 

UNALsite) zal de invloed immers begrensd zijn binnen Vlaanderen. Alleen via de vallei 

van de Dender zouden effecten potentieel verder kunnen reiken. Gezien de afstand die 

het geluid via die weg zou moeten afleggen ongeveer 2 km bedraagt, zal het effect 

beperkt zijn. De dominerende windrichting waait bovendien van het zuidwesten naar het 

noordoosten wat een verspreiding van het geluid richting Wallonië onwaarschijnlijk 

maakt. Ook voor de potentiële luchtvervuiling vormt deze dominante windrichting een 

reden om aan te nemen dat de grensoverschrijdende effecten verwaarloosbaar zullen 

zijn. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat er geen significante grensoverschrijdende 

effecten verwacht worden omwille van het plan. 
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19 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE 

19.1 Integratie 

19.1.1 Gepland initiatief 

In tabel 19.1 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de verschillende 

effectgroepen. 

 

Tabel 19.1: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de huidige bestemming 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 

Wijziging overstroming 0 0 0 -2 +3 / 

Grondwaterkwaliteit 0 -1 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 -1 +1 0 / 

Geluid en trillingen 

Geluidshinder -2 -3 -1 0 +1 / 

Fauna en flora 

Vegetatie +1 -2 0 / +3 / 

Fauna 0 -2 0 +1 +2 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -1 -2 -1 0 +1 -3 

Luchtkwaliteit-verkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens – mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging bereikbaarheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging sluipverkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen 0 0 0 -2 +3 / 

Landbouw 0 / 0 / / / 

Recreatie +1 / / / +1 / 

Hinder 0 -2 -1 -2 0 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 0 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -1 0 0 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 0 0 0 

Landschapsbeeld 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeleving 0 0 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +2 +2 
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Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Archeologische waarden -2 -2 -1 -1 0 0 

 

Tabel 19.2: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de bestaande situatie 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 

Wijziging overstroming -1 0 +1 -2 +1 / 

Grondwaterkwaliteit 0 -1 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 0 +1 0 / 

Geluid en trillingen 

Geluidshinder -3 -3 -1 -1 0 / 

Fauna en flora 

Vegetatie -1 -1 0 0 +2 / 

Fauna -1 -1 0 -1 +1 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -2 -2 -1 -2 0 -3 

Luchtkwaliteit - verkeer -2 -1 -2 -3 0 / 

Mens - mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

-2 -1 -2 -2 / / 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

-1 -1 -1 -2 / / 

Wijziging bereikbaarheid -1 -2 -1 +1 / / 

Wijziging sluipverkeer -1 0 0 -2 / / 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

+1 +1 0 0 / / 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen -1 0 +1 -2 +1 / 

Landbouw -1 -1 / / 0 / 

Recreatie +2 / / 0 +1 / 

Hinder -1 -2 -1 -2 0 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 -1 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -2 0 +1 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeeld -2 -2 0 +2 0 +1 

Landschapsbeleving -2 -2 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +1 +1 

Archeologische waarden -2 -2 -1 -1 0 0 

 

Plangebied Geraardsbergen Noord 

De belangrijkste effecten die te verwachten zijn voor het plangebied Geraardsbergen 

Noord, zijn een gevolg van de mogelijke inplanting van luidruchtige of vervuilende 
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industrie enerzijds en een toename van het verkeer anderzijds. De effecten van de 

vestiging van bedrijven kan enkel in een worst-case situatie onderzocht worden, wat 

leidt tot sterk negatieve scores. Het effect is iets kleiner wanneer de huidige bestemming 

als referentie genomen wordt, gezien al een deel als industriezone is ingekleurd. De 

verkeersgeneratie is gebaseerd op bestaande industrieterreinen en geeft dus een meer 

algemeen beeld. De mogelijke aansluiting op het spoor is een positief punt. 

 

De inplanting van het industriegebied geeft ook aanleiding tot negatieve effecten voor de 

discipline Landschap. Hoewel het gebied aansluit bij het bestaande industrieterrein, 

verdwijnt een deel van de open ruimte en verdwijnt het zicht voor enkele woningen. 

Zonder milderende maatregelen kan het plan aanleiding geven tot een aantasting van 

de archeologische waarden. 

 

Voor Fauna en flora vormt het verdwijnen van waardevolle natuur met 

verbindingsfunctie in de vallei van de Dammersbeek een mogelijk knelpunt. Dit effect 

speelt enkel ten opzichte van de bestaande situatie. Ten opzichte van de huidige 

bestemming komt er net meer groen bij, wat een positief effect is. 

 

Voor het deelgebied Stedelijk sportpark met doortrekkersterrein zijn er mogelijk 

negatieve effecten te verwachten omwille van een verhoogde afstroming. Dit effect is er 

enkel in vergelijking met de bestaande situatie. In de huidige bestemming is het gebied 

al ingekleurd als recreatiezone waardoor weinig effecten verwacht worden. 

 

Plangebied Schendelbeke Oost 

Door de omvorming van de buffer van het bestaande industrieterrein tot industrie, komt 

deze dichter bij het dorp van Schendelbeke te liggen. Dit geeft aanleiding tot een 

verhoging van de mogelijke geluidshinder in het dorp. Dit effect speelt ten opzichte van 

beide referentie situaties. 

 

Ook de verkeersintensiteiten op de weg naar het dorp zullen stijgen. Een bijkomend 

negatief punt hierbij is de slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.  

 

Dit plangebied is het enige met een infiltratiegevoelige bodem. Dit zorgt ervoor dat het 

risico op contaminatie van grondwater bestaat bij afstroom van vervuild water van de 

parking.  

