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0. LEESWIJZER 

De scopingnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ werd in 
meerdere nota’s onderverdeeld. 
1. Algemene scopingnota, 
2. Scopingnota voor deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ (voorliggend document), 
3. Scopingnota voor deelplan 2 ‘Lindenplaats’, 
4. Scopingnota voor deelplan 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods, 
5. Scopingnota voor deelplan 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’. 
 
De voorliggende nota is een onderdeel van de scopingnota van RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. De 
voorliggende nota gaat dieper in op deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ en houdt o.a. in: de beschrijving van de 
bestaande situatie, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en het onderzoek naar effecten op mens en milieu. 
Deze nota is samen te lezen met de overige nota’s van RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. 
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1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN DEELPLAN 1 

De bestaande toestand wordt eveneens weergegeven op het plan feitelijke-juridische toestand. 

1.1. ALGEMENE SITUERING VAN HET PLANGEBIED (8 DEELPLANNEN) 

Het deelgebied ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ is gelegen in Moerbeke. Het  verschillende deelplannen met een totale 
oppervlakte van 5,5 ha, verspreid over de gemeente. 
 
Het betreffen volgende deelgebieden: 

1. Deelgebied 1: Alfaplant 
2. Deelgebied 2: terrein van Scouts en 
Gidsen Sint-Antonius 
3. Deelgebied 3: park Kerk centrum 
4. Deelgebied 4: park Crevestraat 
5. Deelgebied 5: parking en groen nabij 
het kerkhof centrum 
6. Deelgebied 6: Dambrug 
7. Deelgebied 7: park Bremstraatwijk 
8. Deelgebied 8: Baudelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luchtfoto van Moerbeke met aanduiding van de 8 deelgebieden 

1.1.1. GEOGRAFISCHE SITUERING VAN DE DEELGEBIEDEN 

Het deelplan ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ omvat 8 deelgebieden met een totale oppervlakte van circa 6,09 ha. Het 
betreffen volgende deelgebieden: 

1. Deelgebied 1: Alfaplant 
2. Deelgebied 2: terrein van Scouts en Gidsen Sint-Antonius 
3. Deelgebied 3: park Kerk centrum 
4. Deelgebied 4: park Crevestraat 
5. Deelgebied 5: parking en groen nabij het kerkhof centrum 
6. Deelgebied 6: Dambrug 
7. Deelgebied 7: park Bremstraatwijk 
8. Deelgebied 8: Baudelo 

Hieronder wordt elk deelgebied apart besproken. 
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 Situering van de deelgebieden binnen Moerbeke met aanduiding van de Moervaart 

1.2. DETAIL SITUERING: ALFAPLANT (DEELGEBIED 1) 

1.2.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen in tussen Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding  
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 628A (Opperstraat 127) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 625G2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 627M 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 625F2 (Opperstraat 127A) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 627N (Opperstraat 129) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 625Z (Opperstraat 125) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 674C2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 675 H 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 674G2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 674F2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 626R2 (Opperstraat 111) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 626Y2 (Opperstraat 123) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 626V2 (Opperstraat 117) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 626X2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 626M2 (Opperstraat 113) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 626B2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 626T2 (Opperstraat 115) 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 628/2F 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 628/2G 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 629X 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 629D2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 629B2 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, 629C2 

 

Eikenstraat Oude 
spoorwegbedding 
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 Plancontour van het deelgebied 

Grootte deelgebied +/- 44.190 m² 

Afbakening van de plancontour De grenzen van het plangebied vallen in het zuiden en westen samen met de 
Opperstraat en de Eikenstraat, in het oosten vormt de oude spoorwegbedding de grens 
(komt overeen met art. 1.4 van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’). 

Huidig gebruik  Vestiging van het tuinlandbouwbedrijf Alfaplant, 
 10 eengezinswoningen (zie ook punt 1.2.2. Aanwezige functies en bebouwing van 

deze nota), 
 Een grote tuinzone langs de Eikenstraat. 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

 Bedrijfsgebouw van Alfaplant, voornamelijk een serregebouw, 
 5 eengezinswoningen in open bebouwing en een elektriciteitscabine in een beboste 

omgeving, 
 3 eengezinswoning in open bebouwing langs de Opperstraat, 
 Braakliggend terrein ten zuiden van het deelgebied 

(zie ook punt 2.2.2. Aanwezige functies en bebouwing van deze nota) 

Omliggende functies  Ten noordoosten loopt de oude spoorwegberm langs het deelgebied. Met het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden hier ontwikkelingen aan de oude 
spoorwegberm toegelaten. 

 Aan de overzijde van de Opperstraat (ten zuiden van het deelgebied) ligt de site 
van de oude Suikerfabriek. De suikerfabriek werd volledig afgebroken en het is 
momenteel een braakliggend terrein. Met het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ worden verschillende ontwikkelingen op dit terrein voorzien. 

 Aan de overzijde van de Eikenstraat (ten westen van het deelgebied) is een 
residentiële woonwijk aanwezig met eengezinswoningen in zowel gesloten, 
halfopen als open bebouwing. 
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1.2.2. AANWEZIGE FUNCTIES EN BEBOUWING 

 
 Aanduiding van de aanwezige functies binnen en rondom het plangebied: 

1) Bedrijvigheid van Alfaplant 2) Woningen langs de Opperstraat 3) Woningen in groene omgeving 4) Braakliggend terrein 
5) Woningen langs Eikenstraat 6) Tuinzone 7) Voormalige suikerfabrieksite 8) Voormalige spoorlijnbedding 

AANWEZIGE BEDRIJVIGHEID: LANDTUINBOUWBEDRIJF ALFAPLANT (1) 

In 1949 werd het familiebedrijf Raf Goossens bvba – waartoe Alfaplant – behoort opgericht langs de Opperstraat. Het bedrijf is 
momenteel gevestigd op twee locaties te Moerbeke: (1) Ledestraat 1a en (2) Opperstraat 127 (de locatie van het voorliggend 
deelgebied 1). De totale oppervlakte van beide vestigingen is gegroeid tot 20 hectares, waarvan 5 ha serres en andere 
bedrijfsgebouwen. Hier zijn in totaal meer dan 50 medewerkers werkzaam (waarvan circa 15 werknemers op de locatie langs de 
Opperstraat). 
 
Het sierteeltbedrijf Raf Goossens produceert éénjarig plantgoed van o.a. Rododendron, Azalea Knaphill en Vaccinium 
corymbosum. De totale jaarlijkse productie bedraagt jaarlijks circa 3 miljoen jongplanten met export naar meer dan 15 landen. 
Het bedrijf is marktleider binnen Europa in de vermeerdering van Rododendron. 
 
Op de locatie van dit deelgebied worden de planten beworteld, dit zowel via stekken als via in-vitro (in het labo). Nadat de 
planten wortels hebben gekregen, worden ze overgebracht naar de andere locatie langs de Ledestraat, waar deze planten 
verder opgekweekt worden voor verkoop. Minstens één maal per dag rijdt een vrachtwagen tussen de locatie aan de 
Opperstraat naar de locatie aan de Ledestraat. In het hoogseizoen (juni) vertrekken er ongeveer 8 vrachtwagens elke dag van 
de Opperstraat naar de Ledestraat. 
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 Links: luchtfoto van de locatie aan de Opperstraat (intussen werd de woning links tussen de serrebouw afgebroken en staat hier nu 
een waterbassin) – Rechts: luchtfoto van het bedrijf aan de Ledestraat (Raf Goossens bvba, februari 2020) 

     
 Zicht vanaf de Eikenstraat 

     
 Zicht vanaf de Eikenstraat naar de toegang voor vrachtwagens en zicht rechts van de serrebouw 

     
 Zicht achteraan op het perceel en zicht vanaf de aanpalende woningen Opperstraat 111 naar de serre van Alfaplant 
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 Bedrijvigheid binnen Alfaplant (Raf Goossens bvba, februari 2020) 

     
 Het in-vito labo op de locatie Alfaplant (Raf Goossens bvba, februari 2020) 

WONINGEN LANGS DE OPPERSTRAAT (2) 

     
 Woning Opperstraat 129 en woning Opperstraat 129 met achtergelegen serre van Alfaplant 
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 Woning Opperstraat 125 en woning Opperstraat 127A 

 
 Woning Opperstraat 127A en 125 vanaf de Opperstraat 

WONINGEN IN GROENE OMGEVING (3) 

     
 Woning Opperstraat 111 
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 Toegangsweg naar de woningen langs de oostelijke rand van het deelgebied en toegangsweg voor woningen Opperstraat 117 en 
123 met zicht op achtergelegen serre van Alfaplant 

BRAAKLIGGEND TERREIN TEN ZUIDEN VAN HET DEELGEBIED (4) 

 
 Zicht op het braakliggend terrein vanop de Opperstraat 

WONINGEN LANGS DE EIKENSTRAAT (5) 

     
 Zicht op de Eikenstraat met woningen Eikenstraat 3 en 5 

GRASLAND TEN NOORDEN VAN HET DEELGEBIED (6) 

 
 Zicht vanaf de Eikenstraat op de tuinzone ten noorden in het deelgebied (bron: Google Maps, juli 2020) 

1.2.3. OMLIGGENDE FUNCTIES 

OUDE SUIKERFABRIEKSITE (7) 

Moerbeke is voornamelijk bekend voor de suikerfabriek die sinds het midden van de 19de eeuw het dorpsgezicht bepaalde – 
alsook de identiteit van het dorp als ‘het suikerdorp.’ 
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Sinds de sluiting van de suikerfabriek in januari 2008 en het ontmantelen van de installaties, is de grote schaal van de fabriek 
nog leesbaar in de immense schaal van de 11 hectaren grote en omheinde braakliggende site. 

     
 Zicht vanaf de Opperstraat naar de oude suikerfabrieksite (braakliggend) 

OUDE SPOORWEGBEDDING (8) 

Moerbeke lag vroeger op het kruispunt van de spoorlijn 77 die van west naar oost liep tussen Zelzate en Sint-Niklaas, en de 
lijn 77A die een zuidelijke verbinding maakte over de Moervaart naar Lokeren en Gent. 
Enkel het segment tussen Moerbeke en Zelzate is in dienst gebleven tot aan de sluiting van de suikerfabriek in 2008. Deze 
werd gebruikt voor het jaarlijks vervoer van de bieten. 

     
 Zicht op de oude spoorwegbedding ten noordoosten van het deelgebied 

     
 Zicht vanop de oude spoorwegbedding naar de woningen in groene omgeving en oude spoorwegbedding ten zuidoosten van het 

deelgebied 

1.2.4. RUIMTELIJKE ANALYSE 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Niet meer van toepassing (overschreven door PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’). 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ (BS 03/05/2018). 

Het deelgebied 1 Alfaplant is gelegen in: 

 artikel 1.1. ‘Woongebied’  
met o.a. overdruk ‘verweving activiteiten’ 
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 artikel 1.2. ‘Tuinzone’ 
 artikel 1.9. ‘Glastuinbouwzone / zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ 
 artikel 1.12. ‘Zone voor interne wegenis’ 
(Zie punt 2 van deze voor de mogelijkheden volgens het PRUP.) 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Ten oosten – aan de overzijde van de oude spoorwegbedding – is het 
‘Stationsgebouw Moerbeke-Waas’ (ID 8867) gelegen. 

 
 Beschermde monumenten (Geopunt, juni 2020) 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

 Ankerplaatsen:  
Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
Op circa 180 meter ten zuiden van het deelgebied is ‘Wulfsdonk, Turfmeersen, 
Etbos en Zuidlede’ gelegen. 

 Relictzones: 
o In het noorden van het deelgebied is het puntrelict ‘Voormalig station 

Moerbeke’ gelegen. 
o Op circa 170 meter ten zuiden van het deelgebied is het lijnrelict ‘Moervaart’ 

gelegen. 
o Op circa 180 meter ten zuiden van het deelgebied is de relictzone 

‘Moervaartdepressie’ gelegen. 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 012 

 
 Landschapsatlas 1996 - 2001 (Geopunt, juni 2020) 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Ten zuiden - aan de overzijde van de Opperstraat - is het ‘Bedrijfsgebouw 
Suikergroep NV’ (ID59418) gelegen1. 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, juni 2020) 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 900 meter van ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk 
deel’. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVON gebieden 

VEN-gebieden2 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 890 meter van ‘Het Heidebos’ (Grote Eenheid Natuur). 

IVON-gebieden3 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 1,6 km van ‘Moervaartvallei fase 1’ (Natuurverwevingsgebied). 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 890 meter van ‘Heidebos’ (erkend natuurreservaat). 

 
1 Intussen werden de fabrieksgebouwen (uitgezonderd de watertoren) van de Suikerfabriek afgebroken. 
2 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
3 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het plangebied wordt gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’, omwille van 
minder dichte bebouwing en kwekerij of serre. Deze kartering gebeurde op basis van 
interpretatie van orthofoto’s uit 2009. 

Ten zuiden – overzijde van de Opperstraat de oude suikerfabrieksite– wordt 
gekarteerd als ‘biologisch waardevol’ omwille van ruigte of pioniersvegetatie. Deze 
kartering gebeurde op basis van een terreinbezoek in april 2016. 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Ten zuiden op circa 150 meter is de ‘Moervaart’ (VHA 6007995) gelegen, een 
bevaarbare waterloop, beheerd door de Vlaamse Waterweg – Afdeling 
Bovenschelde. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 430 meter van beschermingszone type III. 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 95 meter van het deelgebied is de bushalte ‘Begonialaan’ gelegen, met 
bedieningen van de lijnen: 

 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x per 

uur). 

Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

Bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk 

Gelegen ten noordoosten van het deelgebied: fietssnelweg F41 (Zelzate – 
Antwerpen). 

Fietsknooppuntennetwerk Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 Opperstraat: lokale weg type I, 
 Eikenstraat: gemeenteweg (lokale weg type III). 

Atlas der buurtwegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 buurtweg nr. 4 (Opperstraat), 
 buurtweg nr. 4 (Eikenstraat). 

Rooilijnplannen 

 Volgende rooilijnplannen zijn van toepassing: 
 Rooilijnplan langs de Opperstraat – KB 14/09/1960 
 Rooilijnplan langs de Eikenstraat – KB 19/03/1981 
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BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen met betrekking tot het bedrijf Alfaplant 

 Opperstraat 127 (sectie H nr. 625)  Referentie: 44045 1707 •Bouwen serres 21/04/1976 

 Opperstraat 127 (sectie H nr. 625) B 44045 131/4 • Bouwen serres 16/09/1987 

 Opperstraat 127  DB 4150/25 (beroep Vlaamse Gemeenschap) • Bouwen serre 30/07/1992 

 Opperstraat 127 (Sectie H nr. 
628a)  

440545 131B • Uitbreiden serre 28/03/1995 

Relevante milieuvergunningen – en meldingen met betrekking tot het bedrijf Alfaplant 

 Opperstraat 127  Ondergrondse mazouttank – 3.000 liter (klasse 3) 1/06/1992 
 Opperstraat 127  Ondergrondse mazouttank – 5.000 liter (klasse 3) 1/06/1992 
 Opperstraat 127  

(sectie H nrs. 625G2 en 628A) 
Klasse 2: 
 Rubriek 15.1.1 
 Rubriek 16.3.1.1. 
 Rubriek 17.3.6.2. 
 Rubriek 17.4. 
 Rubriek 24.4. 
 Rubriek 31.1.1.b. 
 Rubriek 43.1.2.b. 
 Rubriek 53.8.2. 

29/08/2011 

Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Over het volledig deelgebied is een recht van voorkoop van toepassing met Waterwegen en Zeekanaal NV als begunstigde. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het volledige plangebied is in privé-eigendom (verschillende eigenaars). 

1.2.5. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Door historische groei van het centrum van Moerbeke is het tuinbouwbedrijf intussen gelegen middenin het residentiële 
weefsel van de gemeente; 

 De huidige bedrijvigheid kent knelpunten met de residentiële functie (bijvoorbeeld het besproeien van de planten met 
insecticide is niet optimaal voor de buren); 

 De Eikenstraat is een doodlopende woonstraat die niet afgestemd is op vrachtverkeer; 
 De woningen in groene omgeving worden ontsloten door een private straat. 

POTENTIES 

 De Alfaplantsite is een groot aaneengesloten terrein; 
 De woningen in groene omgeving zijn rustig gelegen en kennen een hoge groene omgevingswaarde; 
 Het deelgebied kent een goede knooppuntwaarde en voorzieningenniveau. En met de ontwikkelingen volgens het PRUP 

Suikerfabrieksite zal het voorzieningenniveau hier nog groeien; 
 Gelegen langs de oude spoorwegbedding, waar op termijn een spoorpark ontwikkeld zal worden; 
 Met de ontwikkelingen zoals voorzien in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ zal het deelgebied nog strategischer 

komen te liggen binnen Moerbeke centrum. 
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1.3. DETAIL SITUERING: TERREIN VAN SCOUTS EN GIDSEN SINT-ANTONIUS 
(DEELGEBIED 2) 

1.3.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen tussen de Hospicestraat en de fietssnelweg. Het terrein heeft toegang via de 
fietssnelweg en de nieuwe toegangsweg langs de Maluslaan 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 1148W (Moerhofstraat 16) 

 

 
 Plancontour van het deelgebied 

Grootte +/- 4.548 m² 

Afbakening van de plancontour De grenzen van het plangebied lopen in het oosten, zuiden en westen samen met de 
grens van het kadastraal perceel. In het noorden vormt het PRUP “Suikerfabrieksite en 
omgeving‘ te Moerbeke deelplan 2 de grens. 

Huidig gebruik Speelterrein van de Scouts en Gidsen Sint-Antonius 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

Het deelgebied is een speelterrein met gras. Op het terrein staan enkele bomen. 

(Het scoutsgebouw zelf maakt geen deel uit van het plangebied.) 

Omliggende functies  Scoutsgebouw grenst aan het deelgebied en maakt geen deel uit van het 
plangebied; 

 Langs de Hospicestraat (ten zuiden) zijn woningen, een benzinestation met garage, 
een supermarkt en school ‘De Moerbei’ gelegen; 

 Ten westen is de sporthal van Moerbeke gelegen met tennisclub en joggingclub; 
 Aan de overzijde van de fietssnelweg zijn het Rode Kruis en de voetbalclub met 

voetbalvelden gevestigd; 
 Langs de Maluslaan is een residentiële woonwijk aanwezig. De oudere bebouwing 

wordt hier op termijn vervangen door nieuw bebouwing. 
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 Zicht op het scoutsgebouw vanaf de fietssnelweg 

     
 Zicht op het deelgebied vanaf Maluslaan met de nieuwe weg tot het deelgebied en plan van nieuwe toegangsweg vanaf Maluslaan 

naar het scoutsterrein 

1.3.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Woongebied (oorspronkelijk gewestplan Gentse en Kanaalzone, 08/10/1977). 

 
 Uittreksel van het gewestplan (Geopunt, juni 2020) 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Ten noorden grenst het plangebied aan het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ (BS 03/05/2018). 
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 Uittreksel uit het grafisch plan PRUP Suikerfabrieksite en omgeving met aanduiding van 

het deelgebied in rode stippellijn 

 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing. 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Niet van toepassing 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Ten zuiden paalt het deelgebied aan ‘Dorpswoning’ (ID 95651) – Hospicestraat 26. 
“Dorpswoning van één bouwlaag en vijf traveeën met symmetrische 
dubbelhuisopstand, onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de 
tweede helft van de 19de eeuw.”4 

 
4 ONROEREND ERFGOED, Dorpswoning, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/95651), (februari 2020). 
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, juni 2020) 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

 

VEN- en IVON gebieden 

VEN-gebieden5 Niet van toepassing. 

IVON-gebieden6 Niet van toepassing. 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing. 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

  Het noordelijke deel van het deelgebied wordt (samen met het scoutsgebouw) 
gekarteerd als ‘biologisch waardevol’ omwille van jong loofbos (exclusief 
populier). Deze kartering gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s. 

 Het zuidelijk deel van het deelgebied wordt gekarteerd als ‘biologisch minder 
waardevol’. Deze karting gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s in 
2009.  

 
5 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
6 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, juni 2020) 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing. 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 180 meter van het deelgebied is de bushalte ‘Korte Damstraat’ gelegen, met 
bedieningen van de lijnen: 
 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x per 

uur). 

Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

Bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk 

Gelegen langs de fietssnelweg F41 Zelzate – Antwerpen. 

Fietsknooppuntennetwerk Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 
 Hospicestraat: lokale weg type II, 
 Maluslaan: gemeenteweg. 

Atlas der buurtwegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 buurtweg nr. 9 (Hospicestraat). 

Rooilijnplannen 

 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 
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Relevante stedenbouwkundige vergunningen 

 Hospicestraat (sectie H nr. 1148) Referentie: 44045/1068.2 •Het ontbossen van het terrein 25/10/2001 

Relevante milieuvergunningen & -meldingen 

Binnen het deelgebied zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het gehele plangebied is eigendom van de gemeente. 

1.3.3. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Het volledige scoutsterrein kent twee planologische bestemmingen:  
(1) het noordelijk deel, met het scoutsgebouw, werd opgenomen in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en heeft de 
bestemming ‘zone voor dagrecreatie’; 
(2) op het zuidelijk deel, met het speelterrein, is het gewestplan (bestemming woongebied) nog van toepassing (komt 
overeen met voorliggend deelgebied 2).  
Toch vormt het scoutsterrein ruimtelijk één geheel. 

 Het huidig gebruik van deelgebied 2 stemt niet overeen met de geldende gewestplanbestemming. 

POTENTIES 

 Het scoutsterrein vormt een onderdeel van een grotere recreatiecluster, die centraal gelegen is in het centrum van 
Moerbeke. 

 Het scoutsterrein kent een optimale ontsluiting voor traag verkeer (langs de fietssnelweg) en voor auto’s (via de nieuwe 
toerit langs de Maluslaan). 

1.4. DETAIL SITUERING: PARK KERK CENTRUM (DEELGEBIED 3) 

1.4.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen langs de Kerchovestraat 

 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 939D 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 939 G en 
 deel van het openbaar domein ten noorden (heeft geen kadastrale nummer) 
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 Plancontour van het deelgebied 

Grootte +/- 1.025 m² 

Afbakening van de plancontour De grens van het plangebied loopt samen met de grens van de kadastrale percelen 
(oost, west en zuid) en de overgang tussen verharding en groenzone (noorden). 

Huidig gebruik Publiek park met monumentale boom naast de kerk. 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

Het deelgebied is een onbebouwd grasveld met een monumentale boom. 

Omliggende functies  Kerk Sint-Antonius, 
 Residentieel zowel eengezinswoningen als appartementen,  
 Parkeerboxen, 
 Gelegen binnen de historische kern van Moerbeke centrum. 

 

     
 Zicht op het deelgebied vanaf de Kerchovestraat en langs de kerk 

     
 Zicht op de aanpalende kerk met de monumentale boom van het deelgebied en aanpalende bebouwing ten westen 
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1.4.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Woongebied (oorspronkelijk gewestplan Gentse en Kanaalzone, 08/10/1977). 

 
 Uittreksel van het gewestplan (Geopunt, juni 2020) 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Niet van toepassing. 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Langs het deelgebied is de ‘Pastoriekerk Sint-Antonius abt’ (ID8822) gelegen.  

“De Sint-Antoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang 
gevormd door (1) de archeologische waarde (in casu oudheidkundige waarde), (2) de 
artistieke waarde en (3) de historische waarde.”7 

 
 Beschermde monumenten (Geopunt, juni 2020) 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

 
7 ONROEREND ERFGOED, Parochiekerk Sint-Antonius abt, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8822 ), (februari 
2020). 
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(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

 Rondom het deelgebied is de relictzone de ‘Moervaartdepressie’ (ID 10383). 
aanwezig “De Moervaartdepressie, met aan de noordelijke zijde de dekzandrug 
Verrebroek-Gistel en aan de andere zijde de langzamer hogerop hellende 
gronden en de Zuidlede als fysische grens, is de belangrijkste structuur in dit 
gebied. In de depressie komen zowel graslandcomplexen, boscomplexen als 
mozaïeklandschappen voor. Elk heeft zijn typerende ontginningsstructuur. De 
Moervaartdepressie is omwille van zijn laaggelegen gronden niet bebouwd 
geworden in historische tijden. Door het onbebouwd karakter van het gebied is 
het bouwkundig erfgoed voornamelijk gesitueerd aan de noordelijke en zuidelijke 
grens van het gebied, zoals Moerbeke en in het zuiden de Kruiskapel.”8 

 Langs het deelgebied (ten noorden) is het puntrelict ‘Dorpskern van Moerbeke’ 
gelegen. 

 

 
 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, juni 2020) 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
 Naast het deelgebied – ten noorden - bevindt zich de ‘Parochiekerk Sint-Antonius 

abt’ (ID 73952). “Gegevens in verband met de stichting van de parochie en de 
vroegste bouwgeschiedenis van de kerk zijn niet voorhanden. Van de huidige 
naar het oosten georiënteerde gotische hallenkerk wordt aangenomen dat ze 
teruggaat tot de 14de eeuw en de eerste helft van de 15de eeuw.”9 

 Ten zuiden grenst het bouwkundig erfgoed ‘Dorpswoning’ (ID71946) aan het 
deelgebied.” Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met 
zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), waarschijnlijk uit midden 19de 
eeuw.”10 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, juni 2020) 

 
8 ONROEREND ERFGOED, Moervaartdepressie, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10383 ), (februari 2020). 
9 ONROEREND ERFGOED, Parochiekerk Sint-Antonius abt, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/73952), (juni 2020). 
10 ONROEREND ERFGOED, Dorpswoning, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/71946), (juni 2020). 
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Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVONgebieden 

VEN-gebieden11 Niet van toepassing. 

IVON-gebieden12 Niet van toepassing. 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing. 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het deelgebied wordt gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze kartering 
gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s uit 2009. 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing binnen het plangebied. 

Ten zuiden op circa 60 meter is de Moervaart - VHA 6007995 gelegen, een 
bevaarbare waterloop, beheerd door de Vlaamse Waterweg – Afdeling 
Bovenschelde. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing. 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 180 meter van het deelgebied is de bushalte ‘Markt’ gelegen, met 
bedieningen van de lijnen: 

 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x 

per uur). 

 
11 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
12 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

 Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 De Kerchovestraat: gemeenteweg. 

Atlas der buurtwegen 

 Niet van toepassing. 

Rooilijnplannen 

 Binnen het deelgebied is een rooilijnplan langs de Kerchovestraat (KB 25/03/1980) 
van toepassing 

BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen stedenbouwkundige van toepassing. 

Relevante milieuvergunningen & -meldingen 

Binnen het deelgebied zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

Vastgestelde bouwovertredingen 

 Graven van funderingen voor het plaatsen van een frietkot – 7/04/2014. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het volledige plangebied is eigendom van de gemeente. 

1.4.3. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Het deelgebied kent een beperkte verblijfswaarde. 

POTENTIES 

 Strategische ligging binnen het dorpsweefsel en de ligging in de historische kern. 
 De nabijheid van de kerk. 
 Maakt deel uit van een fijnmazig netwerk met publieke ruimte binnen de dorpskern. 
 Aanwezigheid van een monumentale boom. 