 

Zowel wat in vergelijking met de huidige bestemming als met de bestaande situatie gaat 

ook natuur verloren omwille van het plan. Dit effect wordt enigszins gemilderd door de 

veeleer geïsoleerde ligging van het gebied. Het invullen van deze zone met industrie 

zorgt wel voor een aaneengesloten lint van stedelijke bebouwing en het doorsnijden van 

de verbinding tussen twee open ruimte gebieden. Het verdwijnen van de zichtlijn naar 

het open ruimte gebied is een negatief punt. 

 

Plangebied Kleinhandelszone N42 

Voor dit plangebied betreft de herbestemming een uitbreiding en regularisatie van een 

bestaande situatie. Hierdoor zijn de effecten veeleer beperkt. De belangrijkste effecten 

zijn te verwachten omwile van een toename van het verkeer. Dit geeft ook aanleiding tot 

een stijging van de geluidsniveau’s en een vermindering van de luchtkwaliteit. 

 

Op het vlak van oppervlaktewaterkwantiteit kan het plan een postitief effect hebben, 

gezien in de voorschriften de aanleg van een bufferbeken expliciet opgenomen is. 
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Plangebied UNALsite 

Het RUP voor de UNALsite betreft geen herbestemming maar een aanpassing van de 

voorschriften. Wel wordt een zone omgevormd tot kleinhandelszone. Omwille van deze 

beperkte wijziging, zijn er weinig effecten te verwachten ten opzichte van de huidige 

bestemming. Gezien de nieuwe bestemming zou kunnen leiden tot de vestiging van 

meer luidruchtige bedrijven, wordt potentieel wel meer hinder verwacht. Het behoud van 

het industrieterrein binnen een overstromingszone wordt ook negatief beoordeeld. 

 

De bestemmingswijzing kan aanleiding geven tot een betere invulling van het terrein ten 

opzichte van de bestaande situatie. Hoewel dit aanleiding kan geven tot meer hinder 

voor omwonenden, zorgt het ook voor een gestructureerder landschapsbeeld. De 

inplanting van een kleinhandelszone op de oppervlakte voorzien in het plan, zal wel 

aanleiding geven tot ernstige capaciteitsproblemen op de ontsluitngswegen, concreet 

aan het kruispunt tussen N496 en N495. Hiervoor zijn maatregelen noodzakelijk om de 

effecten te milderen. 

 

Voor de discipline Water is de aansluting op een gescheiden rioleringsstelsel een 

positief punt. Ook ten opzichte van de bestaande situatie vormt de ligging in 

overstromingsgebied echter een belangrijk knelpunt.  

 

Plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De herbestemming van twee woonuitbreidingsgebieden tot natuurgebied geeft 

aanleiding tot positieve effecten. Deze zijn vooral te vinden op het vlak van Fauna en 

Flora en Water. Ook voor landschap geeft de herbestemming aanleiding tot positieve 

effecten gezien de aansluiting bij andere natuurgebieden. 

 

De effecten zijn groter indien bekeken ten opzichte van de huidige bestemming dan 

indien bekeken ten opzichte van de bestaande situatie gezien deze laatste al meer 

aansluit op de nieuwe bestemming. 

 

19.1.2 Milderende maatregelen 

In tabel 19.3 is een overzicht gegeven van de verschillende milderende maatregelen. 

Telkens is ook het effect opgenomen dat gemilderd wordt.  

 

Tabel 19.3: Milderende maatregelen 

Milderende maatregel Effect 

Water 

Mitigeren afstroming Stedelijk sportpark Vermindering overstromingsrisico’s 

Mitigeren overstromingsrisico UNALsite Vermindering overstromingsrisico’s 

Milderen risico verontreiniging oppervlakte- en 

grondwaterkwaliteit door afstroom gecontamineerd 

hemelwater 

Vermindering risico verslechtering waterkwaliteit 

Geluid 

Uitsluiten vestiging luidruchtige bedrijven Verminderen geluidshinder 

Maximaliseren afstand tussen luidruchtige bedrijven en 

geluidsgevoelige zones 

Verminderen aantal gehinderden 

Afschermen geluidsbronnen met niet geluidsgevoelige Verminderen aantal gehinderden 
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Milderende maatregel Effect 

bestemmingen 

Bronmaatregelen luidruchtige bedrijven dicht bij 

woningen 

Verminderen geluidshinder 

Aanpassen wegdek ontsluitingswegen Verminderen geluidshinder verkeer 

Fauna en flora 

Behoud waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Compensatie waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Behoud houtkanten Dammersbeek Verminderen barrièrewerking 

Aangepast vergunningsbeleid  Beperken verstoring VEN- en habitatrichtlijngebieden 

Aangepaste configuratie windparken Vermindering impact van windturbines op fauna 

Analyse impact windturbines: natuurtoets / passende 

beoordeling 

Vermindering impact van windturbines op fauna 

Lucht 

Toepassen BBT Verminderen emissies 

Beperken stofoverlast Verminderen emissies 

Maatregelen bij mestverwerking Verminderen emissies 

Maatregelen bij slibverwerking Verminderen emissies 

Maatregelen verkeer Verminderen emissies 

Mens 

Heraanleg N42 volgens streefbeeld Verhoging capaciteit en veiligheid voor Geraardsbergen 

Noord en Kleinhandelszone N42 

Verbeteren bediening openbaar vervoer op N460  Verbetering ontsluiting Schendelbeke Oost voor 

openbaar vervoer 

Verkleinen zone voor kleinhandel op UNALsite (84% 

van het verkeer veroorzaakt door kleinhandel) 

Verminderen problemen capaciteit 

Verhogen vrachtvervoer over water (verplichte modal 

split opnemen in voorschriften) 

Vermindering vrachtverkeer over de weg 

Vrachtvervoer over het spoor voor de terreinen gelegen 

langs het spoor 

Vermindering vrachtverkeer over de weg 

Instellen en handhaven huishoudelijk reglement 

doortrekkersterrein 

Vermindering potentiële hinder doortrekkersterrein 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Archeologisch vooronderzoek Voorkomen potentiële effecten op archeologisch 

patrimonium 

 

19.1.3 Gepland initiatief met milderende maatregelen 

In tabel 19.1 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de verschillende 

effectgroepen na uitvoering van de milderende maatregelen. 

 

Tabel 19.4: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de huidige bestemming na milderende 

maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 
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Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Wijziging overstroming 0 0 0 0 +3 / 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 +1 0 / 

Geluid en trillingen 

Geluidshinder -1 -2 -1 0 +1 / 

Fauna en flora 

Vegetatie 0 -2 0 / +3 / 

Fauna 0 -1 0 +1 +2 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -1 -1 -1 0 +1 -3 

Luchtkwaliteit - verkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens - mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging bereikbaarheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging sluipverkeer nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen 0 0 0 0 +3 / 

Landbouw 0 / 0 / / / 

Recreatie +1 / / / +1 / 

Hinder 0 -1 -1 -1 +1 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 0 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -1 0 0 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 0 0 0 

Landschapsbeeld 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeleving 0 0 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +2 +2 

Archeologische waarden 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 19.5: Effectbeoordeling effectgroepen ten opzichte van de bestaande situatie na milderende 

maatregelen 

Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Bodem 

Verdichting 0 0 0 0 / / 

Wijziging bodemprofiel 0 0 0 0 / / 

Water 

Wijziging overstroming 0 0 +1 0 +1 / 

Grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 +1 0 / 

Geluid en trillingen 
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Effectgroep G. 

Noord 

S. 

Oost 

N42 UNAL Natuur- 

gebieden 

Cumulatief 

Geluidshinder -2 -2 -1 -1 0 / 

Fauna en flora 

Vegetatie 0 -1 0 0 +2 / 

Fauna -1/+1 -1 0 -1 +1 / 

Lucht 

Luchtkwaliteit -1 -1 -1 -2 0 -3 

Luchtkwaliteit - verkeer -2 -1 -2 -2 0 / 

Mens - mobiliteit 

Wijziging 

afwikkelingskwaliteit 

-2 -1 -2 -1 / / 

Wijziging 

verkeersveiligheid 

-1 -1 -1 -1 / / 

Wijziging bereikbaarheid -1 -2 -1 +1 / / 

Wijziging sluipverkeer -1 0 0 -1 / / 

Wijziging ontsluiting via 

spoor 

+1 +1 0 0 / / 

Mens – andere deeldisciplines 

Overstromingen -1 0 +1 -2 +1 / 

Landbouw -1 -1 / / 0 / 

Recreatie +2 / /  +1 / 

Hinder -1 -1 -1 -1 0 / 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landgebruik -2 -2 0 -1 +2 +2 

Landschapsstructuur -2 -2 0 +1 0 0 

Landschapstypologie 0 0 0 +1 0 +1 

Landschapsbeeld -2 -2 0 +2 0 +1 

Landschapsbeleving -2 -2 0 +1 0 +1 

Cultuurhistorische 

waarden 

-1 0 0 +1 +1 +1 

Archeologische waarden 0 0 0 0 0 0 

 

De milderende maatregelen die het meeste effect hebben, zijn deze die een impact 

hebben op waar welke bedrijven kunnen gevestigd zijn. Door de meest luidruchtige 

bedrijven op voldoende afstand te houden van de geluidsgevoelige gebieden kunnen de 

effecten op Mens, hinder en Fauna en flora gemilderd worden. Ook een doordachte 

inplanting van bedrijven met verhoogde emissies kan in enkele gebieden een oplossing 

bieden. 

 

De belangrijkste verbetering voor de UNALsite bestaat echter uit een verkleining van de 

zone voor kleinhandel gezien deze een grote hoeveelheid verkeer genereert. 84% van 

het verkeer wordt veroorzaakt door de kleinhandel. Een halvering van deze activiteit zou 

het aantal autobewegingen in de avondspits doen dalen met 466 pae per uur. Dit zorgt 

voor een vermindering van de effecten voor Mens, mobiliteit, Mens, hinder, Geluid en 

trillingen en Lucht. Het overstromingsrisico voor dit plangebied kan verminderd worden 

maar niet volledig weggenomen. 

 

Voor de discipline Water is een belangrijke milderende maatregel de installatie van een 

KWS-afscheider voor het water dat van parkings afstroomt.  
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Negatieve effecten voor Fauna en flora kunnen voor de meeste plangebieden gemilderd 

worden door waardevolle vegetaties die verloren gaan te compenseren binnen het 

plangebied. Voor het plangebied Schendelbeke Oost is dit echter niet mogelijk.  

 

19.2 Eindsynthese 

Dit MER wordt opgesteld volgens het integratiespoor. Dit houdt onder meer in dat 

opmerkingen uit de MER kunnen meegenomen worden in de voorschriften van het 

RUP.  

 

Met betrekking tot de milderende maatregelen wordt in de stedenbouwkundige 

voorschriften best rekening gehouden met deze aangegeven in tabel 19.6. De overige 

milderende maatregelen kunnen als aanbevelingen meegenomen worden op het 

moment dat de bouwvergunning opgemaakt/ingediend wordt. 