1.5. DETAIL SITUERING: PARK CREVESTRAAT (DEELGEBIED 4) 

1.5.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen langs de Crevestraat 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 958H 
 Deels afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 909 X (de Kerchovestraat 19, tuin van de 

Pastorie 
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 Plancontour van het deelgebied 

Grootte +/- 3.953 m² 

Afbakening van de plancontour Het bestaand park langs de Crevestraat wordt in dit deelgebied opgenomen. De 
grenzen van het plangebied lopen in het noorden, oosten en zuiden samen met de 
grenzen van de twee kadastrale percelen.  

In het westen wordt een deel van de tuin van de pastorie meegenomen in het 
deelgebied (daarom wordt het perceel sectie H, nr. 909 X deels opgenomen). Met 
een toekomstige herontwikkeling van de pastorie wordt een deel van de tuin voorzien 
als park, om één geheel te vormen met het bestaand park. 

Huidig gebruik  Publiek park met bomen,  
 Publieke parkeerplaatsen, 
 Deels tuin van de pastoriewoning. 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

 Geen bebouwing aanwezig.  
 Omgevingsaanleg met monumentale bomen. 

Omliggende functies  Frituur, 
 Publieke en private parkeerplaatsen, 
 Residentiële bebouwing, zowel eengezinswoningen als appartementen, 
 Supermarkt, 
 Pastoriewoning. 
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 Foto’s van het deelgebied en zicht vanaf de Crevestraat 

1.5.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Woongebied (oorspronkelijk gewestplan Gentse en Kanaalzone, 08/10/1977). 

 
 Uittreksel van het gewestplan (Geopunt, juni 2020) 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Niet van toepassing. 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 
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Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing. 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Het westelijk deel van het deelgebied maakt deel uit van de ‘Moervaartdepressie’ (ID 
10383). “De Moervaartdepressie, met aan de noordelijke zijde de dekzandrug 
Verrebroek-Gistel en aan de andere zijde de langzamer hogerop hellende gronden en 
de Zuidlede als fysische grens, is de belangrijkste structuur in dit gebied. In de 
depressie komen zowel graslandcomplexen, boscomplexen als 
mozaïeklandschappen voor. Elk heeft zijn typerende ontginningsstructuur. De 
Moervaartdepressie is omwille van zijn laaggelegen gronden niet bebouwd geworden 
in historische tijden. Door het onbebouwd karakter van het gebied is het bouwkundig 
erfgoed voornamelijk gesitueerd aan de noordelijke en zuidelijke grens van het 
gebied, zoals Moerbeke en in het zuiden de Kruiskapel.”13 

 
 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, juni 2020) 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Binnen het deelgebied is de ‘Pastorie’ (ID 59677) aanwezig. “Pastorie gebouwd circa 
1910 ter vervanging van de oude in 1911 gesloopte pastorie in de Plaisantstraat.”14 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, juni 2020) 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

 
13 ONROEREND ERFGOED, Moervaartdepressie, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10383 ), (februari 2020). 
14 ONROEREND ERFGOED, Pastorie, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/59677), (februari 2020). 
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Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVON gebieden 

VEN-gebieden15 Niet van toepassing. 

IVON-gebieden16 Niet van toepassing. 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing. 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het deelgebied wordt gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze kartering 
gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s uit 2009. 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing. 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 165 meter van het deelgebied is de bushalte ‘Markt’ gelegen, met 
bedieningen van de lijnen: 
 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x 

per uur). 

Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

 Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 Crevestraat: gemeenteweg, 
 De Kerchovestraat: gemeenteweg. 

 
15 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
16 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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Atlas der buurtwegen 

 Niet van toepassing. 

Rooilijnplannen 

 Langs de Crevestraat is het rooilijnplan MB 25/03/1980 van toepassing. 

BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen 

 Crevestraat (sectie H nr. 955M en 
958G)  

Referentie: 2014 051 •Verplaatsen van een bestaande frituurunit 25/08/2014 

Relevante milieuvergunningen – en meldingen 

Er zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het volledige plangebied is eigendom van de gemeente. 

1.5.3. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Het deelgebied wordt doorsneden door een draadafsluiting, waardoor het deelgebied in twee delen opgesplitst kan worden: 
(1) de tuin van de pastorie en (2) een publieke open ruimte langs de Crevestraat. 

POTENTIES 

 De nabijheid van de basisschool, het jeugdhuis en het parochiecentrum aan de overzijde van de Crevestraat. 
 Maakt deel uit van een fijnmazig netwerk met publieke ruimtes binnen de dorpskern. 
 De historische waarde van de pastorie en tuin. 

1.6. DETAIL SITUERING: PARKING EN GROEN NABIJ HET KERKHOF CENTRUM 
(DEELGEBIED 5) 

1.6.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen langs Boekweithof. 

 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 1129H2 
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 Plancontour van het deelgebied 

Grootte +/- 1.795 m² 

Afbakening van de plancontour In het plangebied wordt de parking en de aangrenzende groenstrook meegenomen. 
Dit valt samen met het kadastraal perceel. 

Huidig gebruik  Parking 
 Groenstrook 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

Het deelgebied is een parking in grasdals voor het gemeentelijk kerkhof. Op deze 
parking is ook een glascontainer en fietsenstalling aanwezig.  

Omliggende functies  Gemeentelijk kerkhof  
 Residentieel (nieuwe woonontwikkelingen in aanbouw) 

 

     
 Foto van de parking en fietsenstalling en zicht op de het deelgebied met begraafplaats en nieuwe aanpalende woonwijk 

1.6.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Woongebied (oorspronkelijk gewestplan Gentse en Kanaalzone, 08/10/1977). 
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 Uittreksel van het gewestplan (Geopunt, juni 2020) 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Niet van toepassing. 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing. 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Niet van toepassing. 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Niet van toepassing. 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVON gebieden 

VEN-gebieden17 Niet van toepassing. 

 
17 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
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IVON-gebieden18 Niet van toepassing. 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing. 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het deelgebied wordt gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze kartering 
gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s uit 2009. 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing. 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 450 m van het deelgebied is de bushalte ‘Markt’ gelegen, met bedieningen 
van de lijnen: 
 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x 

per uur). 

Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

 Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 
 Boekweithof: gemeenteweg. 

Atlas der buurtwegen 

 Niet van toepassing. 

Rooilijnplannen 

 Niet van toepassing. 

BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen 

Er zijn geen stedenbouwkundige vergunningen van toepassing. 

Relevante milieuvergunningen – en meldingen 

Er zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

 
18 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het volledige plangebied is eigendom van de gemeente. 

1.6.3. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Het deelgebied is achterin gelegen, waardoor er hier weinig activiteit plaatsvindt. 

POTENTIES 

 Gelegen in het centrum van Moerbeke. 
 De publieke ruimte leent zich tot een ontmoetingsplaats voor de nieuwe residentiële woonwijk in de buurt. 
 Rustig gelegen, waar enkel bestemmingsverkeer komt. 

1.7. DETAIL SITUERING: PARK DAMBRUG (DEELGEBIED 6) 

1.7.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen op de hoek van de Damstraat, Korte Damstraat en de Moervaart. 

 Deels: Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 1055B2  
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 1055Z 

 

 
 Plancontour van het deelgebied 

Grootte +/- 554 m² 
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Afbakening van de plancontour Het plangebied bestaat uit de onbebouwde zone ten westen van de rotonde 
(Damstraat-Korte-Damstraat) en het pompstation van Aquafin. De grenzen van het 
plangebied vallen in het noorden, westen en zuiden samen met de kadastrale 
percelen. In het oosten vormt de rotonde de grens (de openbare weg kent hier 
dezelfde kadastrale nummer). 

Huidig gebruik  Park met zitgelegenheid, wordt informeel als parking gebruikt. 
 Pompstation van Aquafin, dit is nodig om afvalwater te pompen onder de 

Moervaart naar het zuiveringsstation voor afvalwater dat verderop gelegen is. 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

 Het deelgebied wordt gebruikt als publieke pleintje met een picknicktafel en 
enkele bomen.  

 Verder is de infrastructuur van Aquafin door een draadafsluiting afgesloten. 

Omliggende functies  Residentieel 
 Moervaart 

 

     

     
 Foto’s van het deelgebied vanaf Damstraat en Dambrug 

1.7.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Woongebied (oorspronkelijk gewestplan Gentse en Kanaalzone, 08/10/1977). 
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 Uittreksel van het gewestplan (Geopunt, juni 2020) 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Niet van toepassing. 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Grenst aan ‘Dambrug’ (ID 8881). “De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de 
Durme, werd in 1531 rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien.”19 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
 Grenst aan ‘Moervaartdepressie’ (ID 10383). “De Moervaartdepressie, met aan 

de noordelijke zijde de dekzandrug Verrebroek-Gistel en aan de andere zijde de 
langzamer hogerop hellende gronden en de Zuidlede als fysische grens, is de 
belangrijkste structuur in dit gebied. In de depressie komen zowel 
graslandcomplexen, boscomplexen als mozaïeklandschappen voor. Elk heeft zijn 
typerende ontginningsstructuur. De Moervaartdepressie is omwille van zijn 
laaggelegen gronden niet bebouwd geworden in historische tijden. Door het 
onbebouwd karakter van het gebied is het bouwkundig erfgoed voornamelijk 
gesitueerd aan de noordelijke en zuidelijke grens van het gebied, zoals 
Moerbeke en in het zuiden de Kruiskapel.”20 

 Grenst aan het puntrelict ‘Dambrug’. 
 Grenst aan het lijnrelict ‘Moervaart’. 

 
19 ONROEREND ERFGOED, Dambrug, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8881), (februari 2020). 
20 ONROEREND ERFGOED, Moervaartdepressie, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10383 ), (februari 2020). 
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 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, juni 2020) 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
 Ten wensten grenst het deelgebied aan ‘Burgerwoning (ID 78977) gelegen te 

Damstraat 111. “Burgerwoning van het dubbelhuistype met twee bouwlagen en 
vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de tweede 
helft van de 19de eeuw.”21 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, juni 2020) 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVONgebieden 

 
21 ONROEREND ERFGOED, Burgerwoning, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/78977), (februari 2020). 
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VEN-gebieden22 Niet van toepassing. 

IVON-gebieden23 Niet van toepassing. 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing. 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het deelgebied wordt gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze kartering 
gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s uit 2009. 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen langs de Moervaart - VHA 6007995 gelegen, een bevaarbare waterloop, 
beheerd door de Vlaamse Waterweg – Afdeling Bovenschelde. 

 
 VHA-waterlopen volgens categorie (Geopunt, juni 2020) 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing. 

 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 450 m van het deelgebied is de bushalte ‘Damstraat’ gelegen, met 
bedieningen van de lijnen: 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur). 

Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

 Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 
22 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
23 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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 Gelegen langs het deelgebied: 

 Damstraat: lokale weg type I, 
 Korte Damstraat: lokale weg type I. 

Atlas der buurtwegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 
 Damstraat: buurtweg nr. 2. 

Rooilijnplannen 

 Niet van toepassing. 

BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen 

 Dambrug (sectie H nr. 1055)  Referentie: 44045 1519 •Bouwen van een elektriciteitscabine 10/07/1974 

 Dambrug (sectie H nr. 824T)  Referentie: 440451407.1 •Bouwen van een elektriciteitscabine te 
vervanging van bestaande te slopen cabine 

10/08/2007 

Relevante milieuvergunningen – en meldingen 

Er zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het plangebied is deels eigendom van Aquafin en deels van de gemeente. 

1.7.3. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Beperkte omgevingswaarde. 
 Er wordt informeel geparkeerd op het grasveld. 

POTENTIES 

 Druk kruispunt waar een volwaardig rustplaats uitgebouwd kan worden. 
 Kan een onderdeel uitmaken van een recreatief netwerk langs de Moervaart. 

1.8. DETAIL SITUERING: PARK BREMSTRAATWIJK (DEELGEBIED 7) 

1.8.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen tussen Varenstraat en Papemutse. 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 574K3. 
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 Plancontour van het deelgebied 

Grootte +/- 1.948 m² 

Afbakening van de plancontour In het plangebied wordt het grasveld tussen de residentiële woningen opgenomen. 
De grenzen vallen samen met de kadastrale perceelsgrens. 

Huidig gebruik Publiek grasveld / speelweide. 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

Geen bebouwing aanwezig.  

Grasveld met beperkte speelvoorzieningen. 

Omliggende functies Residentiële bewoning: eengezinswoningen. 
 

     
 Zicht op het plein vanaf Papemutse en zicht vanaf Varenstraat 

1.8.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Woongebied (oorspronkelijk gewestplan Gentse en Kanaalzone, 08/10/1977). 
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 Uittreksel van het gewestplan (Geopunt, juni 2020) 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Niet van toepassing. 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing. 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Niet van toepassing. 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Niet van toepassing. 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVON gebieden 

VEN-gebieden24 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

 
24 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
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Gelegen op circa 600 meter van ‘Het Heidebos’ (Grote Eenheid Natuur). 

IVON-gebieden25 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 1,5 km van ‘Moervaartvallei fase 1’ (Natuurverwevingsgebied). 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 500 meter van ‘Heidebos’ (erkend natuurreservaat). 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het deelgebied wordt gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze kartering 
gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s uit 2009. 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing binnen het plangebied. 

Gelegen op circa 190 meter van beschermingszone type III. 

 
 Grondwaterwingebieden en beschermingszones (Geopunt, juni 2020) 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 800 m van het deelgebied is de bushalte ‘Terwest’ gelegen, met bedieningen 
van de lijn:  

 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur). 

Op circa 900 m van het deelgebied is de bushalte ‘Begonialaan’ gelegen, met 
bedieningen van de lijnen: 

 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur) 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur)  
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x 

per uur) 

 
25 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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Ook in de buurt zijn er voor de belbus 2 haltes (Collemansbrug en Melkerij). 

Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

 Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 Varenstraat: gemeenteweg, 
 Papemuts: gemeenteweg. 

Atlas der buurtwegen 

 Niet van toepassing. 

Rooilijnplannen 

 Niet van toepassing. 

BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen 

Er zijn geen stedenbouwkundige vergunningen van toepassing. 

Relevante milieuvergunningen – en meldingen 

Er zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het volledige plangebied is eigendom van de gemeente 

1.8.3. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Beperkte aanleg. 

POTENTIES 

 Publieke ruimte op maat van de omliggende residentiële woonwijk. 
 Trage doorsteek binnen de residentiële woonwijk. 

1.9. DETAIL SITUERING: BAUDELO (DEELGEBIED 8) 

1.9.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

Ligging Gelegen in de hoek van Heirweg en Oostvaart met adres Heirweg 63 

 Afdeling Moerbeke, sectie D, nr. 185C 
 Afdeling Moerbeke, sectie D, nr. 183R 
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 Plancontour van het deelgebied 

Grootte +/- 2.951 m² 

Afbakening van de plancontour Het plangebied bevat de historische ruïne ‘Hof van Koudenborm’ (links) en het 
aanpalend perceel. De grenzen zijn de kadastrale perceelsgrenzen. 

Huidig gebruik  Koudenbormsite met historische ruïne (Tiendeschuur van Boudeloo) met park 
 Grondopslag en het stallen van voertuigen door de gemeente 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

Het Hof van Koudenborm is een ruïne die gekend is onder de naam ‘Tiendenschuur 
van Boudeloo’, maar het hof wordt ook wel ‘Hof ter Caude Borne’ of ‘Hof ten 
Fonteyne’ genoemd.  

De ruïne van het hof bestaat uit resten van een kleine noordvleugel uit de 17de eeuw 
met daarachter een grote zuidvleugel die minstens uit de 16de eeuw dateert. Tussen 
de twee vleugels staan de overblijfselen van een vierkante traptoren. Aan de 
straatzijde wordt de ruïne afgesloten door een lage bakstenen muur met de resten 
van een poort (hekpijler). 

De site werd landschappelijk aangelegd tot een recreatief rustpunt met 
zitgelegenheden. 

Omliggende functies  Landbouwakkers met bijhorende boerderijen 
 Woonlint langs de Heirweg 
 Moervaart 
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 Foto’s van het deelgebied en zicht vanaf Heirweg 

1.9.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

HISTORIEK 

Functie 

De geschiedenis van het Hof van Coudenborn zou terug gaan tot 1200. De ruïne was in bezit van de Boudeloabdij in Stekene. 
Het gebouw werd tot aan de Franse Revolutie (+- 1830) gebruikt als een fondatie (stichting) van de abdij van Boudelo. 
In het begin van de 17de eeuw werd het hof van Coudenborm gebruikt als een hoeve/boerderij. Mogelijks deed het gebouw ook 
dienst als herberg voor reizigers en pelgrims. 

Gebouw 

Ruïne van het buitenhof van de cisterciënzerabdij Boudelo dateert uit de 16de en 17de eeuw. 
Het oorspronkelijke gebouw bestond uit een voor- en achterbouw gescheiden door een vierkante traptoren. In de muur aan de 
straatkant was een toegangspoort naar de achterliggende koer. 
Het hof van Coudenborn werd in 1979 beschermd, maar stortte kort na de bescherming in.  
Van 1993 tot 1995 werden archeologische opgravingen uitgevoerd. Ondanks verstoringen door zandwinning in de 19de en 
20ste eeuw bevatte de ondergrond nog diverse archeologische sporen. 
In 2017 is de gemeente Moerbeke gestart met de herwaardering van de site en omgeving.26 
 
Vandaag is het meest herkenbare restant van het hof de door klimop overwoekerde romp van de vierkante traptoren. 
Aansluitend op de traptoren staat een deel van de noordelijke langsgevel van de zuidvleugel, met sporen van twee verdwenen 
kruisvensters. Naast de traptoren is een deuropening intact bewaard. De deuropening met omlijsting in Ledesteen bezit een 
later met tegels opgevuld bovenlicht met middenstijl in Ledesteen. Aan de Oostvaart bevindt zich het overblijfsel van de 
bakstenen kelder onder het westelijke deel van de zuidvleugel. Bewaard zijn de keldermuren (met rondboognis in de oostmuur), 
de scheidingsmuur tussen de twee kelderruimten en de aanzetten van de tongewelven. Boven de kelder is een deel bewaard 
van de zuidelijke langsgevel en de hoek van de westelijke dwarsgevel van de zuidvleugel. Van de noordvleugel herkent men de 
hoeken van de gevels. Verspreid op de site liggen diverse bakstenen en natuurstenen bouwmaterialen en bouwfragmenten, alle 
afkomstig van het hof.27 

 
26 MOERBEKE, Hof van Koudenborm, (https://www.moerbeke.be/hof-van-koudenborm), (februari 2020). 
27 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED, Hof van Coudenborn, (februari 2020), 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/34286). 
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De ruïne van het hof van Coudenborn is dus een zeldzaam bouwkundig relict van de Boudeloabdij. Maar de ruïne bezit ook een 
belangrijke contextwaarde als een historische landmark aan de Heirweg, de oude weg tussen Moerbeke en Stekene.28 
 

 
 Maquette door Geert de Schepper 1994 (Moerbeke, 2020) 

BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Niet meer van toepassing: herbestemd door het gewestelijk RUP ‘Moervaartvallei 
fase 1- Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur’ 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Gewestelijk RUP ‘Moervaartvallei fase 1- Afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur’ (BS 14/08/2018).  

Gelegen in artikel: 

 art. 6 ‘Landelijk woongebied met cultuurhistorische waarde’ 
Het gebied is bestemd voor wonen, landbouw, openbare groene ruimten en 
openbare verharde ruimten en voor activiteiten die verwant zijn aan wonen. 

 art. 9 ‘Erfgoedlandschap ‘Moervaartdepressie’ in overdruk 
Het gebied is een erfgoedlandschap in de zin van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 

 
 Knip uit het grafisch plan van het GRUP ‘Moervaartvallei fase 1 – Afbakening van de 

gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur’ met aanduiding van het deelgebied in 
rode stippellijn 

LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

 
28 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED, Ruïne hof van Coudenborn, (februari 2020), 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/21134). 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 047 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Het deelgebied maakt deel uit van ‘Hof van Coudenborn en omgeving’ met ID 8857. 

“Het Hof van Koudenborn, ook Hof van Coudenborn, Hof ter Caude Borne of Boudelo 
genaamd, is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. Het Hof 
van Coudenborn is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht 
omwille van het algemeen belang gevormd door de sociaal-culturele waarde (in casu 
landschappelijke waarde).”29 

 
 Beschermde stads- en dorpsgezichten (Geopunt, juni 2020) 

Beschermde monumenten Binnen het deelgebied is de ‘Ruïne hof van Coudenborn’ (ID 21134) gelegen.  

“Deze bescherming betreft de ruïne van het hof van Coudenborn (gehele perceel 
waarop de ruïne gelegen is). Het hof van Coudenborn werd in 1979 reeds 
beschermd, maar stortte kort na de bescherming in. De huidige bescherming gaat uit 
van de vandaag aanwezige erfgoedelementen en -kenmerken. Het 
beschermingsbesluit bevat een beheersvisie die is aangepast aan de huidige 
toestand.”30 

 
 Beschermde monumenten (Geopunt, juni 2020) 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
 Ankerplaats: Op circa 130 meter ten zuiden van het deelgebied is ‘Heirnisse, 

Vette-Meersbos, Fondatie en Kruiskapel’ gelegen. 
 Lijnrelict: Op circa 130 meter ten zuiden van het deelgebied is het lijnrelict 

‘Moervaart’ gelegen. 

 
29 ONROEREND ERFGOED, Hof van Coudenborn en omgeving, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8857), (februari 
2020). 
30 ONROEREND ERFGOED, Ruïne van Coudenborn, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/21134), (februari 2020). 
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 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, juni 2020) 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Binnen het deelgebied is ‘Hof van Koudenborn’ (ID 84963) gelegen. “Ruïne van het 
buitenhof van de cisterciënzerabdij Boudelo in Stekene, daterend uit de 16de en 17de 
eeuw.”31 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, juni 2020) 

Erfgoedlandschappen 

 Het deelplan is binnen het erfgoedlandschap ‘Moervaartvallei’ (ID 113396) gelegen. 
“Het erfgoedlandschap Moervaartvallei werd aangeduid op basis van de vastgestelde 
ankerplaats 'Moervaartdepressie' bij gewestelijk RUP 'Moervaartvallei Fase 1'.”32 

 
 Erfgoedlandschappen (Geopunt, februari 2022) 

Plannen 

 
31 ONROEREND ERFGOED, Hof van Koudenborn, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/84963), (februari 2020). 
32 ONROEREND ERFGOED, Moervaartvallei, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/113396), (april 2022). 
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Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVONgebieden 

VEN-gebieden33 Niet van toepassing. 

IVON-gebieden34 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Op circa 160 meter ten zuiden van het deelgebied is het natuurverwevingsgebied 
‘Moervaartvallei fase 1’ gelegen. 

 
 Gebieden van het VEN en het IVON(Geopunt, juni 2020) 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing. 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het deelgebied wordt voornamelijk gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’. 
Deze kartering gebeurde op basis van interpretatie van orthofoto’s. 
Het zuidelijk deel van het deelgebied maakt deel uit van een groter geheel dat 
gekarteerd wordt als ‘een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle 
elementen’, omwille van (1) akker op zandige bodem, bermen, (2) perceelsranden 
met rietland en andere vegetaties van het rietverbond en (3) bomenrij met dominantie 
van wilg. Deze kartering gebeurde op basis van een terreinbezoek in mei 1999. 

 
33 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
34 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, juni 2020) 

WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Ten westen van het plangebied loopt een publieke gracht (OZMB021). 

Op circa 130 meter ten zuiden van het deelgebied is de ‘Moervaart’ (VHA 6007995) 
gelegen, een bevaarbare waterloop, beheerd door de Vlaamse Waterweg – Afdeling 
Bovenschelde. 

 
 VHA-waterlopen volgens categorie (Geopunt, juni 2020) 

Onbevaarbare waterlopen Langs het westen van het plangebied loopt de ‘Oostvaart’ (VHA 1174), een niet 
geklasseerde waterloop. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing. 

MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Langs de Heirweg is de bushalte ‘Oostvaart’ gelegen, met bedieningen van de lijnen: 

 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x 

per uur). 

Spoorwegen  Gelegen op circa 11 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

 Gelegen langs het deelgebied: 

Op circa 470 meter ten noorden van het deelgebied is de fietssnelweg F41 aanwezig. 
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Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 Heirweg: lokale weg type I, 
 Oostvaart: gemeenteweg. 

Atlas der buurtwegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 buurtweg nr. 2 (Heirweg), 
 buurtweg nr. 5 (Oostvaart). 

Rooilijnplannen 

 Langs Heirweg is een rooilijnplan (GR 20/03/1950) van toepassing. 

BEBOUWDE RUIMTE 

Verkavelingsvergunningen 

Binnen het deelgebied zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

Relevante stedenbouwkundige vergunningen 

 Heirweg (sectie D nr. 185C)  Referentie: 44045/2183.2 • Uitvoeren van terreinaanlegwerk en 
het toegankelijk maken van de site ‘Hof De Fonteyne’ 

23/01/2017 

Relevante milieuvergunningen – en meldingen 

Er zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Vastgestelde bouwovertredingen 

Niet van toepassing. 

Aanwezige leidingen (hoogspanningsleidingen, gasleidingen…) 

Niet van toepassing. 

RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

Het volledige plangebied is eigendom van de gemeente. 

1.9.3. EVALUATIE VAN HET DEELGEBIED 

KNELPUNTEN 

 Volgens het GRUP ‘Moervaartvallei fase 1- Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur’ blijft het 
oprichten van een woning mogelijk binnen dit deelgebied.  

POTENTIES 

 Belangrijke historische waarde en erfgoedwaarde. 
 Omliggende open weiden. 
 Kan een onderdeel uitmaken van een recreatief netwerk langs de Moervaart. 
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2. MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN 
OMGEVING’ 

2.1. MASTERPLAN ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING MOERBEKE’ (2016) 

Op 1 januari 2008 sloot de suikerfabriek in Moerbeke de deuren. Het terrein van circa 11,5 ha kwam braak te liggen en voelde 
als een leegte aan in het centrum van Moerbeke. Het oorspronkelijk gewestplan voorzag voor het terrein een bestemming als 
industriegebied, echter is het realiseren van een regionaal bedrijventerrein van 11,5 ha in buitengebied niet wenselijk.  
Als voorbereiding voor de opmaak van een RUP, werd in 2016 een gedragen masterplan opgemaakt in opdracht van de 
provincie Oost-Vlaanderen. Dit masterplan werd zowel door de provincieraad als door de gemeenteraad van Moerbeke 
goedgekeurd.  

     
 

 
 Uittreksel van het masterplan ‘Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke’ (2016) met aanduiding van het deelgebied 1 Alfaplant (met 

stippellijn) en een schets hoe de ontwikkeling in bouwveld 2 eruit zou kunnen zien (Masterplan Suikerfabrieksite en omgeving 
Moerbeke, Plusofficearchitects, mei 2016). 