 

Tabel 19.6: Milderende maatregelen op te nemen in stedenbouwkundige voorschriften 

Milderende maatregel Effect 

Water 

Mitigeren afstroming Stedelijk sportpark Vermindering overstromingsrisico’s 

Mitigeren overstromingsrisico UNALsite Vermindering overstromingsrisico’s 

Milderen risico verontreiniging oppervlakte- en 

grondwaterkwaliteit door afstroom gecontamineerd 

hemelwater 

Vermindering risico verslechtering waterkwaliteit 

Geluid 

Uitsluiten vestiging luidruchtige bedrijven Verminderen geluidshinder 

Maximaliseren afstand tussen luidruchtige bedrijven en 

geluidsgevoelige zones 

Verminderen aantal gehinderden 

Afschermen geluidsbronnen met niet geluidsgevoelige 

bestemmingen 

Verminderen aantal gehinderden 

Fauna en flora 

Behoud waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Compensatie waardevolle habitats Behoud vegetaties en habitat fauna 

Behoud houtkanten Dammersbeek Verminderen barrièrewerking 

Lucht 

Toepassen BBT Verminderen emissies 

Mens 

Verkleinen zone voor kleinhandel op UNALsite Verminderen problemen capaciteit 

Opleggen modal split ten voordele van het transport te 

water in de UNALsite 

Verminderen vrachtverkeer langs de weg 

 

19.3 Watertoets 

19.3.1 Inleiding 

De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een plan schadelijke 

effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het 

oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. De watertoets is 

in Vlaanderen sinds juli 2003 verplicht via het decreet op het integraal waterbeleid.  

Het plan heeft mogelijk volgende effecten tot gevolg: 
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• Wijziging van grondwaterpeil 

• Wijziging van grondwaterkwaliteit 

• Wijziging van oppervlaktewaterkwaliteit 

• Wijziging van oppervlaktewaterkwantiteit 

• Wijzing van het overstromingsregime 

• Wijziging van vegetatie 

De mogelijke effecten worden hieronder besproken. 

 

19.3.2 Grondwaterpeil 

Alle plangebieden behalve Schendelbeke Oost, liggen in niet-infiltratiegevoelig gebied 

waardoor voor deze plangebieden geen effect verwacht wordt op het grondwaterpeil ten 

gevolge van de bestemmingswijziging. Voor plangebied Schendelbeke Oost zou er wel 

een verschil in infiltrerend hemelwater kunnen optreden (2.93 m³ tov gewijzigde situatie 

en 2.70 m³ tov bestaande situatie) maar dit verschil  ligt ver onder de kritische grens van 

94 m³ (richtlijnen watertoets) waardoor het effect op het grondwaterpeil als 

verwaarloosbaar beschouwd mag worden. 

 

Binnen het plangebied van de UNALsite is een grondwaterwinning gelegen. Deze 

ontrekt water uit een geologische laag die deel uitmaakt van het Sokkelsysteem. Om 

een duurzame toestand voor de Sokkel, het Krijt en het Landeniaan te verkrijgen, moet 

het vergund debiet in beide lagen met 75% worden afgebouwd. Dat betekent concreet 

dat nieuwe aanvragen noch regulaties van onvergunde bestaande putten worden 

toegestaan. Ook worden voor bestaande winningen enkel nog kortlopende 

vergunningen geadviseerd. Op die manier kan worden geëvalueerd of de toepassing 

van het opgepompte water hoogwaardig genoeg is om het gebruik van grondwater te 

rechtvaardigen. Gezien deze regeling geldt voor dit en de andere plangebieden, wordt 

er geen invloed verwacht op het grondwaterpeil in de Sokkel. Het effect is neutraal. 

 

19.3.3 Grondwaterkwaliteit 

Voor de deelgebieden die een industriële bestemming zouden krijgen, geldt dat de 

activiteiten zullen moeten voldoen aan de Vlarem wetgeving (stand-still). Hierdoor wordt 

een mogelijke verontreiniging van het grondwater vermeden en kan het effect van de 

bestemmingswijziging als neutraal worden beschouwd. 

 

Voor de deelgebieden met als bestemming natuurgebied of bewoning is het verwachte 

effect op de grondwaterkwaliteit respectievelijk nihil en beperkt. 

 

19.3.4 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Voor de verschillende plangebieden is er een wisselend effect op de 

oppervlaktewaterkwaliteit. Voor Natuurgebieden Molenbeekvallei wordt geen significant  

effect verwacht. In de nieuwe voorschriften van de UNALsite is een gescheiden riolering 

verplicht wat voor een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater zorgt. Voor 

de overige drie plangebieden wordt een niet significant negatief effect verwacht. Deze 

kan verklaard worden door potentiële contaminatie van oppervlaktewater via de 

afstroom van hemelwater van parkings of vervuilde verharde oppervlakten. Het 

installeren van een KWS-afscheider met sedimentvang en coalescentiefilter kan dit 

negatief effect milderen tot een neutraal effectniveau.  
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19.3.5 Oppervlaktewaterkwantiteit 

Enkel de bestemmingswijziging voor het plangebied Natuurgebieden Molenbeekvallei 

geeft geen aanleiding tot bijkomende verharding. Bij al de andere plangebieden wordt er 

bijkomende verharding van het oppervlak en dus een verhoogde afstroom van het 

hemelwater verwacht. De bodems van Geraardsbergen Noord, Kleinhandelszone N42 

en de UNALsite zijn niet-infiltratiegevoelig. Het afstromende water wordt dan ook best 

volledig gebufferd en vertraagd afgevoerd. Het geschatte volume water dat onmiddellijk 

afgevoerd wordt tijdens een 100-jarige storm (onder worst-case benadering van 80% 

verharding) is respectievelijk 1759 l/s, 103 l/s en 1305 l/s. Het zuidoostelijk gebied van 

Schendelbeke Oost is wel infiltratiegevoelig en een infiltratievoorziening of bufferbekken 

wordt dan ook best hier aangelegd . Voor dit plangebied bedraagt het geschatte volume 

afstromend water dat onmiddellijk afgevoerd wordt tijdens een 100-jarige storm 406 l/s. 

Voor alle plangebieden met verhoogde afstroom van hemelwater wordt de aanleg van 

bufferbekkens geadviseerd. De benodigde buffercapaciteit bedraagt voor de 

deelbegieden respectievelijk 9.252 m³(G. Noord), 2.138 m³ (S. Oost), 545 m³ (N42) en 

6.865 m³ (UNAL).   

 

19.3.6 Overstromingen 

Alle gebieden liggen in natuurlijke overstromingsgebieden, ofwel van de Dender zelf, 

ofwel van een zijbeek (Dammersbeek of Molenbeek). Wanneer gekeken wordt naar de 

recent overstroomde gebieden en de risicozones voor overstromingen, blijkt er alleen 

voor het plangebied UNALsite en een deel van het plangebied Natuurgebieden 

Molenbeekvallei een reëel overstromingsgevaar te bestaan. 

 

Voor de verschillende plangebieden is er een wisselend effect op het 

overstromingsregime: mits de aanleg van voorzieningen voor buffering en infiltratie 

wordt het effect van de bestemmingswijziging op het risico op overstromingen neutraal 

(Schendelbeke Oost) tot positief (Kleinhandelszone N42) ingeschat. Ook voor de 

Natuurgebieden Molenbeekvallei wordt een positief effect verwacht.   

 

Geraardsbergen Noord kent een negatief effect, omwille van het verhoogd 

overstromingsrisico van deelgebied Stedelijk sportpark waar geen bufferbekkens 

voorzien zijn. Mits het mitigeren van de afstroming via waterdoorlatende materialen 

en/of het aanleggen van een bufferbekken kan het negatief effect eventueel gemilderd 

worden tot een neutraal niveau.  

 

De UNALsite tot slot ligt in overstromingsgevoelig gebied. De bestemmingswijziging kan 

potentieel aanleiding geven tot de aanleg van nieuwe gebouwen in deze 

overstromingszone. Gezien voorschriften voor watercompensatie en overstromingsvrij 

bouwen momenteel niet opgenomen zijn, wordt dit beoordeeld als een significant 

negatief effect. Bovendien kan dit verhoogde risico’s voor andere gebieden in de 

omgeving inhouden. Indien voornoemde mitigerende maatregelen wel opgenomen 

worden in de voorschriften, blijft het overstromingsrisico ter hoogte van de UNALsite 

even groot, maar zal het overstromingsrisico in andere gebieden niet toenemen.   
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19.3.7 Vegetatie 

Voor alle plangebieden geldt dat er geen effecten verwacht worden op het vlak van 

gewijzigde grondwaterkwantiteit. Er zal dan ook geen effect zijn van verdroging of 

vernatting op de vegetatie. 

 

19.4 Natuurtoets 

Conform het decreet op het natuurbehoud dient er een algemene natuurtoets uitgevoerd 

te worden voor het voorliggende initiatief. In een algemene natuurtoets, worden 

volgende vragen gesteld en beantwoord: 

• Is er verandering? 

• Is er schade? 

• Is de schade te vermijden? 

 

Voor enkele van de plangebieden (Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost en 

UNALsite) kan mogelijk ook effect verwacht worden op VEN-gebieden. Voor deze 

gebieden wordt de natuurtoets uitgebreid tot een verscherpte natuurtoets. Hierbij wordt 

volgende vraag toegevoegd: 

• Is de schade te herstellen? 

 

In dit plan-MER werd de verstoring van fauna door een eventuele inplanting van 

windturbines bestudeerd. Er werd een zonering uitgewerkt, zowel voor fauna (vooral 

vogels en vleermuizen) en flora als voor grootschalige en middenschalige windturbines. 

Een gecombineerd effect van verstoring en aanvaring/barrièrewerking werd hierbij in 

beschouwing genomen. Gezien de exacte inplanting van de windturbines niet gekend is, 

kunnen er geen sluitende uitspraken voor de plangebieden gemaakt worden. De invloed 

van windturbines wordt dan ook niet opgenomen in deze natuurtoets. Het is 

aangewezen een verscherpte natuurtoets of een studie in het kader van een concreet 

windproject uit te voeren (zie ook milderende maatregelen). 

 

19.4.1 Is er verandering? 

Wijzigen en/of verwijderen van de vegetatie 

De bestemmingswijzigingen en bijkomende verhardingen hebben een invloed op de 

oppervlakte vegetatie die verdwijnt en/of wijzigt. De invloed op de verschillende 

plangebieden wordt hieronder besproken uitgaande van een worst case benadering. 

 

Een overzicht van de mogelijke oppervlaktes aan matig waardevolle, waardevolle en 

zeer waardevolle vegetaties die door het plan kunnen vernietigd worden, is 

weergegeven in tabel 13.7. Hierin zijn alle oppervlaktes opgenomen die niet vallen 

binnen een zone met als bestemming bufferzone, natuur of bosgebied. Dit is dan ook 

een worst case benadering. Een bespreking en nuancering wordt in de volgende 

paragrafen gegeven per plangebied. 

 

Tabel 19.7: Oppervlakte potentieel vernietigde vegetatie per plangebied (ha) 

Biologische 

waardering G. Noord S. Oost Kleinh. N42 UNAL 

m 33,42 1,55 1,44 20,64 

mw 2,29 1,03 0,15  
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mz 0,00    

w 5,43 4,11  0,04 

wz 0,15   0,77 

z 0,17    

m: matig waardevol, mw: complex van matig waardevolle en waardevolle elementen, mz: complex van matig 

waardevolle met zeer waardevolle lementen, w: waardevol, wz: complex van waardevolle met zeer waardevolle 

elementen, z: zeer waardevol 

 

Een overzicht van de mogelijke oppervlaktes aan matig waardevolle, waardevolle en 

zeer waardevolle vegetaties die door het plan kunnen gewijzigd worden, is 

weergegeven in tabel 13.8. Hierin zijn alle oppervlaktes opgenomen die vallen binnen 

een zone met als bestemming bufferzone, natuur of bosgebied. Gezien de invulling van 

de buffers en natuur- en bosgebieden niet gekend is, kan immers niet verzekerd worden 

dat dezelfde vegetatie behouden blijft. Dit is dan ook een worst case benadering. Een 

bespreking en nuancering wordt in de volgende paragrafen gegeven per plangebied. 