Het masterplan bouwt zijn visie op in verschillende bouwvelden. 
Het deelplan 1 Alfaplant ligt volgens het masterplan deels in bouwveld 2 (zone langs de Opperstraat). Ook de oude  
spoorwegbedding (grenzend ten oosten aan het plangebied) werd opgenomen in dit bouwveld. 
Voor bouwveld 2 wordt het volgende uitgewerkt: 
 Langs de Opperstraat is de integratie van grotere handelspanden mogelijk op de gelijkvloerse verdieping, met combinatie 

van wonen bovenop. Op de hoek met de rotonde is er ruimte voor een eyecatcher die meer verdiepingen dan drie zou 
mogen tellen indien de ambitie op vlak van architecturale kwaliteit hoog genoeg is. Er wordt expliciet gekozen voor 
architectuur die uitgepuurd is en geen afbouw of getrapte volumetrie nodig heeft om zich in te passen in de omgeving. 

 Langs de flank van dit park wordt bebouwing ingeplant. Hier wordt ‘wonen in het park’ voorzien, zo worden er een aantal 
individuele bouwblokken voor gestapeld wonen voorzien, deze moeten voldoende doorzichten doorlaten naar het park. De 
ontsluiting voor voertuigen gebeurt achteraan vanaf de Opperstraat en bedient zo alle nieuwe volumes in de ontwikkeling.  

2.2. PROVINCIAAL RUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ (2018) 

In navolging van dit masterplan maakte de provincie Oost-Vlaanderen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’, waarbij het industrieterrein, de oude spoorwegzate en het terrein errond herbestemd werden.  
Het provinciaal RUP bevat twee deelplannen: 

Bouwveld 2 
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1. Deelplan 1: Herbestemming suikerfabrieksite en omgeving in overeenstemming met wat het masterplan voorstelt (inclusief 
herbestemming van het gemeentepark met gemeentehuis en naastliggende portierswoning als planologische compensatie 
voor het voorziene bijkomend woonaanbod in deelplan 1), 

2. Deelplan 2: Herbestemming sport- en jeugdterreinen Moerhofstraat (als planologische compensatie voor het voorziene 
bijkomend woonaanbod in deelplan 1). 

 

 
 Uittreksel uit het grafisch plan – deelplan 1 van het PRUP Suikerfabrieksite en omgeving (2018) met aanduiding van het plangebied 

in lichtblauwe streepjeslijn 

Volgens het PRUP zijn volgende bestemmingen van toepassing binnen het deelgebied van Alfaplant: 
 Het terrein van het bedrijf Alfaplant krijgt in het PRUP de bestemming ‘glastuinbouwzone / zone voor verweefbare lokale 

bedrijvigheid’ (artikel 1.9). Binnen deze zone blijft glastuinbouw toegelaten, daarnaast wordt in deze zone verweefbare 
lokale bedrijvigheid mogelijk. Aangezien de bedrijfswoning langs de Opperstraat is gelegen, zijn hier ook handel, horeca en 
autonome kantoren en diensten mogelijk. 

 De aanwezige woningen binnen het deelgebied vallen onder artikel 1.1. ‘woongebied’.  
Dit gebied is bestemd voor woningen en de bijhorende uitrusting. Het gaat om bestaande (hoofdzakelijk) vergund(e) 
(geachte) woningen die volgens het gewestplan binnen industriegebied waren gelegen en bijgevolg zonevreemd waren. De 
herbestemming via het PRUP zorgt ervoor dat de woningen zone-eigen worden gemaakt. 

 Op de woningen en het braakliggend terrein langs de Opperstraat is de overdruk ‘verweving activiteiten’ (artikel 1.1.5) van 
toepassing. Naast wonen zijn hier ook handel, horeca en autonome kantoren en diensten toegelaten als hoofdbestemming 
(met een maximum bruto-vloeroppervlakte van 1.000m² en 2.000 m²). 
In het masterplan wordt indicatief geschetst hoe deze zone zich zou kunnen ontwikkelen: 

 Voor het braakliggend terrein is eveneens de overdruk ‘harde rand’ (artikel 1.1.7) van toepassing. Hier moeten de 
gebouwen uitgelijnd worden langs de aangeduide lijn, dit om de principes van het masterplan te realiseren. 

 Het grasland ten noorden van het deelgebied wordt bestemd als ‘tuinzone’ (artikel 1.2.). Het betreft hier een bestaande 
tuin. Door artikel 1.2. wordt deze zone gevrijwaard van grootschalige bebouwing 
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3. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

3.1. PROBLEEMSTELLING 

Wegens verhuis van het bedrijf Alfaplant zal de site op de hoek van de Opperstraat – Eikenstraat leeg komen te staan.  
Het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorziet voor deze terreinen de bestemming voor glastuinbouw / zone voor 
verweefbare lokale bedrijvigheid. Gezien de ligging van het terrein binnen het dorp van Moerbeke centrum en de residentiële 
omgeving is het voorzien van nieuwe bedrijvigheid hier niet wenselijk. Deze terreinen lenen zich voor een woonontwikkeling op 
maat van Moerbeke.  
Echter stelt de geactualiseerde woonbehoeftestudie dat er voldoende woonaanbod aanwezig om de geraamde woonbehoefte 
binnen de gemeente op te vangen. Met de herbestemming van de Alfaplantsite dient het bijkomend woongebied planologisch 
gecompenseerd te worden. Voor de compensatie werd gekozen om parken en pleinen met een publiek karakter - die 
momenteel de bestemming voor wonen hebben - te bestendigen door deze planologisch te herbestemmen naar zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen (zie punt 3.11. Planologische compensatie van deze nota).  

3.2. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Bij de ontwikkeling van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ staan volgende doelstellingen voor deelplan 1 
Alfaplant centraal: 
 Enerzijds 

o Het herbestemmen van de Alfaplantsite en omgeving, zodat een kwalitatieve woonontwikkeling op maat van 
Moerbeke voorzien kan worden; 

o Het streven naar een gedifferentieerd woonaanbod. 
 Anderzijds 

o Het voorzien van compensatiegebieden zodat de herontwikkeling van de Alfaplantsite juridisch mogelijk wordt via 
planologische ruil; 

o Het verhogen van de ruimtelijke beleving in de kern; 
o Het bestendigen en verder uitbouwen van een fijnmazig netwerk van publieke pleinen en parken binnen Moerbeke, 

met aandacht voor kwalitatieve verblijfruimte (en speelruimte); 
o Het voorzien van kwalitatieve ruimtes voor gemeenschapsvoorzieningen. 

3.3. DEELGEBIED 1: ALFAPLANT 

3.3.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: PLANOLOGISCHE HERBESTEMMING VAN BEDRIJVIGHEID NAAR WONEN 

Het bedrijf Goossens BVBA ontstond op de locatie Opperstraat 127. Destijds lag dit terrein tussen andere bedrijvigheid (o.a. 
suikerfabriek) en buiten het wooncentrum van Moerbeke. Intussen groeide het residentieel centrum van Moerbeke rondom het 
tuinbouwbedrijf heen. 
 

     
 Luchtfoto van het deelgebied uit 1971 en 2019 (Geopunt Vlaanderen, juni 2020) 

Wegens groei van het bedrijf werd er een tweede locatie aangekocht aan de Ledestraat 1a, gelegen in agrarisch gebied. Op 
deze locatie is reeds een grote tak van het bedrijf aanwezig. 
Gezien het logistiek efficiënter is om beide bedrijven te bundelen en omdat de locatie aan de Ledestraat 
uitbreidingsmogelijkheden biedt in agrarisch gebied, wenst men de bedrijvigheid aan de Opperstraat te verhuizen naar de 
Ledestraat. 
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Hierdoor zal de locatie aan de Opperstraat leeg komen te staan. Het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorziet voor deze 
terreinen aan de Opperstraat de bestemming ‘glastuinbouw / zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’. Gezien de ligging 
binnen het dorp van Moerbeke centrum en de residentiële omgeving (conflicten inzake sproeistoffen, mobiliteit en 
vrachtwagens) is hier het voorzien van nieuwe bedrijvigheid niet wenselijk. Deze terreinen lenen zich voor een 
woonontwikkeling op maat van Moerbeke. Om een kwalitatieve woonontwikkeling mogelijk te maken, dienen de terreinen van 
Alfaplant via dit RUP herbestemd te worden. 
 

     
 Schets: verhuis van de bedrijvigheid Alfaplant naar Ledestraat waar het bedrijf verder kan uitbreiden binnen agrarisch gebied, 

waardoor de locatie aan de Opperstraat herbestemd zal worden naar woongebied 

VISIE: KEUZE PLANGEBIED 

Initieel werd gekozen om enkel een RUP op te maken voor de terreinen van Alfaplant. Echter wensen we te komen tot een 
samenhangende ruimtelijke visie, daardoor werd ervoor gekozen om het deelgebied uit te breiden naar de hele driehoek tussen 
de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding. 

VISIE: VOORAFGAANDE STUDIES 

De ontwikkeling van het deelgebied houdt rekening met voorafgaande studies. Het is een kans om voor het terrein van Alfaplant 
aan te sluiten op de ontwikkelingen volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en zo een kwalitatief geheel te vormen. 
De studies en principes uit het Masterplan ‘Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke’, het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
en het Masterplan ‘Moerbeke 2050’ worden eveneens geïntegreerd in de toekomstvisie voor het deelgebied Alfaplant. 

VISIE: ZOEKEN NAAR GEPASTE BESTEMMING WONEN 

Doordat de locatie aan de Opperstraat leeg zal komen te staan en de bestemming bedrijvigheid hier niet langer als wenselijk 
wordt gezien, zal naar een gepaste bestemming gezocht moeten worden. 
 
Er werd onderzocht welke (hoofd)bestemming op terreinen van Alfaplant ook mogelijk en gepast zijn: 
 Bedrijvigheid: 

In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt de bestemming bedrijvigheid (onder de vorm van ‘glastuinbouw / zone 
voor verweefbare lokale bedrijvigheid’) voorzien op de Alfaplantsite.  
o Gezien de tuinbouwzone inzake pesticide, de mobiliteit langs de Eikenstraat en de site geografisch gelegen is in 

woongebied is het behouden van een tuinbouwzone in de residentiële dorpskern van Moerbeke niet wenselijk. 
o De bedrijvigheid van Alfaplant zal verhuizen, waardoor het behoud van de bestemming ‘glastuinbouw’ hier niet aan de 

orde is. 
o In het PRUP wordt de nabestemming ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ zeer weinig omschreven, waardoor 

onduidelijk is wat hier mag komen naar de verhuis van Alfaplant. 
o Er kan nagedacht worden om hier een zone voor KMO te voorzien, echter lijkt dit niet wenselijk gezien volgende 

redenen: 
- Bufferzone: Belangrijk is dat de nieuwe bedrijvigheid geen overlast creëert naar (bestaande) woningen. Om hiervoor 
een voldoende grote afstand tot wonen (buffer) te creëren, blijft er weinig bruikbare oppervlakte van de Alfaplantsite 
over. 
- Mobiliteit van vrachtverkeer: De Alfaplantssite is een rechthoekig terrein dat gelegen is in de hoek van de Opperstraat 
en Eikenstraat. Gezien de rechthoekige vorm zal de ontsluiting van de bedrijvigheid voornamelijk langs de Eikenstraat 
moeten gebeuren. Echter is de Eikenstraat een straat die hierop onvoldoende voorzien is, zowel qua infrastructuur, het 
rustig karakter van de buurt waar geen vrachtverkeer wenselijk is, als een doodlopende straat. 
- Aanbod aan overzijde van Opperstraat: In navolging van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt er aan de 
overzijde van de Opperstraat volgende ruimte voor KMO (bedrijvigheid) gerealiseerd. 

 Landbouw: 
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De gemeente Moerbeke heeft een zeer ruim aanbod aan agrarisch gebied. Zo’n 50,37% van de totale oppervlakte van het 
grondgebied Moerbeke kende een agrarische bestemming volgens het gewestplan (volgens het GRS van Moerbeke). 
Gezien het groot aanbod aan agrarisch gebied, wordt er geen nood ervaren om hier een agrarische bestemming te 
voorzien. Bovendien zou een agrarische bestemming niet wenselijk zijn, gezien de Alfaplantsite gelegen is in residentieel 
weefsel. 

 Groengebieden: 
o Bosgebied: De bestemming bos wordt hier niet als optimaal gezien, gezien op de Alfaplant momenteel geen tot zeer 

weinig waardevolle bomen en/of groen aanwezig zijn. Het ontwikkelen van een bos zou hier tijdrovend zijn. Bovendien 
ervaart de gemeente geen nood om extra bosgebied bij te creëren gezien zo’n 16,13% van de totale oppervlakte van 
het grondgebied Moerbeke de bestemming bosgebied kende volgens het gewestplan (volgens het GRS van 
Moerbeke). 

o Natuurgebied: De bestemming natuur wordt hier niet als optimaal gezien, gezien op de Alfaplant momenteel 
natuurwaarde aanwezig is, zo werd de Alfaplant in 2009 gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’, omwille van 
minder dichte bebouwing en kwekerij of serre. Het ontwikkelen van een bos zou hier tijdrovend zijn en zou het geen 
aansluiting vinden de overig groene zones die in het PRUP voorzien worden. Bovendien ervaart de gemeente geen 
nood om extra natuurgebied bij te creëren gezien zo’n 16,7% (natuurgebied en natuurgebieden met wetenschappelijke 
waarde) van de totale oppervlakte van het grondgebied Moerbeke de bestemming natuurgebied kende volgens het 
gewestplan (volgens het GRS van Moerbeke). 

o Parkgebied of overig groen: 
Met de ontwikkelingen die mogelijk worden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite zal er in de onmiddellijke omgeving 
van de Alfaplantsite het spoorpark en park langs de Moervaart ontwikkeld worden (dat o.a. gefinancierd zal worden 
door de gemeente). Het realiseren van een extra park of groengebied wordt zowel ruimtelijke (al een groot aanbod met 
ontwikkelingen volgens het PRUP, de omwonenden zullen reeds voldoende park en groen op wandelafstand ter 
beschikking hebben zal niet aansluiten op de andere groene gebieden) als financieel hier niet aan de orde geacht. 

 Recreatie: 
Vanuit de gemeente wordt geen nood aan extra reactie ervaren. Op korte termijn wordt een nieuw sportcomplex 
gerealiseerd, waarbij getracht wordt om de verschillende sporten en bijhorende voorzieningen te concentreren.  
Indien toch een verhuis voor recreatievoorzieningen nodig zou zijn, zou de Alfaplantsite hier geen gewenste locatie zijn. Dit 
omdat de Alfaplantsite gelegen is binnen het residentieel weefsel (bebouwde kom) waardoor bijvoorbeeld voetbalterreinen 
hier niet wenselijk zijn gezien de geluidsoverlast uit de recreatieve bestemming. 
Verder wordt er binnen Moerbeke geen nood ervaren om een specifieke zone in te richten voor toeristische accommodatie.  

 Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen: 
o School: recent werd er een nieuwbouw voor de lagere school gebouwd.  

Er wordt verwacht dat de huidige schoolinfrastructuur de bijkomende kinderen zal aankunnen, dit ook met de realisatie 
van het nieuw woonaanbod volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ (en de ontwikkelingen op de 
Alfaplantsite bij uitbreiding). Het voorzien van een school op de Alfaplantsite is bijgevolg niet aan de orde. 

o Jeugdvoorzieningen: Binnen Moerbeke zijn twee jeugdbewegingen aanwezig. Deze jeugdbewegingen beschikken elke 
over een eigen site en een voldoende groot terrein. De beide jeugdbewegingen hebben ook geïnvesteerd in hun 
infrastructuur (KLJ heeft recent een nieuwbouw, scouts heeft 10 jaar geleden gebouwd en werd in het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’ bestendigd), waardoor een verhuis naar de Alfaplantsite niet aan de orde is. 

o Ontmoetingscentrum: Met de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt ruimte voor een 
ontmoetingscentrum voorzien op maat van Moerbeke (zie deelplan 2 Lindenplaats), waardoor een extra 
ontmoetingscentrum op de Alfaplantsite niet wenselijk is. 

 
Hieruit kunnen we concluderen dat er een andere bestemming dan wonen niet wenselijk is op de Alfaplantsite. De Alfaplantsite 
herbestemming naar een woonbestemming wordt hier wenselijk geacht. 

VISIE: AANTAL WONINGEN 

Gezien het bijkomend woonaanbod in dit gebied dient gecompenseerd te worden, zal de hoeveelheid van bijkomende woningen 
in dit gebied afhangen van het aanbod dat elders (in de compensatiegebieden) kan worden geschrapt. Hiervoor kan verwezen 
worden naar het deel planologische compensatie (zie punt 3.11. Planologische compensatie van deze nota). 
 
Binnen deelgebied 1 Alfaplant worden volgende bijkomende woningen voorzien: 
 Deelzone 1: circa 39 woongelegenheden en 
 Deelzone 4: 1 woongelegenheid. 

RUIMTELIJKE CONCEPT: RUIMTE VOOR KWALITATIEF WONEN EN LAAGDYNAMISCHE FUNCTIES 

Voor de beschrijving van de visie kunnen we het deelgebied onderverdelen in verschillende zones (zie bespreking onder de 
figuur). 
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 Onderverdeling van de verschillende zones 

Zone 1: Gebied voor een woonproject (‘woonprojectgebied 1’) 

Centraal in het deelgebied kan een nieuw woonproject gerealiseerd worden. Dit houdt in dat artikel 1.9. uit het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’ herbestemd wordt naar woonprojectgebied. 
 
Aantal woningen 
Het aantal bijkomende woongelegenheden in dit gebied is afhankelijk van het aanbod woongebied dat elders (in de 
compensatiegebieden) geschrapt wordt (zie punt 3.11. Planologische compensatie van deze nota). 
Bij het uitwerken van het project geldt voor deelgebied 1 een maximale woondichtheid van 25 woongelegenheden/ha (zoals 
voorzien in de gemeentelijke beleidsnota).  
 
Woontypologie en doelgroep 
Het woonprojectgebied moet een overgang vormen tussen de woonontwikkelingen langs de spoorwegbedding (zoals voorzien 
in artikel 1.4. van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’) en de residentiële wijk ten westen van het deelgebied.  
 Ten oosten van het plangebied worden - met het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ - verschillende bijkomende 

woongelegenheden voorzien. Langs het toekomstig spoorpark worden een aantal volumes voorzien voor gestapeld wonen. 
Het gaat hier om woningen volgens het concept ‘wonen in het park’ met individuele volumes die voldoende doorzichten 
naar het spoorpark toelaten. De woningtypologie die in het woonprojectgebied van het voorliggend RUP worden 
vooropgesteld moeten complementair zijn aan de woonblokken langs het toekomstig spoorpark (volgens het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’). 

 Ten westen van het plangebied bevinden zich grondgebonden eengezinswoningen met elk een eigen voortuin. 
 
In de woonbehoeftestudie van 2020 (pagina 62) lezen we dat gezien de gezinsverdunning (het aandeel huishoudens met één 
persoon licht zal toenemen en het aandeel huishoudens met drie of meer personen zal afnemen) de woonbehoefte zal 
verschuiven naar kleinere woongelegenheden voor alleenstaanden en koppels, die een steeds belangrijker aandeel in de 
gezinssamenstelling zullen vormen. De toenemende vergrijzing versterkt de vraag naar kleinere wooneenheden en voegt 
daarbij de vraag naar specifieke zorgvoorzieningen zoals serviceflats. Ook qua ligging en woonomgevingskwaliteit worden 
andere eisen gesteld.  
Verder in de woonbehoeftestudie (pagina 64) lezen we: “Voor Moerbeke kunnen we hieruit concluderen dat de vastgestelde 
vergrijzing en het verkleinen van de huishoudens niet automatisch vertaald mag worden in het bouwen van appartementen. En 
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wanneer wel wordt gekozen voor meergezinswoningen zal het belangrijk zijn om het aantal bouwlagen te beperken en te 
zorgen voor voldoende groen in een veilige omgeving. Hoewel de modale Vlaming nog niet echt gewonnen is voor het delen 
van veel ruimtes, vormen cohousingsprojecten waarin heel wat collectieve ruimtes (berging wasplaats, fietsenstalling, tuin,…) 
gedeeld worden, een kwalitatieve manier van verdichten. In Moerbeke kunnen dergelijke projecten, mist ze goed begeleid 
worden, een voorbeeldfunctie bieden en mensen die nog niet gewonnen zijn voor kleiner en dichter wonen inspireren om hun 
klassieke woonwensen ( alleenstaande woning met eigen tuin) in vraag te stellen.” 35 
Echter moet bij het bepalen van doelgroep voor deelplan 1 rekening gehouden worden met de komende (woon)ontwikkelingen 
volgens het PRUP Suikerfabrieksite en omgeving. Daarom is het niet wenselijk om binnen het woonprojectgebied in te zetten 
op enkel kleinere woongelegenheden, in de vorm van meergezinswoningen. 
 
De mogelijke woontype(s) zullen in het (voor)ontwerp verder onderzocht worden. 
Belangrijk is dat er binnen het deelgebied gedifferentieerd woonaanbod gerealiseerd kan worden. In eerste instantie wordt 
gedacht aan een gezonde mix van grondgebonden woningen in een verkaveling met parkeren bij de woning of een woonerf met 
gemeenschappelijk parkeren, gestapeld wonen en/of een laagdynamische vorm van meergezinswoningen (zie voor enkele 
inrichtingsvarianten naar punt 3.3.2. Inrichtingsmogelijkheden voor het woonprojectgebied van deze nota). Er moet ook ruimte 
voorzien worden voor alternatieve woonvormen (op maat van Moerbeke). 
 
Fasering 
Met de woonontwikkelingen volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en de voorziene ontwikkeling in fase 2, kan een 
aanzuigeffect van inwoners van andere gemeenten ontstaan, waardoor de natuurlijke verhuisbewegingen, de demografische 
groei en woningprijs verstoord kunnen geraken. Om de woningmarkt binnen Moerbeke niet op één moment te verzadigen, 
wordt er een fasering in de uitgifte van de bijkomende woningen (ontwikkeling van zone 2) voorzien (dit op vraag van de 
werkgroep gecoro). Dit zal verder uitgewerkt worden in het voorontwerp-RUP. 
 
Randvoorwaarden 
Bij de inrichting van dit woonprojectgebied en het inplanten van de volumes moet rekening gehouden worden met de 
doorwaadbaarheid en de groene aanleg (zo moet er rondom de zone voor woonprojectgebied 1 een groene zone aangelegd 
worden (zie hiervoor naar de overige ruimtelijke concepten). 
 
Blauwe arcering langs de Opperstraat 
Bij de opmaak van het voorontwerp zal onderzocht worden of de drie percelen langs de Opperstraat (met blauwe arcering) mee 
opgenomen kan worden in het gebied voor woonproject. Hierdoor kan er een totaal project gerealiseerd worden vanaf de 
Opperstraat.  
Volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt op deze percelen er slechts één woning per perceel toegelaten, 
waardoor er drie woongelegenheden hier mogelijk zijn. Deze drie woningen zouden bij de mogelijk te realiseren 
woongelegenheden (zie planologische compensatie punt 3.11.2. van deze nota) gerekend kunnen worden. Dit zal verder 
onderzocht worden in fase voorontwerp. 

Zone 2: Wonen met verweefbare activiteiten langs de Opperstraat 

In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt langs de Opperstraat ruimte voor wonen met verweefbare activiteiten zoals 
handel, horeca en autonome kantoren en diensten (als overdruk art. 1.8.3.) voorzien. Gezien dit aansluit op de ontwikkelingen 
in de omgeving zal de visie uit het PRUP meegenomen worden in dit voorliggend RUP.  
De overdruk ’verweving activiteiten’ wordt behouden zoals voorzien in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 
Deze zone kan samen met het woonprojectgebied uit nummer 1 ontworpen worden. De zone voor wonen met verweefbare 
activiteiten kan zo een poort naar het achtergelegen projectgebied vormen.  
 
Volgende voorschriften uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden meegenomen in het voorliggend RUP: 
 Hier zijn volgende activiteiten en voorzieningen toegelaten in hoofdbestemming: handel, horeca en autonome kantoren en 

diensten. 
 De bruto-vloeroppervlakte van een handelszaak moet beperkt blijven tot 1000 m². 
 De bruto-vloeroppervlakte van een autonoom kantoor of een autonome dienst moet beperkt blijven tot 1000 m², met 

uitzondering voor autonome kantoren en diensten voor publieke overheden, waar de bruto-vloeroppervlakte beperkt moet 
blijven tot 2000 m². 

 
In deze zone wordt de ‘overdruk harde rand’ geschrapt. 

Zone 3: Wonen in groene omgeving met mogelijkheid tot het realiseren van urban villa’s 

Ten oosten van het deelgebied zijn momenteel vijf eengezinswoningen in een groene omgeving aanwezig. Deze charmante 
woningen blijven in eerste instantie behouden.  
 

 
35 SWECO, Actualisatie woonbehoeftestudie Moerbeke-Waas, 27 mei 2020, pagina 62. 
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In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt het aantal woongelegenheden beperkt tot één woongelegenheid per perceel 
en is het verder verkavelen van de percelen verboden. Met het voorliggend RUP wordt het behoud en de verdere ontwikkeling 
van de groene omgeving voorop gesteld. Zo kunnen percelen samengevoegd worden om laagdynamische urban villa’s in een 
groene omgeving te realiseren. Hierbij is het niet de bedoeling om meer woongelegenheden te realiseren, maar wel om de 
woongelegenheden te schikken naar de groene omgeving. 
Indien men over een grondoppervlakte van 2.500 m² of meer beschikt, kunnen er meerdere woongelegenheden op het perceel 
gerealiseerd worden. De woongelegenheden worden hier gegroepeerd zodat het groen rondom gevrijwaard kan blijven. Hierbij 
wordt gedacht aan urban villa’s in het groen, waarbij het aantal woongelegenheden afhankelijk is van de beschikbare 
grondoppervlakte. De nadruk wordt hier gelegd op het groene karakter, waarin laagdynamisch wonen ingepast wordt. 
 
Binnen het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt voorzien dat de ontsluiting voor voertuigen voor de woningen langs het 
spoorpark binnen deze zone gerealiseerd moet worden (interne wegenis en aanhorigheden volgens artikel 1.12. van het 
PRUP). Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en 
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen 
en de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten. In dit RUP worden deze bepalingen overgenomen uit het PRUP. 
 
Volgende voorschriften uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden meegenomen in het voorliggend RUP: 
 Het gebied is bestemd voor woningen en de bijbehorende uitrusting. 
 Er is een verbod op verkavelen. 
 Het aantal woongelegenheden moet beperkt blijven tot één per perceel.  

Wanneer een woonproject wordt gerealiseerd op meerdere percelen mag het totaal aantal woongelegenheden niet groter 
zijn dan het aantal kadastrale percelen. 

 Aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn toegelaten in nevenbestemming. Dit betekent dat ze moeten 
beperkt blijven tot een vloeroppervlakte van maximum 100 m² per woning. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: kleinhandel, kleinschalige horeca en kleinschalige diensten. 

 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten. 
 Inzake de interne wegenis: Dit gebied is bestemd voor wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing van 
die wegeninfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de 
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie-
infrastructuur, lokaal openbaar vervoer en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

Zone 4: Wonen langs de Eikenstraat 

Binnen het plangebied zijn langs de Eikenstraat nog twee woningen in halfopen bebouwing aanwezig, hierachter ligt een 
tuinzone. De tuinzone is in andere eigendom dan de woningen, waardoor deze zone nauwelijks gebruikt wordt. 
 
Wanneer de Alfaplantsite ontwikkeld wordt met woongelegenheden (zie zone 1 ‘woonprojectgebied 1’) spreekt het voor zich om 
de woonfunctie langs de Eikenstraat verder wordt gezet en zo kwalitatief af te werken naar het spoorpark toe. 
Binnen deze zone blijven de twee bestaande woningen behouden en kan in de tuinzone één woongelegenheid ontwikkeld 
worden met respect voor het aanpalend spoorpark. 

RUIMTELIJKE CONCEPT: GROENE OMGEVING MET PARK (AANVULLEND BIJ HET SPOORPARK) 

Langs de randen van het deelgebied lopen momenteel verschillende groenelementen. Het groen karakter moet in het 
deelgebied verder gezet worden. 
 Ten noorden en oosten van het deelgebied grenst het toekomstig spoorpark, wat ruimtelijk de groene ruggengraat van de 

gemeente zal vormen. In het spoorwegpark wordt ruimte voorzien voor fietsers, natuur, water, publieke ruimte, horeca, 
speelruimte… Het is belangrijk om de groene elementen vanuit het spoorpark te integreren in het deelgebied. Dit kan door 
middel van stapstenen, groene lanen… 

 De oostelijke grens van het deelgebied wordt gekenmerkt door bomenrijen. Gezien het kenmerkende zicht, dienen deze 
bomen zoveel mogelijk behouden te blijven. Ook de overige waardevolle groene elementen binnen het deelgebied dienen 
behouden te blijven. 

 Ten zuiden van het deelgebied wordt – in navolging van het PRUP - tussen de Opperstraat en de Moervaart een 
parkgebied met Moervaartpromenade voorzien. Het is een kans om de groene ruimte (met zachte verbinding) via de hoek 
Opperstraat-Eikenstraat in het plangebied te trekken. Afhankelijk van de ontsluiting van ‘woonprojectgebied 1’ zal er langs 
de Opperstraat een kwalitatieve groenbuffer voorzien worden om zo het groen ook in het woonprojectgebied getrokken 
wordt. 

 
Binnen het deelgebied moet een kwalitatief publiek park voorzien worden, waarbij voldoende plek voor groen en water wordt 
voorzien.  
In dit park staat de groene aanleg voorop en indien mogelijk kan (beperkte) sport en spel op buurtniveau toegestaan worden 
(aanvullend op het toekomstig spoorpark). Deze parkruimte moet centraal in het projectgebied worden geïntegreerd. 
In het voorontwerp-RUP zal een minimale oppervlakte aan deze parkruimte onderzocht worden. 
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 Schets groene woonomgeving aansluitend op de omgeving 

RUIMTELIJKE CONCEPT: FIJNMAZIG NETWERK VOOR TRAGE VERBINDINGEN 

Het deelgebied is gelegen tussen het toekomstig spoorpark met fietssnelweg, de nieuwe ontwikkelingen op de suikerfabrieksite 
en een residentiële wijk ten westen. Gezien deze centrale ligging moet de site doorwaadbaar zijn voor traag verkeer, zodat de 
levendigheid vanuit het centrum doorheen het deelgebied naar de woonwijk te westen doorgetrokken kan doorlopen. Zowel 
verticaal als horizontaal moeten er doorsteken voor traag verkeer gerealiseerd worden. 
 
Op termijn zou het wenselijk zijn om een doorsteek voor traag verkeer te realiseren vanuit het deelgebied naar de Bloemenwijk 
(ten westen van het deelgebied). Dit valt buiten de plancontour, toch wordt dit indicatief mee opgenomen in de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. 
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 Schets fijnmazig netwerk van trage verbindingen doorheen het plangebied en (indicatief) naar de Bloemenwijk (ten westen van het 
plangebied) 

3.3.2. INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN VOOR HET WOONPROJECTGEBIED 1 

Op basis van de visie en ruimtelijke concepten (zoals hierboven beschreven) zullen in de fase voorontwerp nieuwe 
inrichtingsschetsen opgemaakt worden. Hierin zal onderzocht worden hoe het woonprojectgebied van de bedrijvensite Alfaplant 
ontwikkeld kan worden.  
 
Aanvullend op de visie en de ruimtelijke concepten (zie punt 3.3.1. van deze nota), zijn bij de inrichting van de site van het 
huidige serretuinbouwbedrijf volgende randvoorwaarden belangrijk: 
 Er geldt een maximale woondichtheid van 25 woningen per hectare. 
 De maximaal bouwprofiel bedraagt 2 bouwlagen, afgewerkt met een dakverdieping met een hellingsgraad van 45°. 

36 
 Een fasering van de uitgifte van de woongelegenheden. 
 De nieuwe bebouwing op de Alfaplantsite dient op minstens 10 meter van de grenzen met de woningen in groene 

omgeving en de twee woningen langs de Eikenstraat ingeplant te worden. 
 Ontsluiting (met de wagen) van de nieuwe woongelegenheden gebeurt bij voorkeur langs de Eikenstraat. Hiervoor zal een 

nieuwe wegenis aangelegd moeten worden. 
 Er dient een publiek park worden voorzien op maat van de wijk en als aanvulling op het nabijgelegen (toekomstig) 

spoorpark. 
 Gezien de centrale ligging van de site, dienen verbindingen voor traag verkeer gerealiseerd te worden. 

 
36 Afbeelding bouwprofiel: BOUWLAAG, Joost De Vree, internet (https://www.joostdevree.nl/shtmls/bouwlaag.shtml), (maart 2021). 
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Deze randvoorwaarden zullen verder uitgewerkt worden in het (voor)ontwerp van het RUP. 

3.3.3. DOORVERTALING IN EEN RUP  

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften zullen opgemaakt worden in fase voorontwerp. 

3.4. DEELGEBIED 2: TERREIN VAN SCOUTS EN GIDSEN SINT-ANTONIUS 

3.4.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: PLANOLOGISCHE BESTEMMING AFSTEMMEN OP HET HUIDIG GEBRUIK 

Het terrein wordt momenteel gebruikt door de scouts en gidsen Sint-Antonius. Echter is het terrein volgens het gewestplan 
bestemd als woongebied. Het huidig gebruik (recreatie) wensen we planologisch te verankeren.  

VISIE: AANSLUITEN OP DE CENTRALE RECREATIECLUSTER 

Het noordelijk deel van het scoutsterrein werd opgenomen in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. Echter maakt het 
volledige scoutsterrein deel uit van de recreatiecluster. In navolging van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ zal de 
bestemming van het zuidelijk deel van het scoutsterrein omgezet worden naar zone voor dagrecreatie. De stedenbouwkundige 
voorschriften zullen afgestemd worden op de voorschriften van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. Zo vormt het 
scoutsterrein planologisch één geheel en sluit het aan bij de noordelijke recreatiecluster. 

VISIE: RUIMTE VOOR SPORT EN SPEL IN OPEN LUCHT 

Met het RUP wensen we een kwalitatieve ruimte te voorzien voor sport en spel in openlucht binnen de gemeente. Het RUP 
moet tegemoetkomen aan de wensen van de jeugdbeweging. Hierbij mogen speelelementen en nodige bergruimte ingericht 
worden, echter is het oprichten van grotere nieuwe bebouwing niet toegestaan. 

RUIMTELIJK CONCEPT: GESCHEIDEN TOEGANG VOOR GEMOTORISEERD EN TRAAG VERKEER 

Met de nieuwe toegangsweg vanuit de Maluslaan wordt het scoutsterrein beter ontsloten (zie ook punt 1.3.1. Situering en 
beschrijving van het deelgebied van deze nota). De sterkte hierin is dat het traag verkeer en het gemotoriseerd verkeer 
gescheiden van elkaar worden, waarbij het traag verkeer via de fietssnelweg komt en het (sporadisch) gemotoriseerd verkeer 
via de Maluslaan.  

RUIMTELIJK CONCEPT: GROENE INKADERING LANGS DE RANDEN 

Een minimale groenbuffer langs de randen van het scoutsterrein is wenselijk om de jeugdbeweging af te scheiden van de 
naburige woningen en overige functies.  
Het scoutsterrein is momenteel omrand met bomen. Deze bomen zorgen voor een scheiding, waarbij het zicht op het terrein 
behouden blijft. Deze bomen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. 
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 Visieschets bij deelgebied 2 terrein van scouts en gidsen Sint-Antonius 

3.4.2. DOORVERTALING IN EEN RUP 

AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Vanuit de visie en de gewenste ruimtelijke structuur worden volgende bestemmingscategorieën in het RUP gehanteerd: 
 Artikel 1.2.1. Zone voor dagrecreatie (categorie ‘recreatie’) 

o De voorschriften van PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden hier als leidraad genomen, zodat de 
recreatiecluster als één geheel kan functioneren. 

o Bebouwde ruimte: 
- Binnen het gebied zijn de nodige speelelementen en bijgebouwen voor de exploitatie van de dagrecreatie en het 
jeugdverblijf toegelaten. Het betreffen bijgebouwen, gerelateerd aan het hoofdgebouw (scoutslokaal). 
De ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van die gebouwen en constructies op de omgeving 
moet worden geminimaliseerd.  
Deze gebouwen dienen zowel visueel als bouwtechnisch kwalitatief afgewerkt te worden. Het plaatsen van permanente 
containers is niet toegestaan. 
- De nodige constructies voor fietsenstallingen kunnen toegestaan worden. 
- De nodige verharding voor enkele parkeerplaatsen kan toegestaan worden. 

o Onbebouwde ruimte: De onbebouwde ruimte wordt ingericht als buitenruimte (speel- en tuinzone, terrassen, opritten…) 
met een degelijk onderhouden groenaanleg onder de vorm van gras of andere natuurlijke bodembedekker en hoog- en 
laagstammige beplantingen. 

 Met overdruk diffuse groenbuffer 
o Verder wordt een minimale groenbuffer opgelegd langs de randen van het scoutsterrein waarbij het terrein groen 

ingekaderd wordt, maar zichten naar het terrein moeten mogelijk blijven.  
o De randen van het deelgebied die grenzen aan woongebied worden voorzien van een diffuse buffer: over minimum 

1/3 van de lengte van de grenzen wordt een strook van minstens 2 meter voorzien, beplant met bomen, hagen en/of 
struiken van minstens 1,5 meter hoog. 

ARTIKEL 1.2.1. ZONE VOOR DAGRECREATIE 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘recreatie’. 
 

BESTEMMING 

Hoofdbestemming 

Fietssnelweg 

Maluslaan 
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Dit artikel is bestemd voor: 

 Het gebied is bestemd voor dagrecreatie. 
 Daarnaast is ook de functie jeugdverblijf toegelaten. 

Momenteel zijn in het gebied voornamelijk sport- en 
jeugdterreinen met bijhorende infrastructuur gelegen. 

Verblijfsrecreatie is uitgesloten in het gebied, met 
uitzondering van jeugdverblijf. 

INRICHTING EN BEHEER 

Algemeen 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor het realiseren van de bestemming, zijn toegelaten. 

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn 
eveneens toegelaten: 

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

 het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van 
bestaande nutsleidingen; bestaande nutsleidingen 
kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is 
voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid. 

 

Bebouwde ruimte 

Binnen het gebied zijn de nodige speelelementen, 
verhardingen, infrastructuur en (bij)gebouwen voor de 
exploitatie van de dagrecreatie en het jeugdverblijf 
toegelaten.  

Het betreffen bijgebouwen, gerelateerd aan het 
hoofdgebouw (scoutslokaal). 

Infrastructuur (zoals fietsstalplaatsen) wordt eveneens 
toegestaan. 

Verhardingen worden bij voorkeur tot het minimum beperkt 
en worden maximaal met waterdoorlatende materialen 
aangelegd. 

De ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische 
impact van die gebouwen en constructies op de omgeving 
moet worden geminimaliseerd. 

 

Bestaande gebouwen, constructies en verhardingen 

Bestaande niet-verkrotte hoofdzakelijk vergund(e) (geachte) 
gebouwen en constructies kunnen, in afwijking van de 
voorliggende voorschriften, behouden blijven en verbouwd 
worden binnen het bestaande bouwvolume. Bij herbouw 
dienen de voorliggende voorschriften nageleefd te worden. 

Bestaande hoofdzakelijk vergund(e) (geachte) verhardingen 
kunnen, in afwijking van de voorliggende voorschriften, 
behouden blijven. 

Bestaande constructies waarvan door enig rechtens 
toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd 
werden vóór 22 april 1962, worden te allen tijde geacht te 
zijn vergund. Bestaande constructies waarvan door enig 
rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze 
gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de 
eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij 
gelegen zijn, worden geacht te zijn vergund, tenzij het 
vergund karakter wordt tegengesproken middels een proces-
verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens 
opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of 
plaatsen van de constructie. 

Hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige 
vergunningstoestand, waarbij geldt dat: 

 bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk 
vergund zijn indien de voor een normale bedrijfsvoering 
noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht 
zijn, ook wat de functie betreft, 

 overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn 
indien ten minste negentig procent van het bruto-
bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip 
van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het 
volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het 
maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden 
die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse 
aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, 
vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft. 
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Onbebouwde ruimte 

De onbebouwde ruimte wordt ingericht als buitenruimte 
(speel- en tuinzone, terrassen, opritten…) met een degelijk 
onderhouden groenaanleg onder de vorm van gras of andere 
natuurlijke bodembedekker en hoog- en laagstammige 
beplantingen. 

 

OVERDRUK DIFFUSE GROENBUFFER 
Verder wordt een minimale groenbuffer opgelegd langs de 
randen van het scoutsterrein waarbij het terrein groen 
ingekaderd wordt, maar zichten naar het terrein moeten 
mogelijk blijven. 

 

De randen van het deelgebied die grenzen aan woongebied 
worden voorzien van een diffuse buffer: over minimum 1/3 
van de lengte van de grenzen wordt een strook van minstens 
2 meter voorzien, beplant met bomen, hagen en/of struiken 
van minstens 1,5 meter hoog. 

 

 

AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan zal opgemaakt worden in fase voorontwerp. 

3.5. DEELGEBIED 3: PARK KERK CENTRUM 

3.5.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: ONTMOETINGSRUIMTE CREËEREN  

Gezien centrale ligging van dit deelgebied langs de kerk is het een kans om binnen dit deelgebied een ruimte te creëren waar 
ontmoeting in open lucht mogelijk wordt. Het deelgebied dient een aangename plek te zijn waar mensen kunnen rusten en met 
elkaar kunnen praten, dit kan o.a. onder de monumentale boom.  

VISIE: VOORZIEN VAN ENKELE PARKEERPLAATSEN 

In navolging van het Masterplan ‘Moerbeke 2050’ zal het onbebouwde grasveld van dit deelgebied naast de kerk zal deels 
omgevormd worden tot groene parking voor circa 6 parkeerplaatsen (er zal een maximum aantal opgelegd worden).  

RUIMTELIJK CONCEPT: GROENE INKADERING MET BEHOUD VAN MONUMENTALE BOOM 

De aanwezige monumentale boom dient behouden te blijven en de inrichting van de parking dient zich hiernaar te schikken. 
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 Visieschets bij deelgebied 3 Park kerk centrum project Lindenplaats (Masterplan Moerbeke 2050, Lola – List, juni 2020) 

3.5.2. DOORVERTALING IN EEN RUP 

AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Bestemming:  
 Artikel 1.3.1. Zone voor groene ontmoetingsruimte (categorie ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’) 

o Bestemd voor een groene ontmoetingsruimte in open lucht. 
o Deze zone moet een groen karakter kennen. 
o Grote constructies zijn verboden. Wegwijzers, zitbanken, schuilplaatsen, kunstwerken en andere noodzakelijke 

infrastructuren zijn wel toegestaan. 
o De aanleg van maximum zes parkeerplaatsen is toegestaan.  

De verhardingen van de parking moeten bestaan uit kleinschalig en maximaal waterdoorlatend materiaal. 
- Er moeten enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien worden, indien noodzakelijk mogen deze plaatsen in 
niet-waterdoorlatende verharding aangelegd worden. 
- Bij het inplanten van de parkeerplaatsen moet rekening worden gehouden met 1) de verkeersveiligheid en het veilig 
in- en uitrijden van de parkeerplaatsen en 2) het maximaal bewaren van het groen karakter van het gebied. 

o Gezien deze plek in het verleden een kerkhof was, mag de inrichting van het deelgebied (o.a. de aanleg van de 
parkeerplaatsen) mag er niet dieper dan 1,50 meter onder het huidig maainiveau gegraven worden.  
Diepere ingrepen in de bodem zijn enkel toegelaten na het uitvoeren van een archeologisch onderzoek, waaruit de 
diepte van de begravingen blijkt. 
Voor het inrichten van het deelgebied mag wel in ophoging gewerkt worden. Deze ophogingen mogen geen 
(water)overlast bezorgen naar de aanpalende percelen toe. 

 Overdruk markant landschapselement 
o De monumentale boom dient behouden te blijven.  
o Het rooien van deze boom kan enkel toegestaan worden indien de boom een gevaar vormt. Rooien in functie van 

parkeerplaatsen is niet toegestaan. Indien rooien toch noodzakelijk is dient er een heraanplanting te gebeuren. 
o Noodzakelijk verharding dient om voldoende afstand ten opzichte van de monumentale boom inplant worden. 

AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan zal opgemaakt worden in fase voorontwerp. 
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3.6. DEELGEBIED 4: PARK CREVESTRAAT 

3.6.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: PLANOLOGISCHE BESTEMMING AFSTEMMEN OP HET HUIDIG GEBRUIK 

Momenteel is deze publieke ruimte volgens het gewestplan de bestemming woongebied, echter wordt het deelgebied gebruikt 
als publiek park, publieke parking en deels als tuin van de voormalige pastorie. Het huidig gebruik is dus anders dan de 
planologische bestemming. Met het RUP wordt een herbestemming voorzien om deze publieke ruimte te planologisch 
bestendigen. 
Hierbij kan de bestaande frituur in eerste instantie behouden blijven, maar dient op termijn uit te doven. 

VISIE: RUIMTE VOOR ONTSPANNEN EN PARKEREN IN HET CENTRUM 

Naast het planologisch bestendigen van het huidig gebruik wordt vooropgesteld om op deze plek een (beperkte) reconversie te 
voorzien, zodat een kwalitatieve ruimte voor ontspanning ontstaan. 
 
Verder is het aangewezen om de voorliggende smalle Crevestraat te ontlasten, door extra parkeerruimte te voorzien aan de 
rand van het park. Deze parkeerruimte zal aansluiten bij de bestaande parkeerplaatsen. De nieuwe parkeerplaatsen dienen 
groen ingekleed te worden en aangelegd te worden in waterdoorlatende verharding. 

RUIMTELIJK CONCEPT: GROENE RUIMTE MET WATER EN SPELEN IN HET CENTRUM VAN MOERBEKE 

In navolging van het Masterplan Moerbeke 2050 wenst men de Crevestraat te ontwikkelen naar een veilige, groene verbinding 
met groen tot aan de schoolpoort (verder in de straat). Hierop aansluitend plant men een opwaardering van het grasveld naar 
een groene plek waar o.a. na de schooluren gespeeld kan worden. Hier wordt een groene zone voorzien, die samen met lokale 
gemeenschappen kan ingericht en beheerd worden. Langs de kant van de Crevestraat wordt een wadi ingeplant met betonnen 
zitelementen als amfitheater. 

RUIMTELIJK CONCEPT: EEN VERBINDIGN VOORTRAAG VERKEER 

Om te komen tot een levendig park met voldoende sociale controle een verbinding voor traag verkeer in het park voorzien.  
De verbinding wordt voorzien tussen de Kerchovestraat en Crevestraat. Deze verbinding loopt langs de voormalige 
pastoriewoning (ten westen van het deelgebied) en maakt een doorsteek tussen de Kerchovestraat en Crevestraat 
(horizontaal). Zo wordt de verbinding vanuit het historisch centrum verder door het centrum geleid. Met de verbinding wordt het 
park met de pastorietuin verweven. Deze verbinding zal een meerwaarde bieden voor de omgeving. 
 

  
Plan voor het park Crevestraat zoals aanbesteed door de gemeente (TAK Landschapsarchitecten, 10/02/2022) 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 068 

3.6.2. DOORVERTALING IN EEN RUP 

AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Bestemming:  
 Artikel 1.4.1. Zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen (categorie ‘gemeenschaps- en 

nutsvoorzieningen’) 
o Bepalingen inzake groene en blauwe aanleg van het park (conform het Masterplan ‘Moerbeke 2050’). Bij de aanleg 

moet maximaal rekening gehouden worden met het bestaand groen en bomen (bomenrijen op de perceelsgrenzen). 
o Het park en de ingangen ervan moeten duidelijk en zichtbaar zijn vanop straat. 
o Parking aan de kant van het park langs de Crevestraat waarbij een vlotte verbinding met het park voorop wordt gezet. 
o Een uitdoofscenario voor de aanwezige frituur, waarbij de bestaande frituur in eerste instantie behouden kan blijven, 

maar niet kan uitbreiden. Wanneer de huidige frituur stopt, zal er geen nieuwe horecazaak toegestaan worden. 
 Overdruk tracé voor traag verkeer 

o Indicatieve aanduiding van verbindingen voor traag verkeer. 

AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan zal opgemaakt worden in fase voorontwerp. 

3.7. DEELGEBIED 5: PARKING EN GROEN NABIJ HET KERKHOF CENTRUM 

3.7.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: AFSTEMMEN OP HET HUIDIG GEBRUIK 

Momenteel is het deelgebied gelegen in woongebied, echter wordt het gebied momenteel gebruikt als parking. De 
planologische bestemming verschilt dus met het huidig gebruik. Met het RUP wordt een herbestemming voorzien om deze 
publieke ruimte planologisch te bestendigen. 

VISIE: FLEXIBEL EN MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK 

 Openbare parkeerruimte  
De parking in het deelgebied grenst aan de gemeentelijke begraafplaats, maar gezien de centrale ligging nabij het centrum 
biedt deze parking ruimte voor verschillende gelegenheden binnen het centrum van Moerbeke. 

 Publiek plein  
De parking leent zich flexibel tot een publiek plein op maat van de omliggende woningen. Deze ruimte kan gemakkelijk 
ingezet worden voor een andere gebruik, bijvoorbeeld rommelmarkt, circus, parking, straatfeest… 

 Inzetten op vergroening door bijvoorbeeld de aanplant van bomen of een volwaardige groen zone. 
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 Visieschets voor deelgebied 5 parking en groen nabij het kerkhof centrum 

RUIMTELIJK CONCEPT: GROENE INKLEDING 

Het gebied dient groen ingekaderd te worden zodat het aandeel verharding tot het minimum beperkt wordt en een groener 
uitzicht krijgt. Er zal minstens ingezet worden om deze parking maximaal aan te leggen met waterdoorlatende materialen en 
groen in te kleden. 

3.7.2. DOORVERTALING IN EEN RUP 

AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Bestemming:  
 Artikel 1.5.1. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen (categorie ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’) 
 Bestemd voor parking voor o.a. kerkhof, sportsite… 

o Multifunctioneel gebruik van de parking kan toegestaan worden. 
o De parking moet groen ingekleed worden en er dient een natuurlijke infiltratie van het regenwater voorzien worden. 

 Artikel 1.5.2. Overig groen (categorie ‘overig groen’) 
o Bestemd voor groene ruimte. 

AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan zal opgemaakt worden in fase voorontwerp. 

3.8. DEELGEBIED 6: DAMBRUG 

3.8.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: PUBLIEKE RUIMTE EN DE INFRASTRUCTUUR VAN AQUAFIN PLANOLOGISCH BESTENDIGEN 

Momenteel is het gehele deelgebied gelegen in woongebied (volgens het gewestplan). Met het RUP wordt een herbestemming 
voor het gehele deelgebied voorzien waarbij 1) de aanwezige publieke ruimte wordt bestendigd en 2) de infrastructuur van 
Aquafin de correcte bestemming zal krijgen. 

VISIE: AANGENAME (RUST)PLEK AAN DE MOERVAART 

Momenteel wordt het park Dambrug gebruikt voor informeel parkeren. In plaats daarvan zal deze publieke ruimte omgevormd 
worden tot een aangename groene (rust)plek langs de Moervaart met zicht op o.a. de brug met erfgoedwaarde.  
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RUIMTELIJK CONCEPT: GROENE INRICHTING 

Het park dient een kwalitatieve groene inrichting te krijgen, waarbij de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden blijven. De 
verblijfswaarden zullen hierdoor eveneens verhogen, waardoor het kan uitgroeien tot een aangename (rust)plek aan de 
Moervaart. 

RUIMTELIJKE CONCEPT: ENKELE PARKEERPLAATSEN 

Momenteel wordt het deelgebied gebruikt voor informeel parkeren. Uit de werkgroep ‘pleintjesplan’ wordt gevraagd om binnen 
dit deelgebied toch enkele ‘formele’ parkeerplaatsen (circa 3 à 4 parkeerplaatsen ) te voorzien. Door de parkeerplaatsen een 
vaste plek te geven, kan de overige ruimte binnen het deelgebied kwalitatief aangelegd worden om een ontmoetingsruimte te 
creëren.  
 

 
 Visieschets voor deelgebied 6 Dambrug. 

3.8.2. DOORVERTALING IN EEN RUP 

AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Bestemming:  
 Artikel 1.6.1. Zone voor groene ontmoetingsruimte (categorie ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’) 

o Bestemd voor de aanleg van een aangenaam park met maximaal behoud van bestaande bomen. 
o Deze zone moet een groen karakter kennen. 
o Grote constructies zijn verboden. Wegwijzers, zitbanken, schuilplaatsen, kunstwerken en andere noodzakelijke 

infrastructuren zijn wel toegestaan. 
o De aanleg van maximum vier parkeerplaatsen is toegestaan.  

- De verhardingen van de parking moeten bestaan uit kleinschalig en maximaal waterdoorlatend materiaal. 
- Bij het inplanten van de parkeerplaatsen moet rekening worden gehouden met 1) de verkeersveiligheid en het veilig 
in- en uitrijden van de parkeerplaatsen en 2) het maximaal bewaren van het groen karakter van het gebied. 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 071 

 Artikel 1.6.2. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen (categorie ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’) 
 Overdruk Infrastructuur voor Aquafin 

o Noodzakelijk infrastructuur voor pompinstallatie van Aquafin is toegestaan. 

AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan zal opgemaakt worden in fase voorontwerp. 

3.9. DEELGEBIED 7: PARK BREMSTRAATWIJK 

3.9.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: PLANOLOGISCHE BESTEMMING AFSTEMMEN HUIDIG GEBRUIK 

Het deelgebied is momenteel een grasveld/speelveld. Echter is het deelgebied gelegen in woongebied (volgens het 
gewestplan). Met het RUP wordt een herbestemming voorzien om het huidig gebruik van deze publieke ruimte planologisch te 
bestendigen. 