 

Tabel 19.8: Oppervlakte potentieel gewijzigde vegetatie per plangebied (ha) 

Biologische 

waardering G. Noord S. Oost Kleinh. N42 UNAL Natuurg. 

m 6,40 0,30 0,11 2,48 4,55 

mw 0,28 0,73   0,43 

mz 0,19     

w 3,95 1,36  1,77 6,62 

wz 0,78   0,32  

z 0,35    0,06 

m: matig waardevol, mw: complex van matig waardevolle en waardevolle elementen, mz: complex van matig 

waardevolle met zeer waardevolle lementen, w: waardevol, wz: complex van waardevolle met zeer waardevolle 

elementen, z: zeer waardevol 

 

• Geraardsbergen Noord 

In dit plangebied kunnen 10,83 ha waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties 

potentieel verloren gaan, voornamelijk soortenrijke graslanden en houtkanten. Meer dan 

de helft hiervan (5,75 ha) wordt zeer waarschijnlijk vernietigd voor de aanleg van het 

industrieterrein. De rest (5,08 ha) kan in de nieuwe bestemming mogelijk omgevormd 

worden naar andere vegetatietypen. In de Vallei van de Dammersbeek komt ongeveer 1 

ha zeer waardevolle vegetatie of waardevolle vegetatie met zeer waardevolle elementen 

voor, die in principe behouden kan blijven, maar potentieel ook omgevormd zou kunnen 

worden naar wilgenstruweel (evenwaardige habitat). 

 

• Schendelbeke Oost 

In dit plangebied kan potentieel 5,47 ha waardevol soortenrijk grasland verloren gaan. 

Het grootste deel door vernietiging door de aanleg van het industrieterrein. Ongeveer 

1,36 ha hiervan zou als afscherming naar het dorp Schendelbeke gaan fungeren 

waardoor deze vegetatie waarschijnlijk gewijzigd zal worden naar een hoger opstaand 

type. 
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• Kleinhandelszone N42 

In het Noordwesten van dit plangebied kan een grasland van 0,15 ha met waardevolle 

houtkanten (matig waardevol met waardevolle elementen) vernietigd worden. Behalve 

dit wordt geen wijziging van de vegetatie verwacht. 

 

• Unal-site 

In het Noorden van dit plangebied gaat mogelijks een zone van 0,73 ha met waardevolle 

rietruigte verloren.  

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De omzetting van woongebied naar natuurgebied zorgt voor een bescherming van de 

waardevolle graslanden in het gebied en mogelijk voor een uitbreiding van de 

oppervlakte. Een potentiële wijziging van de vegetatie wordt niet verwacht 

 

Wijzigen van habitat voor fauna 

De bestemmingswijzigingen hebben een effect op het leefgebied van de aanwezige 

fauna (voornamelijk vogels, vleermuizen, macro-invertebraten). Niet alleen worden 

enkele habitats vernietigd of gewijzigd, er treedt mogelijks ook versnippering op. De 

invloed op de verschillende plangebieden wordt hieronder besproken. 

 

• Geraardsbergen Noord 

Het plan zal geen aanleiding geven tot het verdwijnen van belangrijke oppervlaktes aan 

habitat. Over het algemeen zullen er in dit plangebied ook geen bijkomende barrières 

gecreëerd worden, met uitzondering van de zone voor spoorinfrastructuur die ertoe kan 

leiden dat de houtkanten langs de Dammerbeek verdwijnen en/of (worst-case) de beek 

helemaal door een ondergronse duiker geleid moet worden. 

 

• Schendelbeke Oost 

Het waardevolle grasland dat in dit plangebied zal verdwijnen heeft vermoedelijk geen 

groot belang als habitat voor fauna. Ook het effect van versnippering is beperkt. 

 

• Kleinhandelszone N42 

Er wordt geen wijziging/vernietiging van habitats voor fauna verwacht. De 

bestemmingswijziging houdt ook geen verhoogde barrièrewerking in. 

 

• UNALsite 

Er wordt geen wijziging/vernietiging van habitats voor fauna verwacht. De voorziene 

buffer langs de Dender zal kunnen fungeren als een ecologische verbinding (in 

combinatie met de waardevolle vegetaties aan de overzijde) wat ontsnippering in de 

hand werkt.  

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

Het herbestemmen naar natuurgebied zal het behoud van de habitats in dit plangebied 

beschermen en mogelijk zelfs uitbreiden. Het vergroten van de aaneengesloten 

oppervlakte habitat heeft een positief effect op de ontsnippering van het plangebied 

 

Verstoren van fauna door exploitatie terreinen  

De bestemmingswijzigingen hebben een effect op het leefgebied van de aanwezige 

fauna (voornamelijk vogels, vleermuizen, macro-invertebraten), waarbij een stijging van 

het geluidsniveau de belangrijkste factor is. In de zone voor dagrecreatie in 

Geraardsbergen Noord kan er ter hoogte van het bos meer verstoring optreden als 
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gevolg van passerende recreanten. Verder zou de UNALsite lichtverstoring kunnen 

veroorzaken ten opzichte van de aangrenzende natuurgebieden, maar deze wordt 

geneutraliseerd door het bestemmen van natuurgebied in het westen van het 

plangebied. De invloed van geluidsverstoring op de verschillende plangebieden wordt 

hieronder besproken. 

 

• Geraardsbergen Noord 

Indien de meest luidruchtige bedrijfstypes ingeplant worden in deelgebied Nederboelare, 

kan er een sterke geluidsverstoring optreden in het VEN-gebied ten oosten van dit 

plangebied. Het effect hiervan kan echter enigszins gerelativeerd worden omwille van 

de reeds aanwezige verstoring door de N42. Ten opzichte van de huidige bestemming 

kan er enkel een verhoging van het geluidsniveau verwacht worden in het deelgebied 

Schendelbeke west dat veel verder gelegen is van de beschermingszones.  

 

• Schendelbeke Oost 

In dit plangebied kan het industrieterrein zorgen voor geluidsverstoring in het VEN-

gebied en zo mogelijk aanleiding geven tot een gewenningseffect. Het verstorend effect 

van de spoorweg wordt beperkt ingeschat, wegens de lage frequentie waarmee treinen 

passeren.  

 

• Kleinhandelszone N42 

Dit plangebied is vrij ver gelegen van de zones die belangrijk zijn voor fauna. Er worden 

dan ook geen belangrijke verstoringseffecten verwacht. 

 

• UNALsite 

In dit plangebied kan de inplanting van nieuwe luidruchtige bedrijven geluidsverstoring 

veroorzaken ten opzichgte van de VEN- en habitatrichtlijngebieden ten westen en 

zuiden van het gebied. Deze worden echter bijna volledig opgevangen door de 

aanwezige heuvelrug. De stijging van het geluidsniveau kan bovendien nog verder 

gerelativeerd worden dankzij de gewenningseffecten ten gevolge van de nu reeds 

aanwezige industrie.  

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

De bestaande verstoring in dit plangebied is eerder beperkt en dat zal ook na de 

bestemmingswijziging zo blijven. 

 

19.4.2 Is er schade? 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de schade die per plangebied 

mogelijk is. De eventuele schade door het inplanten van windturbines wordt niet 

opgenomen in deze natuurtoets (zie inleiding). 

 

• Geraardsbergen Noord: 

In dit plangebied wordt mogelijk zowel schade aan de fauna als flora berokkend. 

Allereerst kunnen 33,42 ha matig waardevolle vegetaties en 5,75 ha waardevolle tot 

zeer waardevolle vegetaties (voornamelijk soortenrijke graslanden en houtkanten) 

verloren gaan. Verder treedt er een mogelijke versnippering op door de zone voor 

spoorinfrastructuur en kunnen de bedrijven sterke geluidsverstoring veroorzaken in het 

VEN-gebied ten oosten van dit plangebied.  

 

• Schendelbeke Oost 
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In dit plangebied wordt een matig significant negatief effect verwacht voor zowel de 

fauna als flora. Qua flora kan er potentieel iets meer dan 4 ha waardevol soortenrijk 

grasland verloren gaan. De schade aan de fauna wordt vooral veroorzaakt door de 

geluidsverstoring van het industriegebied in het VEN-gebied.   

 

• Kleinhandelszone N42 

In dit plangebied wordt geen significante schade verwacht. Er gaat mogelijk een zeer 

kleine oppervlakte ( 0,15 ha) grasland verloren. Het gebied zelf is voor de fauna niet van 

belang en ook niet gelegen in de onmiddellijke nabijheid van voor fauna belangrijke 

gebieden. 

 

• Unal-site 

In dit plangebied wordt een beperkte schade voor flora verwacht. In het Noorden van het 

gebied gaat mogelijks een zone van 0,73 ha waardevolle rietruigte verloren.  

 

Qua fauna kan de inplanting van nieuwe luidruchtige bedrijven geluidsverstoring 

veroorzaken t.o.v. de VEN- en habitatrichtlijngebieden ten westen en zuiden van het 

gebied. Deze schade door geluidsverstoring, mag echter genuanceerd worden. Het 

vogelrichtlijngebied verder naar het zuiden zal vermoedelijk geen effect ondervinden 

gezien de heuvelrug die tussen het plangebied en het vogelrichtlijngebied in ligt. Verder 

kan het effect van de toegenomen verstoring ook deels gerelativeerd worden omwille 

van gewenningseffecten ten gevolge van de nu reeds aanwezige industrie 

 

• Natuurgebieden Molenbeekvallei 

In dit plangebied wordt geen schade verwacht. Integendeel zelfs, de effecten op de 

aanwezige fauna en flora worden positief ingeschat. 

 

19.4.3 Is de schade te vermijden? 

In deze paragraaf wordt besproken hoe de eventuele schade aan fauna en flora in de 

plangebieden vermeden kan worden. De eventuele schade door het inplanten van 

windturbines wordt niet opgenomen in deze natuurtoets, wel zijn er voor dit thema 

milderende maatregelen opgenomen (zie 13.11.2). 

 

• Geraardsbergen Noord  

De schade aan de voorkomende flora is in dit plangebied moeilijk te vermijden. Wel 

kunnen de waardevolle habitats die voorkomen in de bufferstroken gecompenseerd 

worden door evenwaardige habitats. Hierbij is het belangrijk om de negatieve effecten te 

milderen. Er worden geadviseerd enkele voorwaarden op te nemen in de voorschriften: 

 