VISIE: RUIMTE VOOR ONTMOETINGEN EN SPORT EN SPEL VOOR DE WOONWIJK 

Met het RUP wensen we deze publieke ruimte af te stemmen op de woonwijk ‘Bremstraatwijk’. Hier is nood aan ruimte voor 
ontmoetingen en sport en spel in de openlucht. Eveneens kan dit park (sporadisch) gebruikt worden voor buurtevenementen. 

RUIMTELIJK CONCEPT: DOORWAADBAARHEID VOOR TRAAG VERKEER EN ZICHTEN 

Het publiek grasveld vormt een verbinding voor traag verkeer tussen de Papemuts en Varenstraat. Deze trage weg betekent 
een grote meerwaarde, waarbij de Bremstraatwijk wordt verbonden met het centrum van Moerbeke. 
Indien deze trage weg in verharding aangelegd dient te worden, dient de verharding beperkt blijven en maximaal in 
waterdoorlatende materialen aangelegd te worden. 
 

 
 Visieschets voor deelgebied 7 Park Bremstraatwijk 

3.9.2. DOORVERTALING IN EEN RUP 

AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Bestemming:  
 Artikel 1.7.1. Zone voor groene ontmoetingsruimte (categorie ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’) 

o Bestemd voor een groene ontmoetingsruimte in open lucht. 
o Deze zone moet een groen karakter kennen. 
o Noodzakelijke infrastructuur voor ontmoetingen, sport en spel in open lucht is toegelaten. 
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o Grote constructies zijn verboden. Wegwijzers, zitbanken, schuilplaatsen, kunstwerken en andere noodzakelijke 
infrastructuren zijn wel toegestaan. 

o Het oprichten van woningen is verboden. 
o Verhardingen moeten tot het minimum beperkt blijven. 

 Overdruk tracé voor traag verkeer 
o Indicatieve aanduiding van de trage verbinding tussen de Papemuts en Varenstraat. 

AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan zal opgemaakt worden in fase voorontwerp. 

3.10. DEELGEBIED 8: BAUDELO 

3.10.1. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

VISIE: BESCHERMEN VAN DE ERFGOEDSITE EN DE OPEN RUIMTE DOOR BOUWVERBOD 

Het deelgebied is gelegen in een woonlint in de open ruimtestructuren buiten de kern van Moerbeke. Met het gewestelijk RUP 
‘Moervaartvallei fase 1- Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur’ blijft binnen het deelgebied 
bebouwing voor woningen mogelijk (herbestemming landelijk woongebied met cultuurhistorische waarde). Gezien de grote 
erfgoedwaarde van dit deelgebied, zijn nieuwe woningen hier niet wenselijk.  
In het GRS werd oorspronkelijk voorzien dat deze site aangewend kon worden voor het inplanten van een jeugdherberg of 
museum. Echter is de gemeente van mening dat grotere gebouwen (zoals een jeugdherberg of museum) hier niet toegestaan 
kunnen worden en volledig bouwvrij dient te zijn. Hierdoor zal de planologische bestemming voor de site aangepast moeten 
worden zodat een algemeen bouwverbod kan voorzien worden. (minstens behoud in situ met verdere uitbouw van een 
landschapspark). 

VISIE: AANLEGGEN PARK NAAST DE KOUDENBORMSITE 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd voor dit deelgebied het volgende voorzien: “De site rond Koudenborm (Hof ten 
Fonteyne) wenst de gemeente eventueel uit te bouwen tot toeristisch en recreatiegebied na grondige evaluatie. De invulling van 
dit beschermd monument dient nog geconcretiseerd te worden maar men denkt aan een locatie voor watertoerisme, 
jeugdherberg, museum, … De ligging aan de Moervaart biedt hierbij unieke kansen.” 
 
De gemeente wenst naast de Koudenbormsite een park aan te leggen met respect voor het omliggend open landschap en open 
zichten. Dit park kan als rustpunt gebruikt worden als schakel in de recreatieve as langs de Moervaart.  
Echter is het realiseren van een museum, jeugdherberg of andere grotere bebouwing niet aangewezen op deze site. 
 
Enkel de nodige kleinschalige infrastructuur voor het realiseren van een park (rustpunt) kan hier toegelaten worden.  
Bij de aanleg van de nodige infrastructuur voor het park, dient rekening gehouden worden met de erfgoedwaarde van het 
beschermd dorpsgezicht. Alle handelingen die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor 
zover ze verenigbaar zijn met de culturele, historische en esthetische waarde van het gebied en wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft, verenigbaar zijn met de omgeving. 
 
Bij de inrichting van het deelgebied zal eveneens ruimte gegeven moeten worden aan de publieke gracht (OZMB021) die ten 
westen van het plangebied loopt.  
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 Visieschets bij deelgebied 8 Baudelo. 

3.10.2. DOORVERTALING IN EEN RUP 

AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Bestemming:  
 Landschapspark met erfgoedwaarde (categorie ‘overig groen’) 

o Behoud van de erfgoedwaarde. 
o Alle inrichtingen dienen in overeenstemming te zijn met de geldende beschermingsbesluiten die gelden voor dit 

deelgebied. 
o Werkzaamheden en handelingen die het erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk kunnen vernietiging of die schade 

kunnen veroorzaken aan de erfgoedwaarden zijn strikt verboden. 
o Een algemeen bouwverbod voor (nieuwe) woningen en andere grote gebouwen. 
o Aanleg van een landschapspark met bijhorende infrastructuur.  

- Enkel de nodige kleinschalige infrastructuur voor het realiseren van een park (rustpunt) kan hier toegelaten worden.  
- Bij de aanleg van de nodige infrastructuur voor het park, dient rekening gehouden worden met de erfgoedwaarde van 
het beschermd dorpsgezicht.  
- De werkzaamheden die gepaard gaan met de aanleg van de infrastructuur mag geen verstoring in de bodem (zoals 
diepe graafwerken, ophoging, ondergrondse constructies & verharding) of permanente grondwatertafelwijziging tot 
gevolg hebben. 
- Alle handelingen die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze 
verenigbaar zijn met de culturele, historische en esthetische waarde van het gebied en wat schaal en ruimtelijke impact 
betreft, verenigbaar zijn met de omgeving. 

o Het bestaande gebruik, waarbij een deel van het terrein gebruikt wordt als opslag voor grond, dient op termijn te 
verdwijnen. Hiervoor worden de nodige overgangsmaatregelen voorzien. 

o Verhardingen moeten tot het minimum beperkt worden. 
o Het aanleggen van groen en het planten van (inheemse) bomen om het karakter van het publiek park vorm te geven is 

toegestaan, indien deze handelingen het landelijk karakter en de open zichten – waarin het beschermd monument zich 
bevindt -niet verstoren (De Oostvaart en de kasseiweg zijn waardevolle structuren in het landschap.) 

o Ruimte voor de waterloop OZMB021 (die ten westen van het plangebied loopt). 
Hier geldt een erfdienstbaarheidzone (voor doorgang en deponie) van 5 meter langs beide zijden. 

o Voor het behoud van de erfgoedwaarde binnen het deelgebied, dienen volgende zaken in de stedenbouwkundige 
voorschriften opgenomen te worden: 
- Alle handelingen binnen dit deelgebied moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 6.5.2 en 6.5.3. 
van het onroerend erfgoeddecreet en met de van kracht zijnde beschermingsbesluiten (monument, dorpsgezicht).  
- Bij de aanleg van de nodige infrastructuur voor het park, dient rekening gehouden worden met de erfgoedwaarde van 
het beschermd dorpsgezicht.  
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- De werkzaamheden die gepaard gaan met de aanleg van de infrastructuur mag geen verstoring in de bodem (zoals 
diepe graafwerken, ophoging, ondergrondse constructies en verharding) of permanente grondwatertafelwijziging tot 
gevolg hebben. 
- De Oostvaart en de kasseiweg zijn waardevolle structuren in het landschap, die grenzen aan het deelgebied. Ook het 
landelijke karakter, het open zicht waarin het beschermd monument zich bevindt zijn hier beeldbepalend. De 
handelingen binnen het deelgebied mogen geen impact hebben op deze waardevolle structuren in het landschap.  

 Overdruk Erfgoedlandschap Moervaartdepressie 
o De voorschriften van het GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’ worden hier overgenomen. 
o Het gebied is een erfgoedlandschap in de zin van het Onroerenderfgoeddecreet 

AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan zal opgemaakt worden in fase voorontwerp. 

3.11. PLANOLOGISCHE COMPENSATIE 

Gezien in deelgebied 1 Alfaplant (deelplan 1 Alfaplant en compensatiegebieden) en deelplan 2 Lindenplaats een bijkomend 
woonaanbod wordt voorzien, dient dit planologisch gecompenseerd te worden. Hierbij wordt de bestaande bestemming ‘wonen’ 
binnen de deelgebieden 2 tot en met 8 (in het centrum van Moerbeke) geschrapt en herbestemd naar een andere bestemming 
dan wonen.  
Verder zorgt het beleidskader voor verlaten sites uit het PRS Oost-Vlaanderen (zie punt 3.11.2 Beleidskader PRS inzake 
verlaten sites binnen woongebied van deze nota) voor de motivering van het voorzien van bijkomend woonaanbod. 

3.11.1. PLANOLOGISCHE RUIL VIA COMPENSATIEGEBIEDEN – BEREKENING A.D.H.V. OPPERVLAKTE AAN GROEN 

Op vraag van Departement Omgeving wordt de compensatie berekend aan de hand van de oppervlakte die effectief groen blijft 
binnen de compensatiegebieden. Deze groene oppervlakte kan aangewend worden als bebouwbare oppervlakte binnen 
deelgebied 1 Alfaplant (deelplan1 Alfaplant en compensatiegebieden) en deelplan 2 Lindenplaats. 
 
Volgende oppervlakte blijft effectief groen binnen de compensatiegebieden: 

DEELGEBIED 2: TERREIN VAN SCOUTS EN GIDSEN SINT-ANTONIUS 

 Oppervlakte: 4.548,60 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor dagrecreatie 

 Oppervlakte aan groen: 4.548,60 m² (zoals aangeduid met groen vlak op onderstaande figuur) 

 

DEELGEBIED 3: PARK KERK CENTRUM 

 Oppervlakte: 1.025,79 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
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o gewenste bestemming: zone voor groene parking (gemeenschapsvoorzieningen) 
 Oppervlakte aan groen: 915,94  m² (zoals aangeduid met groen vlak op onderstaande figuur) 

Er zullen circa 6 autostaanplaatsen toegestaan worden. 

 

DEELGEBIED 4: PARK CREVESTRAAT 

 Oppervlakte: 3.953,52 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Oppervlakte aan groen: 3751,58 m² (zoals aangeduid met groen vlak op onderstaande figuur) 
De oppervakte aan parkeerplaatsen wordt hier niet meegerekend. 

 

DEELGEBIED 5: PARKING EN GROEN NABIJ HET KERKHOF CENTRUM 

 Oppervlakte: 1.795,52 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Oppervlakte aan groen: 501,67 m² (zoals aangeduid met groen vlak op onderstaande figuur) 
Gezien de parking niet volwaardig gebruikt wordt (op 1 november staat deze parking niet vol), zal na de goedkeuring van 
dit RUP een deel van de parking opgebroken worden, zoals aangeduid op onderstaand plan. 
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DEELGEBIED 6: PARK DAMBRUG 

 Oppervlakte: 554,17 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Oppervlakte aan groen: 405,66 m² (zoals aangeduid met groen vlak op onderstaande figuur) 
De infrastuctuur van Aquafin en de aanleg van 3 à 4 parkeerplaatsen worden niet meegerekend. 

 

DEELGEBIED 7: PARK BREMSTRAATWIJK 

 Oppervlakte: 1.948,62 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Oppervlakte aan groen: 1.948,62 m² (zoals aangeduid met groen vlak op onderstaande figuur) 
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DEELGEBIED 8: BAUDELO 

 Oppervlakte: 2.951,43 m² 
 Herbestemming:  

o huidige bestemming voor het GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’: Artikel 6 Landelijk woongebied met cultuurhistorische 
waarde  

o gewenste bestemming: overig groen met erfgoedwaarde 
 Oppervlakte aan groen: 2.479,50 m² (zoals aangeduid met groen vlak op onderstaande figuur) 

De oppervlakte aan de erfgoedsite wordt uit deze berekening gehaald. 

 

NIEUWE BEBOUWBARE OPPERVLAKTE 

Vanuit de compensatiegebieden kan 14.551,57 m² worden gecompenseerd. Deze oppervlakte mag aangewend worden als 
bebouwbare oppervlakte (inclusief bebouwing, verharding, tuinzone en nieuwe openbare wegens) op volgende gebieden: 
1. Woonprojectgebied Alfaplant (deelgebied 1 – deelplan 1) 

Totale oppervlakte: 16.693,76 m² 
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2. Tuinzone ten noorden van Alfaplant (deelgebied 1 – deelplan 1) 

Totale oppervlakte: 813,76 m² 

 
3. Uitbreidingszone van de watertoren (deelplan 2) 

Totale oppervlakte 252,40 m² 

 

3.11.2. PLANOLOGISCHE RUIL VIA COMPENSATIEGEBIEDEN – BEREKENING A.D.H.V. WOONDICHTHEID EN MOGELIJKE 

WONINGEN 

Om te komen tot het aantal nieuwe woningen dat gerealiseerd mag worden binnen deelgebied 1 Alfaplant (deelplan1 Alfaplant 
en compensatiegebieden) en deelplan 2 Lindenplaats, wordt berekend hoeveel woningen mogelijk zouden zijn binnen de 
compensatiegebieden. Dit aantal woningen geldt als maximum nieuw te realiseren woningen binnen het RUP. 
 
De compensatie in de compensatiegebieden wordt in twee stappen berekend: 
1. Het aantal woongelegenheden die gecompenseerd worden, mogen de gewenste woondichtheid - zoals vastgelegd in de 

gemeentelijke beleidsnota - niet overschrijden. 
o In het algemeen wordt een bouwdichtheid van 25 woningen per hectare vooropgesteld.  
o In de dorpskern van Moerbeke wordt gestreefd naar een woondichtheid van 30 woningen per hectare  
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(zie kaart opgenomen onder punt 4.9 ‘Gemeentelijk beleidskader en gemeentelijk stedenbouwkundige verordening’ van de 
algemene scopingnota). 

2. Op basis van het intekenen van grondgebonden eengezinswoningen op plan.37 
Het algemeen bouwprofiel is: 
o bouwbreedte: 7 meter, 
o bouwdiepte: 15 meter, 
o diepte van de tuin: minstens 8 meter, 
o (indien van toepassing) breedte van de zijtuinstrook: 3 meter. 
De woningen moeten steeds aan een voldoende uitgeruste weg gelegen zijn. 

 
Hierbij komen we op volgende berekeningen van de planologische ruil: 

  AANTAL TE COMPENSEREN 
WONINGEN ZOALS 
INGETEKEND OP PLAN  
(ZIE VERDER) 

GEWENSTE WOONDICHTHEID 
VOLGENS BELEIDSNOTA 

DEELGEBIED 2: TERREIN VAN SCOUTS EN GIDSEN SINT-ANTONIUS 
 Huidige bestemming: Woongebied 
 Nieuwe bestemming: Zone voor dagrecreatie 
 Grootte deelgebied: 4.548,60 m² 

 12 grondgebonden woningen 
(26,38 wo/ha) 

 30 wo/ha 
dit betekent ca 14 (13,64) 
woningen binnen het 
deelgebied 

DEELGEBIED 3: PARK KERK CENTRUM  
 Huidige bestemming: Woongebied 
 Nieuwe bestemming: Zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
 Grootte deelgebied: 1.025,79 m² 

 3 grondgebonden woningen 
(29,26 wo/ha) 

 25 wo/ha: 
dit betekent ca 3 (2,65) 
woningen binnen het 
deelgebied 

DEELGEBIED 4: PARK CREVESTRAAT 
 Huidige bestemming: Woongebied 
 Nieuwe bestemming: Zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
 Grootte deelgebied: 3.959 m² 

 20 woongelegenheden in 
twee meergezinswoningen 
(50,59 wo/ha) 

 30 wo/ha: dit betekent ca 
11,87 woningen binnen het 
deelgebied 

 Hogere woondichtheid 
toegelaten tot 50 wo/ha 
omwille van het creëren van 
een meerwaarde voor de 
omgeving. 

DEELGEBIED 5: PARKING EN GROEN NABIJ HET KERKHOF CENTRUM 
 Huidige bestemming: Woongebied 
 Nieuwe bestemming: Zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
 Grootte deelgebied: 1.795,52 m² 

 2 grondgebonden woningen 
(11,14 wo/ha) 

 25 wo/ha: 
dit betekent ca 4 (4,48) 
woningen binnen het 
deelgebied 

DEELGEBIED 6: DAMBRUG 
 Huidige bestemming: Woongebied 
 Nieuwe bestemming: Zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
 Grootte deelgebied: 554,17 m² 

 1 grondgebonden woning (18 
wo/ha) 

 30 wo/ha:  
dit betekent ca 2 (1,66) 
woningen binnen het 
deelgebied 

DEELGEBIED 7: PARK BREMSTRAATWIJK 
 Huidige bestemming: Woongebied 
 Nieuwe bestemming: Zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
 Grootte deelgebied: 1.948,62 m² 

 5 grondgebonden woningen 
(25,69 wo/ha) 

 25 wo/ha:  
dit betekent ca 5 (4,87) 
woningen binnen het 
deelgebied 

DEELGEBIED 8: BAUDELO 
 Huidige bestemming: Landelijk woongebied 

met cultuurhistorische waarde (met overdruk: 
Erfgoedlandschap ‘Moervaartdepressie’) 

 Nieuwe bestemming: Overig groen met 
erfgoedwaarde 

 Grootte deelgebied: 2.951,43 m² 

 2 grondgebonden woningen 
(6,77 wo/ha) 

 12 wo/ha:  
dit betekent ca 4 (3,54) 
woningen binnen het 
deelgebied 

TOTAAL AANTAL COMPENSATIE 
WOONGELEGENHEDEN 

45 woongelegenheden 52 woongelegenheden 

 

 
37 De intekeningen van de woningen in de compensatiegebieden vind je onder dit punt verder in deze nota. 
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DEELGEBIED 2: TERREIN VAN SCOUTS EN GIDSEN SINT-ANTONIUS 

 Oppervlakte: 4.548,60 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor dagrecreatie 

 Gewenste woondichtheid volgens beleidsnota: 30 wo/ha (13,64 wo/4.548 m²)  
 Te compenseren woongelegenheden (zoals ingetekend op plan): 12 grondgebonden woningen (26,38 wo/ha)  

o De te compenseren woningen worden ontsloten via de nieuwe weg langs de Maluslaan (deze weg is reeds aanwezig, 
zie punt 1.3. van deze nota). 

o Bij het intekenen van de te compenseren woningen, werd de schaalgrootte van de woningen in de Maluslaan 
aangehouden. 

 

DEELGEBIED 3: PARK KERK CENTRUM 

 Oppervlakte: 1.025,79 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor groene parking (gemeenschapsvoorzieningen) 

 Gewenste woondichtheid volgens beleidsnota: 25 wo/ha (2,56 wo/1.025 m²) 
 Te compenseren woongelegenheden (zoals ingetekend op plan): 3 grondgebonden woningen (29,26 wo/ha)  
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DEELGEBIED 4: PARK CREVESTRAAT 

 Oppervlakte: 3.953,52 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Gewenste woondichtheid volgens beleidsnota: 30 wo/ha (11,87 wo/3.959 m²) 
Echter voorziet de beleidsnota een uitzondering op deze woondichtheid. Indien een project met 3 of meer 
woongelegenheden een beduidende meerwaarde voor de omgeving realiseert, kan de woondichtheid opgetrokken worden 
naar 50 wo/ha bij terreinen groter dan 2.000 m² (zie bespreking van de beleidsnota onder punt 4.9. van de algemene nota). 
Gezien het project kan bijdragen tot het uitbouwen van een netwerk voor traag verkeer (grote meerwaarde voor de 
omgeving), kan de woondichtheid hier opgetrokken worden. 

 Te compenseren woongelegenheden (zoals ingetekend op plan): 20 woongelegenheden in de vorm van 
meergezinswoningen (50,59 wo/ha)  
o Voor dit deelgebied worden de te compenseren woongelegenheden voorzien als meergezinswoningen, dit omdat 1) 

het deelgebied gelegen is binnen een zone waar meergezinswoningen toegestaan worden (zoals vastgelegd in de 
beleidnota zie punt 4.9 ‘Gemeentelijk beleidskader en gemeentelijk stedenbouwkundige verordening’ van de algemene 
scopingnota) en 2) volgens de woningtypetoets binnen het deelgebied meergezinswoningen toelaten kunnen worden. 
Verder wordt de woondichtheid opgetrokken tot 50 wo/ha, zoals voorzien in de gemeentelijke beleidsnota. 

o Voor de berekening van de te compenseren woongelegenheden worden volgende afmetingen en oppervlaktes 
gerespecteerd: 
- afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen: 3 meter 
- maximale bouwdiepte: 15 meter 
- maximaal bouwprofiel: 2 bouwlagen met een zadeldak (kroonlijsthoogte 6 meter),  
- een mix van grootte in woongelegenheden: 
 studio: minstens 50 m², 
 éénslaapkamerwooneenheid: minstens 60 m², 
 tweeslaapkamerwooneenheid: minstens 80 m², 
 drieslaapkamerwooneenheid en meer: minstens 100 m². 

o In onderstaande schets geldt het volgende: 
- bebouwde oppervlakte: circa 622,80 m² 
- bewoonbare oppervlakte: 1.325m² ((662,80 + 662,80 + 331,40) -20%)  
- volgende mix van in oppervlakte: 
 Vijf studio’s (minstens 50 m²), 
 Zeven éénslaapkamerwoongelegenheden (minstens 60 m²), 
 Vijf tweeslaapkamerwoongelegenheden (minstens 80 m²), 
 Drie drieslaapkamerwoongelegenheden en meer (minstens 100 m²). 

 
(Rode pijlen zijn de mogelijke trage wegen door het deelgebied.) 

DEELGEBIED 5: PARKING EN GROEN NABIJ HET KERKHOF CENTRUM 

 Oppervlakte: 1.795,52 m² 
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 Herbestemming:  
o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Gewenste woondichtheid volgens beleidsnota: 25 wo/ha (4,48 wo/1.795,95 m²) 
 Te compenseren woongelegenheden (zoals ingetekend op plan): 2 grondgebonden woningen (11,14 wo/ha)  

o Bij de compensatie wordt ervoor gekozen om geen woongelegenheden te compenseren op het oostelijk deel van het 
deelgebied. Dit om nog een parkeerruimte voor de gemeentelijke begraafplaats te blijven voorzien. Er wordt vanaf de 
linkerperceelsgrens een breedte van 20 meter (langs de straat) gerekend. De overige ruimte (rechterhelf) biedt 
voldoende parkeerruimte om de gemiddelde parkeerbehoefte vanuit de begraafplaats op te vangen. 

 

DEELGEBIED 6: PARK DAMBRUG 

 Oppervlakte: 554,17 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Gewenste woondichtheid volgens beleidsnota: 30 wo/ha (1,66 wo/554,17 m²) 
 Te compenseren woongelegenheden (zoals ingetekend op plan): 1 grondgebonden woning (18,04 wo/ha)  

o Bij de compensatie wordt ervoor gekozen om geen woongelegenheden te compenseren op het westelijk deel van het 
deelgebied. Dit omdat de infstracutuur van Aquafin zich op het westelijk deel bevindt en hier geen woongelegenheden 
op gerealiseerd zouden kunnen worden (ondanks de bestemming woongebied). 
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DEELGEBIED 7: PARK BREMSTRAATWIJK 

 Oppervlakte: 1.948,62 m² 
 Herbestemming:  

o huidige gewestplanbestemming: woongebied  
o gewenste bestemming: zone voor publieke ruimte en gemeenschapsvoorzieningen 

 Gewenste woondichtheid volgens beleidsnota: 25 wo/ha (4,87 wo/1.948,62 m²) 
 Te compenseren woongelegenheden (zoals ingetekend op plan): 5 grondgebonden woningen (25,69 wo/ha)  

 

DEELGEBIED 8: BAUDELO 

 Oppervlakte: 2.951,43 m² 
 Herbestemming:  

o huidige bestemming voor het GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’: Artikel 6 Landelijk woongebied met cultuurhistorische 
waarde  

o gewenste bestemming: overig groen met erfgoedwaarde 
 Gewenste woondichtheid volgens beleidsnota: 12 wo/ha (3,54 wo/2.951,43 m²) 
 Te compenseren woongelegenheden (zoals ingetekend op plan): 2 grondgebonden woningen (6,77 wo/ha)  

o Bij de compensatie wordt ervoor gekozen om geen woongelegenheden te compenseren op het westelijk deel van het 
deelgebied. Dit omdat de erfgoedwaarde zich op het westelijk deel bevindt en hier geen woongelegenheden op 
gerealiseerd zouden kunnen worden (ondanks de bestemming 'Landelijk woongebied met cultuurhistorische waarde’). 
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3.11.3. BELEIDSKADER PRS INZAKE VERLATEN SITES BINNEN WOONGEBIED 

In het provinciaal ruimtelijke structuurplan (PRS) van Oost-Vlaanderen van 2012 wordt een beleidskader voor verlaten sites 
voorzien. In dit beleidskader wordt gesteld dat binnen de kernen van het buitengebied (waartoe Moerbeke behoort) zich 
mogelijks verlaten sites (ambachtelijke sites, handelspanden, recreatievoorzieningen…) bevinden die momenteel (planologisch) 
niet voor wonen in aanmerking komen, maar waarvoor een herbestemming - met het oog op een kwalitatieve invulling van de 
kern - aangewezen is. Een herbestemming in functie van wonen kan hierbij een mogelijke optie zijn.  
Deze verlaten sites kunnen aangewend worden voor wonen, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.  
 dat de site gelegen is in een geselecteerde kern van het buitengebied; 
 dat de site omwille van ruimtelijke redenen (ruimtelijk draagvlak, ruimtelijke kwaliteit…) niet meer voor de oorspronkelijke 

functie kan aangewend worden; 
 dat op basis van een ruimtelijke en functionele afweging in functie van een herbestemming voor diverse functies (ook 

woonondersteunende functies of verweving van andere functies met wonen, zoals groenvoorzieningen, recreatie …) wordt 
aangetoond dat enkel een herbestemming in functie van wonen de best mogelijke ruimtelijke optie is;  

 dat de herbestemming van de verlaten site naar wonen een duidelijke ruimtelijk kwalitatieve meerwaarde betekent voor de 
kern; 

 dat de herbestemming wordt getoetst aan de kwantitatieve optie voor de gemeente en de invulling ervan in 
overeenstemming is met de te verwachten demografische opbouw van de gemeente (doelgroepenbeleid). 

 
Het deelplan Alfaplant voldoet aan de vernoemde voorwaarden in het provinciaal beleidskader inzake verlaten sites: 
 De site Alfaplant is gelegen in een geselecteerde kern van het buitengebied. Het ligt immers midden in het hoofddorp 

Moerbeke-centrum. 
 De bestemming van het deelplan Alfaplant is volgens het PRUP ‘Suikerfabriekssite en omgeving’ een zone voor 

glastuinbouw. Vanuit het oogpunt van ruimtelijk draagvlak en ruimtelijke kwaliteit is het niet aangewezen om hier nieuwe 
bedrijvigheid te voorzien. Gezien de ligging binnen het dorp van Moerbeke centrum en de residentiële omgeving (en de 
bijkomende woonontwikkelingen volgens het PRUP) lenen deze terreinen zich voor een woonontwikkeling op maat van 
Moerbeke. 

 Het deelgebied Alfaplant ligt midden in het centrum. Ruimtelijk gezien worden bijkomende woningen hier ook best voorzien, 
aansluitend in het residentiële weefsel van het centrum en in onmiddellijke nabijheid van centrumfuncties.  
De reeds bestaande studies en principes uit het Masterplan ‘Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke’, het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en het Masterplan ‘Moerbeke 2050’ worden geïntegreerd in de toekomstvisie voor het 
deelgebied Alfaplant. Zo zal onder andere. bij de ontwikkeling van het gebied gestreefd worden naar een kwalitatief en 
gevarieerd woonaanbod gecombineerd met laagdynamische functies. Volgende woonvormen worden onder andere 
voorzien: 

o eengezinswoningen, 
o woningen met verweefbare activiteiten, 
o stapelwoningen, 
o meergezinswoningen (als urban villa’s)  

Het masterplan’ Moerbeke 2050’ voorziet de oude spoorwegbedding als een groene ruggengraat in het centrum 
(aangelegd als spoorwegpark). De herbestemming van het deelgebied Alfaplant naar wonen sluit aan op deze visie, dit 
door woningen in een groene omgeving te voorzien die aansluiten bij deze groene ruggengraat en de groene elementen 
vanuit het spoorwegpark door te trekken in de nieuwe woonontwikkeling.  

 De herbestemming voor deelgebied 1 Alfaplant naar wonen betekent een ruimtelijke kwalitatieve meerwaarde voor de kern. 
In het westen sluit het deelplan aan bij de bestaande residentiële woonwijk (overzijde van de Eikenstraat) en kan zo een 
samenhangend straatbeeld creëren in de Eikenstraat.  
Het noorden en oosten van het deelgebied grenst aan het toekomstig spoorpark, wat ruimtelijk de groene ruggengraat van 
de gemeente zal vormen. De groene elementen vanuit het spoorpark  worden eveneens geïntegreerd in het deelgebied. Dit 
zal gebeuren door middel van stapstenen, groene lanen… 

 Aangezien er volgens de geactualiseerde woonbehoeftestudie voldoende aanbod is om de geraamde woonbehoefte 
binnen de gemeente op te vangen, dient het bijkomend woongebied op de site Alfaplant gecompenseerd te worden.  
In dit RUP worden zeven deelgebieden – die momenteel gelegen zijn in woongebied - omgezet naar een overige 
bestemming (voornamelijk zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut). Het aantal woningen dat binnen deze 
zeven deelgebieden gerealiseerd zouden kunnen worden, zijn dan ook het aantal woningen dat in deelplan 1 Alfaplant 
mogelijk worden. 

3.11.4. CONCLUSIE 

Dit betekent dat - via het toepassen van planologische compensatie - er bijkomend woonaanbod op het deelgebied van 
Alfaplant en Lindenplaats (zuidoostelijke zone met overdruk extra woongelegenheden) voorzien kan worden. 
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Vanuit de compensatiegebieden kan 14.551,57 m² worden gecompenseerd. Deze oppervlakte mag aangewend worden als 
bebouwbare oppervlakte (inclusief bebouwing, verharding, tuinzone en nieuwe openbare wegens). 
 
Na het in rekening brengen van de planologische compensatiegebieden kunnen er 45 woongelegenheden (gerealiseerd worden 
op deelgebied 1 Alfaplant (uit deelplan 1 Alfaplant en compensatiegebieden) en deelplan 2 Lindenplaats. 
De compensaties zullen als volgt verdeeld worden: 
 Deelplan 1 Alfaplant:  

o Deelzone 1: 39 woongelegenheden  
(eventueel + 3 woongelegenheden uit de overdruk’ wonen met verweefbare activiteiten’ langs de Opperstraat zoals 
voorzien in punt 3.3.2. van deze nota) 

o Deelzone 4: 1 woongelegenheid 
 Deelplan 2 Lindenplaats (zuidelijke zone met overdruk extra woongelegenheden): 5 bijkomende woongelegenheden 
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4. PLANOPTIE 

4.1. VOORSTEL AFBAKENING PLANGEBIED EN REIKWIJDTE 

Het plangebied van deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ 
heeft een totale oppervlakte van circa 6,12 hectare.  
Het deelgebied omvat 8 deelgebieden en wordt afgebakend zoals voorzien op het bijgevoegde plan feitelijke juridische 
toestand. 
De afbakening van het RUP gebeurt op niveau van de kadastrale percelen en op de afbakening artikels zoals voorzien in het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. De exacte afbakening van de zonering zal tijdens de procedure worden gepreciseerd, dit 
afhankelijk van eventuele wijzigingen. In het RUP wordt gekozen voor eenvoudige zoneringen, dit met duidelijke voorschriften. 
 
Het plangebied maakt deel uit van het gemeentelijke RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’.  
Gezien het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ een wijziging voorziet aan het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’, kan gesteld worden dat het voorliggend RUP deel uitmaakt van het groter geheel van het PRUP ‘Suikerfabrieksite 
en omgeving’. 
Verder maakt deelgebied 1 geen deel uit van een groter geheel. 
 
Gelet op de ligging van het deelgebied en de lokale schaal van ontwikkeling, wordt aangenomen dat de reikwijdte van het RUP 
zich beperkt tot de grenzen van het deelgebied (= 8 deelgebieden) en/of de plancontour van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening 
Suikerfabrieksite’. 

4.2. DETAILLERINGSGRAAD 

Het RUP (deelplan 1) regelt de planologische bestemming en bijhorende inrichtingsvoorschriften voor het plangebied 
(= 8 deelgebieden). Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit.  
Het RUP beoogt een hogere detailleringsgraad dan van het gewestplan. 

SCOPINGNOTA 

De doelstellingen van het RUP voor deelplan 1 zijn: 
 enerzijds 

o Het herbestemmen van de Alfaplantsite en omgeving, zodat een kwalitatieve woonontwikkeling op maat van 
Moerbeke voorzien kan worden; 

o Het streven naar een gedifferentieerd woonaanbod. 
 anderzijds 

o Het voorzien van compensatiegebieden zodat de herontwikkeling van de Alfaplantsite juridisch mogelijk wordt via 
planologische ruil; 

o Het verhogen van de ruimtelijke beleving in de kern; 
o Het bestendigen en verder uitbouwen van een fijnmazig netwerk van publieke pleinen en parken binnen Moerbeke, 

met aandacht voor kwalitatieve verblijfruimte (en speelruimte); 
o Het voorzien van kwalitatieve ruimtes voor gemeenschapsvoorzieningen. 

 
Gezien de veelzijdigheid van deelplan 1 en er verschillende planopties voorgesteld worden, leken zeer gedetailleerde 
planopties in de fase van de startnota nog niet aan de orde bijvoorbeeld het vastleggen van bouwlagen, 
ontsluitingsmogelijkheden…). Er werd gekozen om in de startnota de planopties voor deelplan 1 zeer algemeen gehouden. (De 
keuze van deze detaillering werd gemaakt door het planteam.) 
Hiermee werd de inrichting in de bestemmingszone(s) beschreven om1) een noodzakelijke basiskwaliteit vast te leggen 
(groenzones, gebouwtypologie,…) zodat de opgestelde concepten hun uitvoering kennen en 2) de ontwikkeling van de zone 
maximaal vrij te laten zodat er voldoende ontwerpvrijheid bestaat op projectniveau om te zoeken naar een gepaste invulling. 
Het was belangrijk dat er in de startnota nog niet te specifiek gegaan wordt, zodat er in dialoog gegaan kan worden over de 
planopties met adviesinstanties, stakeholders, burgers en andere participanten. Waarna de planoptie flexibel kan aangepast 
worden aan de opmerkingen. 
 
Deze scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota.  
In de scopingnota worden de planopties verder verfijnd aan de hand van de verdere uitwerking van het project op de site. 
 
In fase van (voor)ontwerp RUP zullen gepaste randvoorwaarden met stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan 
opgesteld worden om de geplande functies binnen het plangebied optimaal te laten functioneren met respect voor de 
onmiddellijke omgeving.  
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4.3. ALTERNATIEVEN 

4.3.1. HET BASISPLAN - VOORKEURSALTERNATIEF 

Het basisplan/basisproject is het plan of project dat voorgedragen wordt door de initiatiefnemer (gemeente Moerbeke) en 
waarvoor (eventueel) alternatieven worden ontwikkeld en beoordeeld. 
 
Voor deelplan 1‘ Alfaplant en compensatiegebieden’ is het basisplan: 
 Het herbestemmen van deelgebied 1 Alfaplant naar woongebied.  
 Het voorzien van volgende compensatiegebieden: 

o Deelgebied 2: terrein van Scouts en Gidsen Sint-Antonius 
o Deelgebied 3: park Kerk centrum 
o Deelgebied 4: park Crevestraat 
o Deelgebied 5: parking en groen nabij het kerkhof centrum 
o Deelgebied 6: Dambrug 
o Deelgebied 7: park Bremstraatwijk  
o Deelgebied 8: Baudelo 

Deze deelgebieden liggen in een bestemming met wonen. Het woongebied wordt herbestemd naar zone voor dagrecreatie, 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut of overig groen. 

4.3.2. NULALTERNATIEF 

Het nulalternatief is het ‘alternatief’ dat erin bestaat het voornemen van het plan niet uit te voeren en er geen RUP opgemaakt 
wordt. In dit nulalternatief blijven de bestaande bestemmingen van de verschillende deelplannen - volgens het 
gewestplan/BPA/RUP en de ermee gerelateerde bepalingen en voorschriften - behouden.  
 
De belangrijkste plus- en minpunten van het behoud van de huidige bestemmingen worden hieronder aangehaald: 
 

 HUIDIGE BESTEMMING VOORDELEN NADELEN OPPORTUNITEITEN DOOR 
HERBESTEMMING 

DEELGEBIED 1: ALFAPLANT 
 PRUP ‘Suikerfabrieksite 

en omgeving’: 
Zone voor 
glastuinbouw/zone voor 
verweefbare lokale 
economie 

Vrijkomen van een locatie 
voor nieuwe bedrijvigheid  

 Het voorzien van nieuwe 
bedrijvigheid is hier niet 
wenselijk.  

 Bedrijvigheid ligt 
middenin van een 
residentiële woonwijk. 

Het voorzien van een nieuwe 
woonontwikkeling in het 
centrum van Moerbeke op 
maat van de gemeente, 
aansluitend bij bestaande 
residentiële omgeving met 
opwaardering van 
naastliggende groene 
elementen en passend bij de 
ontwikkelingen volgens het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ en het Masterplan 
‘Moerbeke 2050’. 

DEELGEBIED 2: TERREIN VAN SCOUTS EN GIDSEN SINT-ANTONIUS 
 Gewestplan: woongebied /  Bestemming komt niet 

overeen met het huidig 
gebruik. Het terrein 
wordt gebruikt door de 
scouts.  

 Geen continuïteit: Op 
het volledig 
scoutsterrein zijn twee 
verschillende 
bestemmingen van 
toepassing: 
1) Het noordelijk deel 
van het scoutsterrein 
werd opgenomen in het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite 
en omgeving’ en heeft 

Door de herbestemming van 
het zuidelijk deel van het 
scoutsterrein naar zone voor 
dagrecreatie: 
 wordt de bestemming 

afgestemd op het huidig 
gebruik; 

 is één bestemming van 
toepassing over het 
volledige scoutsterrein; 

 wordt meer zekerheid 
geboden voor het 
behoud van het 
volledige scoutsterrein. 
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als bestemming 
recreatie, 
2) het zuidelijk deel ligt 
in woongebied. 

DEELGEBIED 3: PARK KERK CENTRUM 
 Gewestplan: woongebied Mogelijkheid tot het voorzien 

van woningen op dit 
deelgebied. 

 Men kan de zichtlocatie 
voor de kerk niet 
vrijwaren van parking 
gezien er geen 
alternatieve en 
kwalitatieve 
parkeerlocatie in de 
buurt gevonden kan 
worden. Hierdoor moet 
het parkeren behouden 
blijven voor de kerk (en 
wordt de visie zoals 
voorzien in het 
Masterplan ‘Moerbeke 
2050’ niet gerealiseerd). 

 Geen zekerheid tot het 
behoud van de 
monumentale boom. 

 Mogelijkheid tot het 
creëren van een 
zichtlocatie vóór de 
historische kerk door het 
maken van een groen 
plein voor de kerk 
(ontmoetingsruimte). 

 Creëren van een groene 
parking naast de kerk 
met behoud van de 
monumentale boom. 

DEELGEBIED 4: PARK CREVESTRAAT 
 Gewestplan: woongebied / Bestemming is niet 

afgestemd op het huidig 
gebruik. Het gebied wordt 
momenteel gebruikt als 
publieke parking, park en 
tuin bij de pastoriewoning. 

 Mogelijkheid om de 
bestemming af te 
stemmen op het huidig 
gebruik. 

 Behoud van het park en 
het verder ontwikkelen 
van het park zoals 
voorzien in het 
Masterplan ‘Moerbeke 
2050’. 

DEELGEBIED 5: PARKING EN GROEN NABIJ HET KERKHOF CENTRUM 
 Gewestplan: woongebied Mogelijkheid tot het voorzien 

van woningen op dit 
deelgebied. 

 Bestemming is niet 
afgestemd op het huidig 
gebruik. Het gebied 
wordt momenteel 
gebruikt als parking bij 
de begraafplaats 

 Bij het realiseren van 
woningen op dit 
deelgebied beschikken 
de begraafplaats en 
sporthal over geen 
(overflow)parking. 

 Mogelijkheid om de 
bestemming af te 
stemmen op het huidig 
gebruik. 

 Mogelijkheid tot 
multifunctioneel gebruik: 
als parking voor de 
begraafplaats als bij 
evenementen, publiek 
plein… 

DEELGEBIED 6: DAMBRUG 
 Gewestplan: woongebied Mogelijkheid tot het voorzien 

van een woning(en). 
 Bestemming is niet 

afgestemd op het huidig 
gebruik. Het wordt 
momenteel gebruikt 
voor informeel parkeren 
en de aanwezige 
infrastructuur van 
Aquafin. 

 Afstemmen bestemming 
op nieuwe visie om een 
aangename publieke 
groene ruimte aan de 
Moervaart te realiseren 
met zicht op brug met 
erfgoedwaarde. 

 Het formeel voorzien 
van enkele 
autostaanplaatsen. 

 Voorzien van de 
gepaste bestemming 
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voor de infrastructuur 
van Aquafin. 

DEELGEBIED 7: PARK BREMSTRAAT 
 Gewestplan: woongebied Mogelijkheid tot het voorzien 

van woningen op dit 
deelgebied. 

 Bestemming is niet 
afgestemd op het huidig 
gebruik. Het wordt 
momenteel gebruikt als 
grasveld/speelveld. 

 Geen zekerheid tot het 
behoud van deze 
groene plek middenin de 
Bremstraatwijk. 

 Afstemmen bestemming 
op het huidig gebruik en 
de nieuwe visie: behoud 
grasveld/zone voor sport 
en spel in de woonwijk. 

 Rechtszekerheid bieden 
voor het creëren van 
een groene 
ontspannings-
/ontmoetingsruimte en 
de trage verbindingen in 
de woonwijk. 

.DEELGEBIED 8: BAUDELO 
 GRUP ‘Moervaartvallei 

fase 1- Afbakening van 
de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische 
structuur’ 

Mogelijkheid tot het voorzien 
van woningen op dit 
deelgebied. 

 Geen integratie van de  
Koudenbormsite binnen 
het open landschap en 
zichten. 

 Volgens het GRUP 
kunnen binnen het 
deelgebied nieuwe 
woningen opgericht 
worden. 

 Rechtszekerheid bieden 
voor het behoud van de 
erfgoedwaarde. 

 Het inrichten van een 
landschapspark met 
respect voor de 
aanwezige 
erfgoedwaarden. 

 Mogelijkheid om een 
bouwverbod (voor 
woningen en andere 
grote gebouwen) op te 
leggen. 

 Door aanleggen van een 
park naast de 
Koudenbormsite meer 
integratie van de site 
met het omliggend open 
landschap en open 
zichten. 

4.3.3. LOCATIEALTERNATIEF 

Een locatiealternatief is een alternatief dat erin bestaat het plan of project (of delen ervan) te realiseren op een andere locatie 
dan die voorzien in het basisplan.  

DEELGEBIED 1 

Voor deelgebied 1 Alfaplant is geen locatie-alternatief voorhanden omwille van: 
 Het plan is sterk projectgericht en locatiegericht. Gezien het plangebied deels komt leeg te staan, is dit een opportuniteit en 

dient geen andere locatie gezocht te worden voor een nieuwe woonontwikkeling; 
 Het voorgenomen plan sluit aan bij eerdere visievormingen en studies. De visie uit het voorgenomen plan sluit aan bij het 

masterplan en PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. De gekozen woontypologieën en inrichting van dit RUP sluiten aan 
bij de visie voor de aanpalende gebieden met o.a.  wonen in het groen, het voorzien van groene uitlopers vanuit de oude 
spoorwegbedding en aansluiting bij de bestaande residentiële woonwijk. 

DEELGEBIEDEN 2 TOT EN MET 8 

Omdat in deelgebied 1 Alfaplant een bijkomend woonaanbod wordt gecreëerd, wordt gebruik gemaakt van planologische 
compensatie. Hierbij wordt bestaand woongebied in deelgebied 2 tot en met 8 binnen Moerbeke geschrapt en herbestemd naar 
een andere bestemming. 
 
Voor deelgebied 2 tot en met 8: voor de compensatiegebieden zijn geen andere relevante locatiealternatieven.  
De compensatiegebieden zijn sterk locatiegericht. Er werd specifiek gekozen voor die gebieden in woongebied waarvan het 
huidig gebruik niet overeenstemt met de bestemming woongebied en waarvoor een realisatie van (een) woningen niet 
opportuun is. De bestemming die aan deze compensatiegebieden wordt gegeven, zorgt enerzijds voor een planologische 
verankering van de bestaande situatie en/of voor een verankering van een gemeentelijke visie voor het gebied.  
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4.3.4. INRICHTINGSALTERNATIEF 

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plan- of projectgebied een andere (ruimtelijke) 
configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien.  

DEELGEBIED 1 

De plandoelstelling geeft een duidelijke voorkeur voor de verdere inrichting van het plangebied. Op het vlak van inrichting 
stellen we geen volwaardige alternatieven voor.  
Voor het westelijk deel (bestaande bedrijfssite van Alfaplant) worden verschillende inrichtingsprincipes uitgewerkt (zie 
punt 3.3.2. Inrichtingsmogelijkheden voor het woonprojectgebied (6 varianten) van deze nota). Echter worden deze 
inrichtingsprincipes enkel opgemaakt voor een deel van het plangebied en zijn het eerder inrichtingsvarianten (zonder een 
substantieel verschil in het bereiken van het doel, de visie en de ruimtelijke concepten blijven behouden). Daarom kan niet 
gesteld worden dat het hier om een volwaardig inrichtingsalternatief gaat. 

DEELGEBIEDEN 2 TOT EN MET 8 

Deze deelgebieden zijn compensatiegebieden voor de nieuwe woonontwikkeling. Hiervoor wordt bestaand woongebied 
omgezet naar een bestemming recreatie of gemeenschapsvoorzieningen. Voor de verschillende deelgebieden blijft de visie en 
de ruimtelijke concepten behouden. Mede hierdoor zijn voor de deelgebieden 2 tot en met 8 de inrichtingsalternatieven zeer 
beperkt en in enkele gevallen zijn er geen inrichtingsalternatieven. Het programma en de bepalingen in de stedenbouwkundige 
voorschriften met betrekking tot de inrichting zijn immers afgestemd op de actuele situatie, het gewenste beleid en de 
ontwikkelingswensen van de gemeente.. Een bespreking van de inrichtings- en uitvoeringsalternatieven is hier dan ook niet aan 
de orde. 
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5. ONDERZOEK NAAR EFFECTEN OP HET MILIEU EN MENS 

Het onderzoek naar de effecten op het milieu en de mens voor het gehele plangebied wordt opgedeeld in vier aparte 
onderzoeken. Dit is de plan-m.e.r.-screening voor deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’. 

FASE SCOPINGNOTA 

De aanzet tot de m.e.r.-screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt geïntegreerd in de scopingnota van het voorliggend RUP. Deze 
screening dient dan ook samen gelezen te worden met de andere hoofdstukken van de scopingnota (bestaande situatie, 
referentiesituatie en de planningscontext waarbinnen het RUP kadert) en het plan van de bestaande en juridische toestand.  
De watertoets werd mee verwerkt in dit onderzoek. 

5.1. METHODIEK 

Als eerste stap in het onderzoek tot m.e.r. wordt nagaan of het RUP niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig is volgens de 
regelgeving, zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering ‘houdende vaststelling van categorieën van project 
onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen, het MER-VR-decreet van 18 december 2002 en het 
plan-m.e.r.-decreet van 27 april 2007. Indien dit niet het geval is, kan overgegaan worden tot de beschrijving en evaluatie van 
de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke alternatieven. 

FASE SCOPINGNOTA 

Tijdens de fase van de startnota werd een eerste inschatting gemaakt van de mogelijk te verwachte effecten van de diverse 
planingrepen 38.  
In de plan-m.e.r.-screening wordt rekening gehouden met 1) de referentiesituatie die een indicatie geeft van de kwetsbaarheid van het 
plangebied en 2) de aard van de planingrepen. In de scopingnota worden, indien nodig, de adviezen en opmerkingen (ontvangen 
tijdens de publieke raadpleging van de startnota en procesnota) verwerkt in de plan-m.e.r.-screening. 
 
De finale screening van de potentiële milieueffecten zal vervolgens worden overgemaakt aan het Team Mer die een advies zal 
formuleren met betrekking tot de plan-MER-plicht. 

5.2. TOEPASSINGSGEBIED 

Het RUP is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig, omwille van de volgende redenen: 
 Het RUP vormt geen het kader voor de toekenning van een project vermeld in bijlage I of II van het BVR van 10/12/2004 en 

wijzigingen. 
 Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage III van het BVR 

‘houdende vaststelling van categorieën van project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en 
wijzigingen, namelijk rubriek 10 ‘stadsontwikkelingsprojecten met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 
parkeerterreinen (infrastructuurprojecten) die niet onder bijlage II vallen. 

 Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat het plangebied met 
8 deelplannen met een totale grootte van circa 6,12 ha, goed voor zo’n 0,17 % van het grondgebied van Moerbeke. Het 
lokaal niveau kan mee worden gemotiveerd vanuit het lokale karakter van de te verwachten invulling, de lokale 
bevoegdheid voor de opmaak van het RUP, de beperkte schaal, de lokale bediening en omvang.  

 Het RUP houdt een kleine wijziging in omdat het voor de meeste deelplannen voornamelijk gaat om een juridische 
verankering van de bestaande situatie:  

o Voor deelgebied 1 Alfaplant gaat het om een bestemmingswijziging van glastuinbouw/bedrijvigheid naar wonen, 
beide harde functies.  

o Voor 4, 5 van de 7 compensatiegebieden gaat het om een juridische verankering van de bestaande toestand en 
huidig gebruik, waarbij de groene ruimte behouden blijft en de mogelijkheid van het bouwen van woningen wordt 
geschrapt.  

o Op compensatiegebied 8 (Baudelo) wordt een algemeen bouwverbod voorzien en wordt het gebied voorbehouden 
voor de Koudembormsite met erfgoedwaarde. 

Het gaat hier steeds om een bestemmingsmatige wijziging met gelijkaardige milieueffecten t.o.v.de bestaande toestand, 
maar de geplande bestemmingswijzigingen hebben redelijkerwijze minder milieueffecten t.o.v. de vroegere bestemmingen 
glastuinbouw/industrie en woongebied. 

 Het RUP is niet gelegen in of nabij een vogel- of habitatrichtlijngebied. Een passende beoordeling is niet vereist zoals 
bepaald door het artikel 36ter §3 van het natuurdecreet aangezien er geen betekenisvolle aantasting verwacht wordt van 
de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, door de voorgenomen kleine wijzigingen binnen een klein 
gebied op lokaal niveau. 

 
38 Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve en eenduidige wijze te kunnen voeren, worden de ontwikkelingsmogelijkheden 
die worden geboden door het RUP gebundeld in een aantal planingrepen. 
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Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP ‘van rechtswege’ niet plan-MER-plichtig is, maar 
wel screeningsplichtig. Naargelang het resultaat van het onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een 
oordeel geveld over de noodzaak van de opmaak van een plan-MER: 

 indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht; 
 indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of meerdere criteria: wel plan-MER-plicht. 

5.3. DEELPLAN 1 ALFAPLANT: ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN 
MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 

 het herbestemmen van het bestaande sierteeltbedrijf van zone voor glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar 
wonen; 

 het realiseren van een kwalitatief en gevarieerde woonontwikkeling in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en 
de oude spoorwegbedding. 

5.3.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☒ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☒ 
☐ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☒ ☐ 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

De bodem in het plangebied bestaat in het westen uit een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B 
horizont.  
Het oosten heeft een antropogeen karakter, dit wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 
Beide bodemtypes hebben een bodemprofiel dat niet kwetsbaar is voor profielverstoring.  