• De waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties die binnen een bestemming met 

overdruk buffer liggen, kunnen best behouden blijven. Waar het noodzakelijk is 

de vegetatie te wijzigen (vb. noodzaak hoger opgaande begroeiing voor 

afscherming) moet gekozen worden voor een vegetatie die minstens 

evenwaardig is en die aansluit bij de andere waardevolle vegetaties in de 

omgeving 

• Voor de waardevolle graslanden die in het gebied met als bestemming 

dagrecreatie vallen, kan ernaar gestreefd worden deze zoveel mogelijk te 

behouden. Waar dit niet kan, moet de oppervlakte gecompenseerd worden 

elders in dit deelgebied of in de buffer.Geraardsbergen Noord 
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Ook de schade als gevolg van versnippering kan moeilijk vermeden worden. Wel kan 

deze vorm van schade wat genuanceerd worden gezien er momenteel ook al enige 

vorm van versnippering aanwezig is. Mogelijke milderende maatregelen die de 

verbindingsfunctie van de vallei behouden of zelfs versterken is een dusdanige inrichting 

van de parkweg dat de houtkanten behouden kunnen blijven (onder de brug) of het 

omleiden van dieren naar de rand van het deelgebied met als bestemming 

spoorinfrastructuur. Hierbij zou dan ook wel de waterloop moeten verlegd worden wat 

een meer ingrijpende maatregel vergt. In geval één van beide opties gekozen wordt, kan 

een goede inrichting van de bufferbekkens mogelijkheden bieden voor watergebonden 

dieren die de bekkens als stapsteen kunnen gebruiken. 

 

De schade door geluidsverstoring kan vermeden worden door bij het vergunnen van de 

bedrijven rekening te houden met de mogelijke effecten voor natuur. Vooral de 

aanwezigheid van luidruchtige bedrijven in de zone het dichtst bij het VEN-gebied moet 

hierbij zoveel mogelijk vermeden worden.  

 

• Schendelbeke Oost 

De schade aan de flora in dit deelgebied kan hier niet gecompenseerd worden gezien er 

niet voldoende oppervlakte zonder waardevolle vegetaties aanwezig is.  

 

De schade door geluidsverstoring kan in dit plangebied vermeden worden door bij het 

vergunnen van de bedrijven rekening te houden met de mogelijke effecten voor natuur. 

Vooral de aanwezigheid van luidruchtige bedrijven in de zone het dichtst bij het VEN-

gebied moet hierbij zoveel mogelijk vermeden worden.  

 

• UNALsite 

De (beperkte) schade aan de waardevolle rietruigte die verdwijnt in het noorden van het 

gebied kan gecompenseerd worden door een correcte invulling van de zone met als 

bestemming bosgebied. 

 

De schade door geluidsverstoring kan in dit plangebied vermeden worden door bij het 

vergunnen van de bedrijven rekening te houden met de mogelijke effecten voor natuur. 

Vooral de aanwezigheid van luidruchtige bedrijven in de zone het dichtst bij de VEN- eb 

habitatrichtlijngebieden moet hierbij zoveel mogelijk vermeden worden.  

 

19.4.4 Is de schade te herstellen ? 

Indien bij het vergunningsbeleid rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van de 

VEN-gebieden nabij de plangebieden Geraardsbergen Noord, Schendelbeke Oost en 

UNALsite kan alle schade hiervoor vermeden worden. Het is dan ook niet nodig schade 

in de VEN-gebieden te herstellen. 
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20 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

• Bijlage I van Natura2000: Habitattypes voor de habitatrichtlijngebieden; 

• Bijlage II van Natura2000: Soorten aanduiding voor de habitatrichtlijngebieden; 

• Bijlage IV: Dit is bijlage I van de vogelrichtlijngebieden; 

• BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de 

visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening voor 

een deel van het gemeentelijk grondgebied. Het BPA bestaat uit een kaarttekening met 

grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met een verklarende legende en 

de voorschriften of verordeningen met betrekking tot deze zones en/of percelen; 

• BWK: Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen. Deze kaart wordt 

opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart voor 

Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige vegetaties en 

een waardering van deze vegetaties; 

• Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. 

Deze wordt gemeten in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak van 

het water in deze buizen wordt de grondwaterstand of stijghoogte genoemd; 

• Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager 

bevinden dan de bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge 

grondwaterstanden duiden immers op een hogere druk (cfr. grondwaterstand). Hierdoor 

stroomt water naar onder, het infiltreert; 

• Maaiveld: bovenzijde van een bodem, Waar de vegetatie op groeit; 
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21 LIJST VAN AFKORTINGEN 

• AWP2: Algemeen waterkwaliteitsplan; 

• BBI: Belgische Biotische Index; 

• BPA: Bijzonder Plan van Aanleg; 

• BWK: Biologische Waarderingskaart; 

• DTM: Digitaal terreinmodel; 

• DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen; 

• Gen: Grote Eenheden Natuur; 

• GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling; 

• GNOP: Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan; 

• GRUP: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan; 

• IAP: Instituut voor Archeologisch Patrimonium; 

• IVON: Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk; 

• KMI: Koninklijk Meteorologisch Instituut; 

• LNE: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 

• MER: Milieueffectrapport; 

• mer: milieueffectrapportage; 

• NOG: Natuurlijk Overstroombare gebieden; 

• OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 

• PRS: Provinciaal Ruimtelijk structuurplan; 

• ROG: Recent Overstroomde Gebieden; 

• RSV: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 

• RUP: Ruimtelijk Uitvoeringsplan; 

• RWZI: Rioolwaterzuiveringsinstallatie; 

• TAW: Tweede Algemene Waterpassing; 

• VEN: Vlaams Ecologisch Netwerk; 

• VGM: Vlaams Grondwatermodel; 

• VHA: Vlaamse Hydrografische Atlas; 

• VLAREA: Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer; 

• VLAREBO: Vlaams reglement betreffende de bodemsanering; 

• VLM: Vlaamse Landmaatschappij; 

• VMM: Vlaamse Milieu Maatschappij. 
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Bijlage 1 
 RUP-procedure 
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Bijlage 2 
 Lijst van geraadpleegde instanties 
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Bijlage 3 
 Voorschriften PRUP's 
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Bijlage 4 
 Advies INBO effectbepaling windturbines 
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Bijlage 5 
 Resultaten IFDM modellering 
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