 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 093 

 
 Antropogeen 

 Zbg  

 Zcg 

 Bodemkaart (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 

 
Effectenbespreking 
Door de realisatie van de nieuwe gebouwen zal de toplaag van de bodem gewijzigd worden. Er zijn ook beperkte 
reliëfwijzigingen te verwachten bij de realisatie van het project (nivellering terrein). Het gaat echter om bodems die in het 
verleden al grondig zijn gewijzigd door antropogene ingrepen. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (het herbestemmen van het bestaande sierteeltbedrijf van zone voor 
glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar wonen, het realiseren van een kwalitatief en gevarieerde woonontwikkeling 
in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding) en het gegeven dat er binnen het plangebied 
geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat de ontwikkeling van het 
plangebied geen ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op 
bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 
 
Bovendien is het plangebied momenteel reeds grotendeels verhard en/of bebouwd en wordt het voor een groot deel aangeduid 
als antropogeen op de bodemkaart. Er worden dan ook geen significant negatieve effecten van bodemverdichting of 
profielvernietiging verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Referentiesituatie 
 Bodemverontreiniging: 

o In het plangebied is een oriënterend bodemonderzoek gekend (dossiernummer 16909, rapportdatum 09/01/2002).  
o Verder is er ook in het zuidoosten van het plangebied (maakt deel uit van de voormalige suikerfabrieksite) een 

bodemsaneringsproject uitgevoerd (dossiernummer 18496) met rapportdatum 29/08/2011 van het 
evaluatieonderzoek  
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o Ten zuiden van het plangebied (de voormalige suikerfabrieksite) werd eveneens een bodemsaneringsproject 
uitgevoerd (dossiernummer 18496) met rapportdatum 29/08/2011 van het evaluatieonderzoek. Op dit zuidelijk 
perceel werd een schadegeval gemeld (dossiernummer 803031) met rapportdatum 12/08/2008. 
(OVAM, 2021) 
 

 Informatie uit bodemonderzoeken: 
o Perceel 625G2 

Dit perceel is opgenomen in het register van verontreinigde gronden. In het oriënterend bodemonderzoek (09/01/2002), 
opgemaakt door Bosol Milieu-adviseurs, werd een historische bodemverontreiniging vastgesteld. Hieruit blijkt dat op 
één staalnamepunt overschrijdingen van de saneringsnorm voor grondwater werden vastgesteld, dit voor de 
parameters nikkel en zink (nikkel: 87µg/l waar de norm 40 is, zink: 900 µg/l waar de norm 500 is). Gelet op de 
kenmerken en functies oordeelt de OVAM dat er geen sprake is van een ernstige aanwijzing dat de historische 
bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt.  
In het besluit bij het oriënterend bodemonderzoek dat destijds werd uitgevoerd stond bepaald dat geen verder 
beschrijvend bodemonderzoek en dus geen verdere actie noodzakelijk werd geacht.  Op basis daarvan dient niet te 
worden overgegaan tot bodemsanering. (Deze beoordeling gebeurde op basis van de bestemming industriegebied, 
zoals de oorspronkelijke bestemming volgens het gewestplan.) 
Bij een wijziging van de bestemming van de grond naar woongebied dient echter wel een nieuwe evaluatie te worden 
uitgevoerd van de resultaten. 
De exploitant van het tuinbouwbedrijf dient bij een eventuele toekomstige stopzetting van zijn activiteiten sowieso een 
nieuw bodemonderzoek te laten uitvoeren en kan dan van de gelegenheid gebruik maken om de resultaten af te 
toetsen aan de nieuwe bestemming van woongebied. Zowel de aard als de concentratie van de verontreinigingen lijken 
op zich nog wel mee te vallen, maar het zijn en blijven wel verontreinigingen boven de norm, en dus wel 
aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van dat gebied. 

o Perceel 628A 
Dit perceel is opgenomen in de inventaris van de risicogronden, dit omwille van de opslag van brandstoffen. 
Vermoedelijk was/is de opslag van brandstoffen volledig gesitueerd op het perceel 625G2. Indien dat het geval zou 
zijn, dan kan dit perceel – na gemotiveerde aanvraag van de eigenaar of bodemdeskundige - worden geschrapt uit de 
inventaris van de risicogronden. 

 

 
 Sitebesluit 

 Oriënterend bodemonderzoek 

 Beschrijvend bodemonderzoek 

 Bodemsaneringsproject 

 Eindevaluatieonderzoek 

 Kaart bodemonderzoeken en sanering (OVAM, februari 2021) 
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 Potentiële risico-activiteiten voor verontreiniging:  
Het RUP voorziet geen bestemming met potentiële risicoactiviteiten voor verontreiniging (de overdruk ‘verweefbare 
activiteiten’ voorziet geen activiteiten met risico). Voor zover geweten, worden er in de onmiddellijke omgeving geen 
risicoactiviteiten voor verontreiniging uitgevoerd. 

 
Effectenbespreking 
Volgens de databank van OVAM is er op het terrein van Alfaplant een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in 2002. Dit 
onderzoek werd niet gevolgd door een beschrijvend bodemonderzoek. 
 
Bij de woonontwikkeling op de gronden van Alfaplant zal de bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving gevolgd worden. 
Eventuele accidentele bodemverontreiniging door het planvoornemen is niet uit te sluiten, noch het feitelijk voorkomen van 
verontreinigde grond. Maar bij bouwwerkzaamheden en bodemverstoring en bij nieuwe inrichtingen dient de geldende 
regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlaremo) te worden gevolgd. Er worden bijgevolg geen aanzienlijke effecten verwacht op 
bodemkwaliteit (verspreiden van verontreiniging) door het grondverzet/calamiteiten/interferentie met saneringen. Gepaste 
voorzorgen worden verzekerd via het Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA. 
 
Verder moet rekening gehouden worden met de volgende algemene aandachtspunten: 
 bij overdracht van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de verplichtingen van het Bodemdecreet 

worden nageleefd: bodemattestverplichting (artikel 101 Bodemdecreet) en de bijzondere procedure voor de overdracht van 
risicogronden (artikel 102 tot en met 115 Bodemdecreet: o.a. uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek); 

 bij onteigening van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de bepalingen van het Bodemdecreet worden 
gevolgd (artikel 119 en 119bis van het Bodemdecreet); 

 bij grondverzet op gronden in het projectgebied moet rekening worden gehouden met de bepalingen over het grondverzet 
in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007; 

 Een grondwaterhandeling zoals het infiltreren en het onttrekken van grondwater kan een nabijgelegen 
bodemverontreiniging verspreiden. Daarnaast kan verontreiniging ook impact hebben op de handeling zoals bij de lozing 
van onttrokken grondwater dat verontreinigd is. Er werd daarom een richtlijn rond grondwaterhandelingen opgemaakt. Die 
biedt een praktische handleiding voor wie van plan is om een grondwaterhandeling uit te voeren. Deze handleiding is 
beschikbaar via deze link : https://www.ovam.be/technische-richtlijngrondwaterhandelingen-beheer-van-
bodemverontreiniging  

 er moet rekening mee worden houden dat een bestemmingswijziging een impact kan hebben op de verplichtingen die 
krachtens het Bodemdecreet en het VLAREBO rusten op gronden uit het projectgebied met vastgestelde 
bodemverontreiniging, zo onder meer: 

o een bestemmingswijziging kan een impact hebben op een eerdere beoordeling door de OVAM van de aard en de 
ernst van de bodemverontreiniging op gronden uit het projectgebied en bijgevolg eventueel op de 
saneringsnoodzaak en de saneringsurgentie. 

o een bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot wijziging van het saneringsdoel voor een te saneren grond: zie 
artikel 10, §2 en 21, §1 Bodemdecreet. 

o een bestemmingswijziging na een beslissing van de OVAM tot ambtshalve sanering van een verontreinigde grond 
heeft tot gevolg dat de eventuele meerkost in geval van aanpassing van het saneringsdoel moet worden vergoed 
door de persoon die eigenaar is van de grond op het moment van de bestemmingswijziging: zie artikel 157, tweede 
lid Bodemdecreet. 

o een bestemmingswijziging kan de verplichting met zich brengen om een nieuw oriënterend bodemonderzoek uit te 
voeren bij de overdracht van een risicogrond gelegen in het projectgebied, meer bepaald als ingevolge de 
bestemmingswijziging de grond valt onder een bestemmingstype waarvoor strengere bodemsaneringsnormen 
gelden: zie artikel 64 en bijlage IV van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

EROSIE 

Referentiesituatie 
 Erosiegevoeligheid (watertoets): 

De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
De erosiegevoeligheid is verder afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, het bodemtype en het bodemgebruik. Een 
bebouwde of verharde zone zal meer weerstand bieden tegen erosie dan een braakliggend terrein. Een permanente 
invulling van de onbebouwde en onverharde ruimte zal een positief effect hebben op de erosiebeperking. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden aangeduid als niet erosiegevoelig (uitgezonderd enkele kleine 
gebiedjes buiten het plangebied). 
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 0 

 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Gevoeligheid voor grondverschuivingen: 
Voor het plangebied werden geen gegevens gevonden voor gevoeligheid voor grondverschuivingen. 

 
Effectenbespreking 
Door de bebouwing zal er minder hemelwater in de bodem kunnen infiltreren, waardoor deze mogelijks kan verdrogen. Het 
overtollige hemelwater dat op verhardingen en constructies terechtkomt, zoveel mogelijk terug in de bodem infiltreren. 
Bij de invulling van de projectzone wordt gestreefd naar duurzame maatregelen, o.a. naar minimale verharding, vertraagde 
waterafvoer of herbruik, etc. Er zullen maximale percentages of oppervlaktes voor verhardingen worden opgelegd. En in het 
RUP zullen bepalingen worden opgenomen inzake de afvoer van hemelwater (zo veel mogelijk hergebruik, geen rechtstreekse 
lozing in de riolering....). 
 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (het herbestemmen van het bestaande sierteeltbedrijf van zone voor 
glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar wonen, het realiseren van een kwalitatief en gevarieerde woonontwikkeling 
in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding) en het gegeven dat er in en nabij het 
plangebied geen/enkele heel kleine deeltjes van gronden gevoelig voor erosie of grondverschuiving voorkomen, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op erosie optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 
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5.3.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☒ ☐ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☒ ☐ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☒ ☐ 

GRONDWATER 

Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Uitgezonderd het grasveld in het noorden en de braakliggende terreinen in het zuidoosten, is het plangebied momenteel 
grotendeels verhard en/of bebouwd. 

 Ligging van het plan in niet-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het volledig plangebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de 
ondergrond door de bodem.  

 

 
 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 
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 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, februari 2021) 

 Erosiegevoeligheid (watertoets): 
De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden aangeduid als ‘niet erosiegevoelig’ (uitgezonderd enkele kleine 
gebiedjes buiten het plangebied). 

 
 

 
 0 

 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).  
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 Geen informatie beschikbaar 

 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied aangeduid als zeer kwetsbaar (Ca1).  
Ca1-gronden hebben een zandige en/of beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit 
zand (Geopunt, februari 2021). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning. Op ca 420 meter is een beschermingszone 
type III voor grondwaterwingebied en beschermingszone gelegen. 

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging: 
o In het plangebied is een oriënterend bodemonderzoek gekend (dossiernummer 16909, rapportdatum 09/01/2002).  
o Verder is er ook in het zuidoosten van het plangebied een bodemsaneringsproject uitgevoerd (dossiernummer 

18496) met rapportdatum 29/08/2011 van het evaluatieonderzoek  
o Ten zuiden van het plangebied (de voormalige suikerfabrieksite) werd eveneens een bodemsaneringsproject 

uitgevoerd (dossiernummer 18496) met rapportdatum 29/08/2011 van het evaluatieonderzoek. Op dit zuidelijk 
perceel werd een schadegeval gemeld (dossiernummer 803031) met rapportdatum 12/08/2008. 
(OVAM, 2021) 
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 Sitebesluit 

 Oriënterend bodemonderzoek 

 Beschrijvend bodemonderzoek 

 Bodemsaneringsproject 

 Eindevaluatieonderzoek 

 Kaart bodemonderzoeken en sanering (OVAM, februari 2021) 

Effectenbespreking 

Kwantiteit/ verharding (grondwaterhuishouding) 

Het plan voorziet in een 
relevante wijziging in 
bijkomende verharding. 

(een artificieel oppervlak op 
de bodem door verharding, 
gebouwen, wegen en 
andere constructies). 

 Er zijn geen kwetsbare zones voor grondwaterstijging/ verlaging (geen winningen of 
kwetsbare vegetaties (moerassen, natte heide, broekbossen, venen) aanwezig binnen 
het plangebied. 

 Het uitgangspunt voor het gehele projectgebied is wonen in een groene woonomgeving 
aansluitend op de omgeving.   

 Door de bebouwing zal er minder hemelwater in de bodem kunnen infiltreren, waardoor 
deze mogelijks kan verdrogen. Het overtollige hemelwater dat op verhardingen en 
constructies terechtkomt, zoveel mogelijk terug in de bodem infiltreren. 
Bij de invulling van de projectzone wordt gestreefd naar duurzame maatregelen, o.a. naar 
minimale verharding, vertraagde waterafvoer of herbruik, etc. Er zullen maximale 
percentages of oppervlaktes voor verhardingen worden opgelegd. En in het RUP zullen 
bepalingen worden opgenomen inzake de afvoer van hemelwater (zo veel mogelijk 
hergebruik, geen rechtstreekse lozing in de riolering...). 

 Uitgezonderd het grasveld in het noorden en de braakliggende terreinen in het 
zuidoosten, is het plangebied momenteel grotendeels verhard en/of bebouwd. Met de 
reconversie van projectzone 2 wordt het gebied onthard (met wegnemen van bestaande 
bebouwing en verharding van het bestaande tuinbedrijf). 

 Er worden onverharde zones voorzien.  
 Aansluitend aan het plangebied ligt het ‘te ontwikkelen park in de oude 

spoorwegbedding’, wat een lineaire groene basis vormt voor de ontwikkelingen in de 
omgeving. In het spoorwegpark wordt ruimte voorzien voor fietsers, natuur, water, 
publieke ruimte, horeca, speelruimte… De ontwikkelingen binnen het deelgebied dienen 
afgestemd te worden op het naastgelegen spoorpark om een aangename leefomgeving 
te creëren.  

 Binnen het deelgebied worden publieke ruimte(s) voorzien met voldoende plek voor 
groen en sport en spel op buurtniveau mogelijk wordt.  
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Grondwaterstroming 

Ondergrondse constructies 
kunnen grondwaterstromen 
blokkeren of bemoeilijken. 

Plan geeft met grote 
waarschijnlijkheid 
aanleiding tot projecten met 
grotere permanente 
bemaling (bv. t.b.v. tunnel-
infrastructuur). 

 Het plan voorzien een beperkte omvang en/of diepte van de ondergrondse constructies. 
Het gaat hier enkel om kelderverdiepingen of ondergrondse parkeerruimtes. 

 Constructies gaan niet tot op een afsluitende geologische laag zoals een kleilaag. 
 Het plan voorziet geen grote aaneengesloten ondergrondse constructies in kwetsbare 

zones zoals: valleizones, zones met een kwetsbare waterhuishouding en zones met 
slecht doorlatende geologische lagen. 

 Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 
 Inzake grondwaterstroming moet advies gevraagd worden aan de bevoegde instanties 

(VMM afdeling operationeel waterbeheer) inzake grondwatergevoeligheid, indien het 
volgende wordt voorzien binnen het plangebied: 
o het project is een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, 

waarbij in de aanleg van wegen wordt voorzien; 
o het project leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte 

van gebouwen en de verharde oppervlakte met meer dan 1 ha; 
o het project omvat ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen 

en leidingen met een diameter van 1 meter, die dieper gelegen zijn dan 5 meter 
onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte hebben van 100 meter. 

Plan heeft een permanente 
wijziging (verhoging/ 
verlaging) van de 
grondwaterstand tot doel 
(bv. t.b.v. natuur of 
landbouw). 

 

 Het plan is gelegen buiten een zone voor drinkwaterwinning. Het plangebied ligt op 
420 meter van een drinkwater beschermingsgebied.  

 Gezien in het plangebied reeds woningen en een sierteeltbedrijf (waar een 
reconversiewoonproject op voorzien wordt) aanwezig zijn, worden er bij de aanleg van 
bijkomende woningen geen aanzienlijke effecten verwacht op de grondwaterstand. 
Bovendien zal het landbouwbedrijf hier verdwijnen en zullen hier woningen ingeplant 
worden, zal ten goede komen aan het grondwater. 

 Noodzakelijk tijdelijke bemalingen tijdens de aanlegfase met niet permanente impact (en 
geen impact op grondwaterstandsgevoelige vegetatie) zullen niet aanzienlijk zijn. 

Kwaliteit (grondwaterkwaliteit) 

Activiteiten met risico op 
verontreiniging zijn 
mogelijk/ uit te sluiten in het 
plangebied. 

Het plan voorziet geen 
aantrekking van 
verontreiniging via 
bemaling. 

Het plan voorziet geen 
activiteiten met risico op 
verontreiniging binnen 
beschermingszone voor 
drinkwater. 

 Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor drinkwater. 
 De bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving zal gevolgd worden: 

Eventuele accidentele grondwaterverontreiniging door het planvoornemen is uit te 
sluiten), maar bij bouwwerkzaamheden en bodemverstoring en bij nieuwe inrichtingen 
dient de geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlaremo) te worden gevolgd. Er worden 
bijgevolg geen aanzienlijke effecten verwacht op grondwaterkwaliteit (verspreiden van 
verontreiniging) door het grondverzet/calamiteiten/interferentie met saneringen. Gepaste 
voorzorgen worden verzekerd via het Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA.  

 Bemaling tijdens de aanlegfase is tijdelijk. Er worden geen permanente bemalingen 
verwacht. Op projectniveau dient steeds voldaan te worden aan de geldende Vlarem-
regelgeving inzake bemaling opdat bemaling een zo klein mogelijke impact heeft. Op dit 
niveau zijn er ook technische mogelijkheden te voorzien zoals bemalingsdebieten 
beperken, afdammen bouwputten, retourbemaling, infiltratie elders maar nabij 
maximaliseren, enz.. Aanzienlijke effecten worden niet verwacht. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

OPPERVLAKTEWATER 

Binnen het plangebied zijn geen van volgende kwetsbaarheden gedetecteerd: 
 Binnen het plangebied zijn geen waterlopen aanwezig; 
 Het plangebied is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied; 
 Het plangebied is niet gelegen in een van nature overstroombaar gebied; 
 Het plangebied is niet gelegen in een risicozone voor overstromingen (2017); 
 Het plangebied ligt niet in een overstromingsgebied of oeverzone; 
 Het plangebied ligt niet in een recent overstroomd gebied; 
 Het plangebied is niet opgenomen in een signaalgebied; 
 Het plangebied is niet opgenomen in een stroomgebiedsbeheersplan; 
 Het plangebied watert niet af naar een zone kwetsbaar vanuit ecologie (bijvoorbeeld Habitat/ Vogelrichtlijngebied). 
 
De invulling van het plangebied creëert relevante wijzigingen in de toegelaten bebouwde en verharde oppervlakte. Het plan 
voorziet in voldoende ruimte om water te kunnen opvangen, infiltreren en vertraagd afvoeren en bergen. 
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In het plan/RUP wordt ervan uitgegaan dat elke omgevingsvergunning dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals 
opgenomen in de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (5 juli 2013, B.S. 8.10.2013 en wijziging) en technisch 
achtergronddocumenten (en wijzigingen). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

AFVALWATER 

Referentiesituatie 
Het plangebied is gelegen in centraal gebied (VMM, 2021) en is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. 
 
Effectenbespreking 
Volgende randvoorwaarden worden hierbij aangehouden: 
 Om negatieve effecten op waterkwaliteit tegen te gaan dient het verontreinigd water te worden opgevangen en op een 

gepaste manier worden afgevoerd. In functie van een recyclagepark is mogelijks een KWS-afscheider nodig. De sectorale 
bepalingen daaromtrent zullen op projectniveau moeten worden opgevolgd. 

 Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden op de site voor de afvoer van het (afval)water. De voorziene 
afvalwaterriool (DWA) dient aangesloten te worden op een bestaande afvalwaterriool in de directe omgeving. 

 De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en de 
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet 
toegepast worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan, ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en 
vertraagd afgevoerd. 

 Het provinciaal beleidskader inzake wateradviezen (van provincie Oost-Vlaanderen). Om de wateroverlast te milderen 
hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. Hemelwater afkomstig van alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in 
hemelwaterputten. Hergebruik van hemelwater uit hemelwaterputten is verplicht. De overloop van de hemelwaterputten 
moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-
Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 
Dit beleidskader omvat een gebiedsdekkende, indicatieve normenkaart die rekening houdt met de bodemeigenschappen 
en het overstromingsrisico van elk stroomgebied.  

 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (het herbestemmen van het bestaande sierteeltbedrijf van zone voor 
glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar wonen, het realiseren van een kwalitatief en gevarieerde woonontwikkeling 
in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding) zoals een beperkt te verwachten aandeel 
aan afvalwater en het gegeven dat het plan kan aansluiten op een RWZI met voldoende capaciteit en er geen bedrijfsafvalwater 
wordt geloosd op oppervlaktewater, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit 
afvalwater optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht. Niettemin komen er een aantal speciale aandachtspunten naar voor waar het RUP zoveel 
mogelijk aan tegemoet dient te komen.  
Eventuele potentiële nadelige effecten worden evenwel beperkt door volgende bepalingen: 
 Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden op de site voor de afvoer van het (afval)water. De voorziene 

afvalwaterriool (DWA) dient aangesloten te worden op een bestaande afvalwaterriool in de directe omgeving. 
 Bij het oprichten van nieuwe constructies en/of uitbreiden van bestaande constructies, moet men voldoen aan de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening voorziet bepalingen over het 
verplicht aanleggen van infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten. Om de wateroverlast te milderen hanteert de 
provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening. Hemelwater afkomstig van alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in hemelwaterputten. Hergebruik 
van hemelwater uit hemelwaterputten is verplicht. De overloop van de hemelwaterputten moet worden aangesloten op een 
infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor 
buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 

 Wat betreft de grondwaterstromingsgevoeligheid moeten de bevoegde instanties gecontacteerd worden voor: 

o het project is een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, waarbij in de aanleg van 
wegen wordt voorzien; 
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o het project leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde 
oppervlakte met meer dan 1 ha; 

o het project omvat ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een diameter 
van 1 meter, die dieper gelegen zijn dan 5 meter onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte 
hebben van 100 meter. 

 Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater en het 
concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’; prioriteit moet uitgaan haar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie 
boven buffering met vertraagde afvoer. 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.3.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☒ ☐ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
 In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-

gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 860 meter afstand van het plangebied.  
Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het 
plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  
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 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 

In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden39. Het plangebied van het RUP is niet 
gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het plangebied van het RUP ligt op ca 860 meter van GEN-gebied. 

 
Effectenbespreking 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa. 860 meter afstand van het plangebied. Het 
plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te 
verwachten. Er is geen passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen 
aanzienlijke of betekenisvolle effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Het plangebied van het RUP ligt op circa 
860 meter van GEN-gebied. Een verscherpte natuurtoets wordt niet nodig geacht. Rekening houdend met de aard van het plan 
worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
De afstand tot de Natura 2000 en VEN-gebieden is te groot om een negatief effect te hebben. 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest. Binnen het plangebied zijn geen waardevolle elementen gekarteerd. 
Op de biologische waarderingskaart wordt enkel de zuidelijke strook gecategoriseerd als ‘biologisch waardevol’ omwille van 
de aanwezigheid van ruigte en pioniersvegetatie. Deze categorisering is gebeurd op basis van een terreinbezoek door een 
karteerder in april 2016 (vanaf de rand gezien). 

 

 
 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 
39 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, februari 2021) 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Aanwezigheid van oudere bossen: 

Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Tevens werden er in het 
plangebied geen bossen op de Ferrariskaart of Vermaelenkaart aangeduid. 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
Het plan ligt niet in of in onmiddellijke nabijheid van een gebied met volgende bestemming op het bestemmingsplan: 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch 
belang, valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019: 
In het plangebied ligt geen landinrichtingsplan of -project of een natuurinrichtingsproject. 

 
Effectenbespreking 
Er werden geen kwetsbaarheden gedetecteerd. 
Binnen het RUP wordt onder andere een reconversieproject voorzien van het tuinbouwbedrijf Alfaplant. Deze site is momenteel 
voornamelijk verhard. Deze bedrijfsgebouwen zullen afgebroken worden en hier zal een woningbouwproject gerealiseerd 
worden met aandacht voor groene aanleg en groene publieke ruimte. Dit zal de fauna en flora ten goede komt en een 
verbetering betekenen ten opzichte van de vroegere situatie. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (het herbestemmen van het bestaande sierteeltbedrijf van zone voor 
glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar wonen, het realiseren van een kwalitatief en gevarieerde woonontwikkeling 
in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding) en het gegeven dat er in/nabij het plangebied 
geen biologisch waardevolle zones zijn gelegen (uitgezonderd een strook buiten het plangebied), er geen oudere bossen 
voorkomen noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten of groengebieden op bestemmingsplannen aanwezig 
zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op biotoopverlies/-wijziging optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het plan voorziet geen specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. Ten opzichte van de huidige bestaande toestand wordt geen aanzienlijke toename van 
lichtbronnen of rustverstoring verwacht aangezien momenteel al een sierteeltbedrijf aanwezig is en in het noorden, oosten en 
zuidwesten al woningen zijn. Ook volgens de huidige planologische toestand wordt geen aanzienlijke toename van lichtbronnen 
of rustverstoring verwacht aangezien het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ ten westen een zone voor glastuinbouw/zone 
voor verweefbare lokale bedrijvigheid toelaat en voor de rest van het plangebied een woonfunctie voorziet. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Referentiesituatie 
Binnen het plangebied worden volgende kwetsbaarheden niet gedetecteerd: 
 Het plangebied bevat geen waterloop; 
 Het plangebied bevat geen foerageerroutes voor fauna en flora;  
 Het plangebied bevat geen bestaande of potentiële migratieroutes of een scheiding tussen waardevolle zones;  
 Het plan ligt niet in of nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten; 
 Het plan ligt niet in of naast gebieden met volgende bestemming op het bestemmingsplan: natuurgebieden met 

wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang, 
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 
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Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (het herbestemmen van het bestaande sierteeltbedrijf van zone voor 
glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar wonen, het realiseren van een kwalitatief en gevarieerde woonontwikkeling 
in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding) en het gegeven dat er in/nabij het plangebied 
geen bestaande en potentiële migratie/groencorridors/foerageerroutes voorkomen, geen erkende of Vlaamse natuurreservaten, 
bosreservaten of geen groengebieden op bestemmingsplannen zijn aangeduid, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten op versnippering en barrièrewerking optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.3.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

☐ ☒ 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☒ ☐ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☐ ☒ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☒ ☐ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Aanwezigheid van beschermd onroerend erfgoed: 

o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beschermde cultuurhistorische landschappen, beschermde 
archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde overgangszones aanwezig. 

o Aanwezigheid van beschermde monumenten: 
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Ten oosten – aan de overzijde van de oude spoorwegbedding – is het ‘Stationsgebouw Moerbeke-Waas’ (ID 8867) 
gelegen. 

 

 
 Beschermde monumenten 

 Beschermde monumenten (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn elementen van historische tuinen en parken, houtige beplanting 

en archeologische zones aanwezig. 
o Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten: 

- Ankerplaatsen:  
Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
Op circa 180 meter ten zuiden van het deelgebied is Wulfsdonk, Turfmeersen, Etbos en Zuidlede’ gelegen. 

- Relictzones: 
In het noorden van het deelgebied is het puntrelict ‘Voormalig station Moerbeke’ gelegen. 
Op circa 170 meter ten zuiden van het deelgebied is het lijnrelict ‘Moervaart’ gelegen. 
Op circa 180 meter ten zuiden van het deelgebied is de relictzone ‘Moervaartdepressie’ gelegen. 
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 Relictzone 

 Puntrelict 

 Lijnrelict 

 Ankerplaats 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, februari 2021) 

o Bouwkundig erfgoed 
Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
Ten zuiden - aan de overzijde van de Opperstraat - is het ‘Bedrijfsgebouw Suikergroep NV’ (ID59418) gelegen40. 

 

 

 
40 Intussen werden de fabrieksgebouwen (uitgezonderd de toren) van de Suikerfabriek afgebroken. 
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
 
Effectenbespreking 
Zie bespreking onder landschap, bouwkundige erfgoed en archeologie. 

LANDSCHAP 

Referentiesituatie 
Mogelijke kwetsbaarheden: 

 Structuur- en relatiewijzigingen en erfgoedwaarden: 

o Volgens de biologische waarderingskaart is het plangebied aangeduid als ‘biologisch minder waardevol’.  
o In het noorden van het plangebied is het puntrelict ‘voormalig station Moerbeke’ gelegen. 

 
 Relictzone 

 Puntrelict 

 Lijnrelict 

 Ankerplaats 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, februari 2021) 

o Het plangebied is gelegen binnen het traditioneel landschap “Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten 
van het kanaal Gent-Terneuzen”. Het is een zandstreek binnen de Vlaamse Vallei. Dit landschap wordt gekenmerkt 
door kleine landduintjes die in het reliëf slechts moeilijk te herkennen zijn. 

o Volgens de Landschapskenmerkenkaart (vlakvormig landschapselement) ligt het plangebied in een zone met 
landduinen en op de Oost- en West-Vlaamse dekzandrug. 
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 Vlakvormig landschapselement 

 Landschapskenmerkenkaart (Geopunt, februari 2021). 

o Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen 
aanwezig. 

o Binnen of nabij het plan zijn verder geen landschappelijk waardevolle zones, structuren of elementen (bv. niet-
rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, taluds, historische dijken, KLE’s…) aanwezig die beïnvloed kunnen 
worden.  

o Binnen of nabij het plan zijn geen historische landschapsstructuren of -elementen (bv. historische kavelstructuren, 
nederzettingsvormen en –patronen, dijken, historische bossen) aanwezig die beïnvloed kunnen worden (bv. 
omvormen landgebruik, rooien historisch bos, omleggen historische wegen- of dijkenpatroon). 

o Binnen het plangebied zijn geen percelen met historische bossen (cfr. bosleeftijdkaart, kaartlagen met bos op 
historische kaarten) aanwezig. 

 Landschapsuitzicht: 

o In of nabij het plangebied zijn geen landschapsstructuren of –elementen aanwezig die gevoelig zijn t.a.v. nieuwe 
opgaande infrastructuren (zoals hoogbouw, masten, torens of turbines), t.g.v. mogelijke verstoring van skyline of het 
creëren van visuele barrières: zoals een nabijgelegen landschap met hoge belevingskwaliteit, vergezichten, 
zichtassen op kerk, zichtassen van uit een kasteel, visuele relaties tussen gebouwen en bijbehorende beplantingen. 

o Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen 
aanwezig. 

 
Effectenbespreking 

Structuur- en relatiewijzigingen en erfgoedwaarden 

De geplande activiteiten hebben een 
wijziging of verstoring van de 
aanwezige historische 
landschapsstructuur (percelering, 
wegen, waterlopen,…) in het 
aandachtsgebied tot gevolg. 

 De grootste wijziging die in deelgebied 1 voorzien wordt, is de verhuis van het 
sierteeltbedrijf waarbij de aaneengesloten bedrijfsgebouwen gesloopt worden. 
Hier wordt een nieuw woonproject voorzien met respect voor groene aanleg en 
aansluitend bij het toekomstig park langs de oude spoorwegbedding. Dit 
planvoornemen komt de landschapsstructuur ten goede en ontstaan er kansen 
voor het ontwikkelen van landschapsstructuren. 

 Het plan/RUP heeft reeds aandacht voor de belangrijke bestaande 
landschappelijke structuren binnen het gebied en integreert deze elementen in de 
inrichting van het gebied, zoals maximaal behoud van de bomenrij in het zuiden, 
behoud van wonen in een groene omgeving en behoud van het groene karakter 
van het gebied. 

 De aanwezige bomenrij ten zuiden van het plangebied wordt maximaal bewaard 
en de overige waardevolle groene elementen worden behouden.  
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 Het plan leidt niet tot een ontbossing van een (historisch) bos. 
 Het woonproject en de effecten ervan passen binnen het verdichtingsbeleid voor 

woonkernen in buitengebied en ook binnen het beleidskader van het PRS van 
Oost-Vlaanderen inzake verlaten sites (zie punt 3.11.2. Beleidskader PRS inzake 
verlaten sites binnen woongebied van de deze nota).  

 Er is geen doorsnijding van landschappelijke en ruimtelijke eenheden. 
 Het planvoornemen wijzigt de ensemble- of contextwaarde niet. 
 Het planvoornemen leidt niet tot een aantasting, vernietiging of doorsnijding van 

historische kavelstructuren, nederzettingen (bv. t.g.v. bebouwing, aanleg van 
infrastructuren of verandering in bodemgebruik).. 

 Het plan voorziet geen aantasting/vernietiging van kleine landschapselementen 
(KLE’s). 

 Het planvoornemen zorgt niet voor een beïnvloeding van de contextwaarde van 
het landschap. 

 Het plan voorziet geen verwijdering of verstoring van landschappelijke structuren 
zoals waterlopen, holle wegen, taluds, dijken, laagten (bv. t.g.v. ingrepen zoals 
ophogen, afgraven en egaliseren). 

 Het planvoornemen leidt niet tot een aantasting of vernietiging van historische 
lijnstructuren zoals verdedigingslinies, dijken, historische loop van waterlopen, 
karakteristieke dreven,… 

Wijziging landschapsuitzicht / perceptieve kenmerken 
Verandering in bodemgebruik. 
Beperkte visuele verstoring door 
wijziging van het landschapsuitzicht 
of het landschapskarakter. 

 Met de voorziene ontwikkelingen zal een invloed op het landschapsuitzicht 
binnen het plangebied onvermijdelijk zijn. Echter wordt de aaneengesloten 
bebouwing van het sierteeltbedrijf Alfaplant afgebroken en vervangen door een 
woonontwikkelingsproject. Gezien de residentiële omgeving wordt het plangebied 
zo beter geïntegreerd in de (ruimere) omgeving. Ook het behoud van het groene 
en bosrijke karakter van de omgeving staat voorop in de plandoelstellingen. 

 De openheid/geslotenheid van het landschap wordt niet aangetast door het 
planvoornemen. Met de afbraak van de aaneengesloten bebouwing van de 
bedrijfsgebouwen zal er meer openheid in het plangebied gecreëerd worden. 

 In de stedenbouwkundige voorschriften zullen voorwaarden ingeschreven worden 
betreffende de hoogte van de bebouwing en de inpasbaarheid van hogere 
bebouwing. 

 Wat landschappelijke inpassing betreft voorziet het plan wonen in een groene of 
bosrijke omgeving en behoud van het groene karakter. De bestaande bomenrij in 
het zuiden wordt maximaal behouden.  

 Het plan vormt geen visuele barrières tussen belangrijke visuele relaties en 
vergezichten (bv. zichtassen op kerk, zichtassen vanuit een kasteel, visuele 
relaties tussen gebouwen en bijbehorende beplantingen). 

 Er zijn reeds (menselijke) verstoringen aanwezig nml. Het sierteeltbedrijf en 10 
bestaande woningen. 

 Het planprogramma behoudt de waardevolle landschapselementen (bv. KLE’s). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BOUWKUNDIG ERFGOED 

Referentietoestand 
 Binnen het plangebied bevinden zich geen panden opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed.  
 Ten zuiden van het plangebied ligt het vastgesteld bouwkundige erfgoed ‘bedrijfsgebouwen suikergroep nv’ (ID 59418).  
 Ten oosten van het plangebied ligt het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘station Moerbeke-Waas (ID 65349). 
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 

Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan / de ingrepen (het herbestemmen van het bestaande sierteeltbedrijf van zone voor 
glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar wonen, het realiseren van een kwalitatief en gevarieerde woonontwikkeling 
in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding) en het gegeven dat er geen waardevolle 
bouwkundig erfgoedelementen werden gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op bouwkundig erfgoed optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

ARCHEOLOGIE 

Referentietoestand 
Mogelijke kwetsbaarheden: 
 Het plangebied is niet gelegen binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’ (het is dus niet bij onderzoek 

aangetoond dat er geen archeologie te verwachten is binnen het deelgebied). 
 Het plangebied is niet gelegen binnen of nabij een archeologische site. 
 Het plangebied is niet gelegen binnen of nabij een afgebakende archeologische zone. 
 De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. 

Binnen het plangebied zijn er geen archeologische vindplaatsen gekarteerd (Onroerend Erfgoed, 2019). 
Volgens de wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed ligt grenzend en ten zuiden van het plangebied het 
‘prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart’ (ID 303007).  

 Er zijn geen kwetsbare bodems aanwezig die een erfgoedwaarde hebben (zoals plaggen en podzolbodems: zie discipline 
bodem) 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de ligging van het plan binnen een gebied waar geen archeologie te verwachten is en rekening 
houdend met de aard van het plan - waarbij effecten van bodemverstoring of grondwaterpeilwijziging niet verwacht worden tot 
buiten deze zone, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op archeologische erfgoed 
optreden. 
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
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Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn.  

5.3.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☒ ☐ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☒ ☐ 

 
Referentiesituatie 
 Het plangebied is gelegen in Moerbeke centrum. 
 Het plangebied heeft een goed bereikbaarheidsprofiel door de centrale ligging in het centrum van Moerbeke.  

Het plangebied wordt ontsloten door: 
o Opperstraat: lokale weg type I. Het is een weg bestaande uit één rijbaan in beide rijrichtingen en weg loopt verder 

oost- west door Moerbeke. Deze baan is één van de belangrijke toegangswegen tot het dorpscentrum van 
Moerbeke; 

o Eikenstraat: lokale weg type III. Het is een weg bestaande uit één rijbaan in beide rijrichtingen. 
De afstand tot de autosnelweg E34 (Zelzate – Antwerpen) is slechts 3 km. Het plangebied ontsluit via de Spoorwegstraat – 
Statiestraat – Ledestraat naar knooppunt 12 van de E34 (Zelzate – Antwerpen).  
Er zijn geen bestaande afwikkelingsproblemen ten aanzien van de ontsluitende wegen gekend of problemen met de 
verkeersleefbaarheid en – veiligheid. 

 Via het openbaar vervoer is het plangebied bereikbaar met de bus. Op circa 95 meter van het deelgebied is de bushalte 
‘Begonialaan’ gelegen, met bedieningen van de lijnen: 

o 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
o 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
o 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x per uur). 

 Het plangebied is gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 
 Er zijn geen bestaande parkeerproblemen gekend. 
 
Effectenbespreking. 
 Het plangebied kent een goed bereikbaarheidsprofiel. 
 Het plan voorziet volgende effecten op de mobiliteit: 
 
1. Woonprojectontwikkeling op de terreinen van Alfaplant: 

Op de huidige terreinen van de Alfaplantsite wordt een reconversieproject voorzien met nieuwe woongelegenheden. Na het 
in rekening brengen van de planologische compensatiegebieden kunnen er 39 nieuwe woongelegenheden gerealiseerd 
worden op deelgebied 1 Alfaplant (zie punt 3.11. Planologische ruil via compensatiegebieden van deze nota). 
Door de nieuwe woonontwikkeling zal er een toename zijn van het aantal vervoersbewegingen van de nieuwe 
woongelegenheden.  

2. Wonen met verweefbare activiteiten langs de Opperstraat: 
Hiervoor wordt de bestaande bestemming uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ gevolgd. Er wordt geen invloed op 
de mobiliteit verwacht sinds de goedkeuring van het PRUP (en de bijhorende plan-m.e.r.-screening). 

3. Wonen in groene omgeving: 
In eerste instanties worden de bestaande woningen behouden. Indien men over een perceelsoppervlakte van 2.500 m² of 
meer beschikt kan men meerdere woongelegenheden voorzien in een urban villa. Gezien de lage woondichtheid worden 
hier geen aanzienlijke effecten op de mobiliteit verwacht. 
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4. Wonen langs de Eikenstraat: 
De twee bestaande woningen langs de Eikenstraat blijven behouden. Binnen de tuinzone kan 1 nieuwe woning 
gerealiseerd worden. 
 
Bijkomende verkeersgeneratie bewoners  

o Aantal nieuwe woongelegenheden: 40 nieuwe woongelegenheden (39 op site Alfaplant + 1 binnen tuinzone) 
o Gemiddelde gezinsgrootte in buitengebied: 2,51 inwoners per gezin 
o Gemiddeld aantal woninggerelateerde verplaatsingen per persoon per dag in buitengebied: 2,24 
o modal split = 73 % (deel van de verplaatsingen dat met de auto gebeurt) 

40 bijkomende woongelegenheden 

40 woningen x 2,51 inwoners per gezin = 100,4 inwoners 

100,4 inwoners x 2,24 woninggerelateerde verplaatsingen per dag per persoon = 224,89 verplaatsingen per dag 

224,89 verplaatsingen x 73% modal split = 157,42 verplaatsingen door bezoekers met de auto per dag 
 
Bijkomende verkeersgeneratie bezoekers  

o Aantal nieuwe woongelegenheden: 40 nieuwe woongelegenheden (39 op site Alfaplant + 1 binnen tuinzone) 
o Gemiddeld 0,25 bezoeker per wooneenheid 
o 48% modal split bezoekers als autobestuurder 

40 woongelegenheden x 0,25 bezoeker per wooneenheid = 10 verplaatsingen door bezoekers 

10 verplaatsingen door bezoekers x 48% modal split= 4,8 verplaatsingen door bezoekers per auto per dag 
 
Evaluatie van de bijkomende verkeersgeneratie 

 Met het nieuwe reconversieproject zullen er nieuwe mobiliteitsbewegingen ontstaan ten opzichte van de huidige situatie.  
Het bijkomend verkeer vanuit het plangebied zal vanuit de Eikenstraat naar de Opperstraat rijden. De Opperstraat wordt in 
het gemeentelijk mobiliteitsplan gecategoriseerd als lokale weg type 1 die langs de Ledestraat (secundaire weg type 2) 
naar de E34 leidt. De afwikkeling van het bijkomende verkeer wordt snel naar een weg van hogere categorie geleid en zal 
niet gebeuren via lokale wegen. 
 
Er zijn geen gekende verkeersafwikkelingsproblemen op de omliggende wegen, waardoor er geen grote impact wordt 
verwacht. 

 

 
 Typisch verkeer op dinsdag om 8 uur in Moerbeke (Google Maps, augustus 2022) 
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 Typisch verkeer op donderdag om 17uur in Moerbeke (Google Maps, augustus 2022) 

Het langzamer verkeer langs de Opperstraat (in het centrum van Moerbeke) zou op termijn opgelost worden door het 
invoeren van de verkeerslus zoals voorzien in het Masterplan Moerbeke 2050 (zie punt 4.7. van de algemene nota). 

 Door het verdwijnen van het sierteeltbedrijf zullen er de bestaande vervoersbewegingen en het vrachtverkeer op de 
terreinen van Alfaplant verdwijnen. 
De nieuwe woonontwikkeling past binnen de capaciteit en de draagkracht van de omgeving. 

 In de plan-m.e.r.-screening van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werd geconcludeerd dat de ontwikkelingen geen 
aanzienlijk negatieve effecten binnen de discipline mobiliteit teweeg brachten. Er worden geen cumulatieve effecten met de 
ontwikkelingen van het PRUP verwacht. 

 Binnen het plangebied wordt het parkeergebeuren – voor de bewoners en de bezoekers opgevangen ofwel op eigen terrein 
ofwel via gemeenschappelijke parkeerpockets. Dit zal verankerd worden in de stedenbouwkundige voorschriften. Er 
worden geen parkeerproblemen verwacht. 

 Het plangebied is gelegen langs de fietssnelweg richting Stekene, wat het gebruik van de fiets zal bevorderen. 
Het plan zet ook in op duurzame mobiliteit, zoals het stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets. 

 Het plan geeft aanleiding tot een verbetering van de bereikbaarheid en/of doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer 
aangezien er doorsteken voor traag verkeer worden voorzien. 
Het deelgebied is gelegen tussen het toekomstig spoorpark met fietssnelweg, de nieuwe ontwikkelingen zoals voorzien in 
het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en de residentiële wijken ten westen. Gezien deze centrale ligging wordt 
voorzien om de site (horizontaal) doorwaadbaar te maken voor traag verkeer, hiermee wordt ook de levendigheid vanuit het 
centrum doorheen het plangebied naar de achtergelegen woonwijk ten westen doorgetrokken. Eveneens wordt getracht om 
ook een verticale doorsteek voor traag verkeer te realiseren doorheen het plangebied. 

 
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of infrastructuur. Aanzienlijke effecten op 
mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 
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Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☒ ☐ 

Ruimtegebruik & ruimtebeleving 

Referentiesituatie 
De beschrijving van de feitelijk bestaande ruimtelijke toestand van het plangebied is ook terug te vinden in hoofdstuk 2 
‘Situering en beschrijving van het plangebied’ van deze nota. 
 Momenteel is binnen het plangebied een sierteeltbedrijf en tien bestaande woningen aanwezig.  

Het sierteeltbedrijf zal verhuizen en in plaats daarvan wordt een woonontwikkeling voorzien.  
Er werd gekozen om de volledige driehoek Opperstraat – Eikenstraat – oude spoorwegbedding als plangebied op te 
nemen. Voor het overige deel van het plangebied wordt hoofdzakelijk de visie van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ gevolgd.  

 Er is geen aanwezigheid van herbevestigde agrarische gebieden of/en landbouwgebruikspercelen. 
 
Effectenbespreking 

Ruimtegebruik  
Het plan geeft aanleiding tot 
het verdwijnen van de functie 
bedrijvigheid in het gebied. 
Het volledige gebied krijgt de 
woonfunctie met 
mogelijkheid voor 
verweefbare activiteiten in 
bepaalde zones.  

 Het planvoornemen past op functioneel vlak in haar omgeving, gezien: 
o de aanwezigheid van verschillende centrumversterkende functies in de onmiddellijke 

omgeving (ligging van het plangebied in het centrum van Moerbeke en toekomstige 
ontwikkelingen zoals voorzien  in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 

o de ligging van het plangebied in het residentieel weefsel. 
 Het planvoornemen voorziet een herbestemming van de zone voor glastuinbouw/zone 

voor verweefbare lokale economie naar wonen.  
Een nieuwe invulling met bedrijvigheid past niet meer op deze locatie.  
De functie wonen is op deze locatie beter ingepast dan bedrijvigheid, gezien het 
plangebied aansluit bij de dorpskern en gelegen is in een residentiële woonomgeving en 
de toekomstige ontwikkelingen volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  
Binnen het voorliggend plan wordt langs de Opperstraat een overdruk voorzien waarbij 
wonnen met verweefbare activiteiten toegelaten kan worden. Deze verweefbare 
activiteiten komen dan weer ten goede op dorpsniveau. 

 Door het planvoornemen wordt gewerkt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
omdat wonen in een groene omgeving en behoud van het groene karakter voorop staat. 
Ook worden er publieke ruimtes voorzien in het plangebied.  

 Het plangebied is goed bereikbaar via de Opperstraat (een verbindingsweg voor de 
gemeente).  
Verder worden in het plangebied ook doorsteken voor traag verkeer voorzien. 
 
 
 

Ruimtebeleving  

 Het plan voorziet een 
wijziging in visuele 
beleving. 

 Het plan maakt het 
mogelijk om te bouwen 
in meerdere bouwlagen 
(doorgaans 2 
bouwlagen met een 
teruggetrokken 
dakverdieping) 

 Met het reconversieproject zal het plan zorgen voor een toename van het aantal 
bewoners in het plangebied. Gezien het plangebied gelegen is binnen het centrum van 
Moerbeke worden er hier geen aanzienlijke effecten verwacht. Voor de bewoners van de 
naastliggende residentiële woonwijk zal door het plan de ruimtebeleving veranderen. Het 
sierteeltbedrijf – dat momenteel een grote aaneengesloten muur vormt vanaf de 
Eikenstraat – zal afgebroken worden en ruimte maken voor een 
woonontwikkelingsproject met oog voor groene aanleg en verbindingen voor traag 
verkeer. Het planvoornemen zal een meer positieve (visuele) belevingswaarde creëren. 
Het planvoornemen voor een woonontwikkeling past binnen de residentiële omgeving en 
het centrum van Moerbeke.  
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 Het aantal bouwlagen binnen het plangebied blijft beperkt, algemeen wordt hier twee 
bouwlagen met een teruggetrokken dakverdieping gehanteerd (dit is lager dan de 
ontwikkelingen langs de oude spoorwegberm ten oosten).  

 Bij de inrichting van het plangebied wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
groene aanleg, het behoud van het groene karakter van de omgeving, het behoud van 
de bomenrij ten zuiden en de overige waardevolle groene elementen. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT)  

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☒ ☐ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties41  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Referentiesituatie 
Er zijn geen specifieke problemen rond gezondheid voor de mens bekend. 
 Het plangebied is niet onderhevig aan een uitgesproken vorm van geluidsbelasting.  

Het plangebied is niet gelegen langsheen grote verkeersinfrastructuren, een treinlijn of luchthaven, waardoor de immissie 
van geluid en trillingen vanuit de omgeving in het plangebied gering is. 

 Het gebied ligt niet in een locatie met een relatief slechte luchtkwaliteit. 
 Er zijn geen hoogspanningslijnen in of nabij het plangebied gesitueerd. 
 Het plan voorziet een toename van verkeersgeneratie (zie discipline mobiliteit). 
 
Effectenbespreking 

Geluid  

Het plan voorziet een 
(beperkte) wijziging van de 
verkeersgeneratie ter 
hoogte van kwetsbare 
gebieden zoals wonen en 
zorgfuncties. 

Geen aanwezigheid van 
gevoelige functies nabij 
drukke verkeerswegen of 
spoorwegen. 

 Het plangebied ligt in het centrum van Moerbeke en middenin het residentieel weefsel.  
De bedrijvigheid van het sierteeltbedrijf – inclusief de bedrijfsfunctie en het vrachtverkeer - 
zal hier verdwijnen. 

 Het planvoornemen voorziet geen woonfunctie nabij een drukke weg, zoals een 
autosnelweg.  

 Er wordt hier een woonontwikkeling voorzien. In de stedenbouwkundige voorschriften 
wordt rekening gehouden met voldoende afstand tot de bestaande woningen (cfr. 
woningen in groene omgeving). De nieuwe woningen zorgen voor een verwaarloosbare 
bijdrage aan rustverstoring. Er wordt bijkomend geluid verwacht door de voertuigen van 
bewoners en bezoekers van de bijkomende woningen. 
Met het woonproject op de Alfaplantsite zullen de nieuwe bewoners in totaal naar 
schatting over 47,5 bijkomende wagens beschikken (38 woningen x 1,25 personenauto’s 
per huishouden in Moerbeke).  
De bijkomende lawaaihinder die hiermee gepaard gaat zal beperkt zijn. 

Lucht  

Het plan voorziet geen 
negatieve effecten inzake 
lucht.  

 De luchtkwaliteit in het plangebied en omgeving is goed en er wordt slechts een beperkte 
toename in emissies vanuit het plangebied verwacht. Het voorgenomen plan zorgt niet 
voor een overschrijding van de luchtkwaliteitsdoelstellingen (fijnstof en NOx). 

 
41 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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 Het plan zal een beperkte verkeersaanzuigende werking hebben. 
 Doordat de bedrijfsfunctie van het sierteeltbedrijf zal verhuizen, zal voor de omgeving een 

positief effect optreden gezien de bespuitingen met insecticide en andere chemicaliën 
verdwijnen. 

 De te verwachten effecten van bijkomende activiteiten zullen verwaarloosbaar zijn, daar 
er geen vergroting van luchtvervuiling te verwachten valt. 

Licht en geur  

Het plan voorziet in een 
beperkt aandeel 
bijkomende lichtbronnen.  

 Het plan voorziet niet in een relevant aandeel van bijkomende lichtbronnen. Het 
bijkomend aandeel lichtbronnen zal afkomstig zijn van de nieuwe woonontwikkeling. Dit 
wordt als niet significant aanzien. 

 Momenteel is binnen het plangebied het sierteeltbedrijf Alfaplant gelegen. Om de 
eenjarige planten te laten wortelen, wordt hier (sporadisch) gebruikt gemaakt van 
groeilampen. Deze lichtemissie naar de omgeving toe, komt te vervallen met de verhuis 
van het bedrijf. 

Verontreiniging  

Het plan voorziet geen 
functies die 
bodemverontreiniging 
veroorzaken.  

 Zie bespreking onder discipline bodem – bodemkwaliteit en bodemverontreiniging. 
 Het plan voorziet onder andere een herbestemming van zone voor glastuinbouw 

(bodemsaneringsnorm V) naar wonen (bodemsaneringsnorm III). Uit de lagere 
bodemsaneringsnormen kunnen we concluderen dat de nieuwe functie geen verhoging 
van gezondheidsrisico’s tot gevolg heeft. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  

VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder de bijlagen van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

5.3.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (het herbestemmen van het bestaande 
sierteeltbedrijf van zone voor glastuinbouw/verweefbare lokale bedrijvigheid naar wonen, het realiseren van een kwalitatief en 
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gevarieerde woonontwikkeling in de omgeving tussen de Opperstraat, Eikenstraat en de oude spoorwegbedding ) en de 
effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het 
klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied). 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling (o.a. behoud/voorzien van 
het wonen in een groene omgeving).  
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.4. DEELPLAN 2 TERREIN VAN SCOUTS EN GIDSEN SINT-ANTONIUS: ONDERZOEK 
NAAR DE TE VERWACHTEN MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 
 een planologische bestendiging van het huidig gebruik door herbestemming naar een zone voor dagrecreatie; 
 het behoud van het speelterrein van de scouts met mogelijkheid tot aanleg van de noodzakelijke verharding, 

speelelementen en nodige bergruimte.  

5.4.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☐ 
☒ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☐ ☒ 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

Het deelgebied heeft de bodem een antropogeen karakter (bebouwde zones). 
Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken kwetsbaar is.  
De zone kent een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 
 

 
 Antropogeen 

 Zcg 
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 Bodemkaart – bodemtypes (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud van het speelterrein van de scouts met mogelijkheid tot 
aanleg van noodzakelijke verharding, speelelementen en nodige bergruimte), het gegeven dat er binnen het plangebied geen 
kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat de ontwikkeling van het plangebied 
geen ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op 
bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Het plan voorziet geen risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een ander bestemmingstype met risico 
tot aantasting van bodemkwaliteit en/of bodemverontreiniging. Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden 
bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

EROSIE 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijke effecten ten 
aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 

5.4.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☐ ☒ 

GRONDWATER 

Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 
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Binnen het plangebied is momenteel geen verharding aanwezig. Het bestaand speelgrasveld blijft behouden. Het 
voorliggend RUP voorziet het beperkt aanleggen van noodzakelijke verharding en infrastructuur voor de scouts. 

 Ligging van het plan in niet-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het volledig plangebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de 
ondergrond door de bodem.  

 

 
 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, februari 2021) 

 Erosiegevoeligheid (watertoets): 
De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied wordt aangeduid als ‘niet erosiegevoelig’.  
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet geen ingrijpende wijziging in bodemgebruik. Er kan worden aangenomen 
dat het effect op het erosiegedrag minimaal zal zijn. 

 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).  
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 Geen informatie beschikbaar 

 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied aangeduid als zeer kwetsbaar (Ca1).  
Ca1-gronden hebben een zandige en/of beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit 
zand (Geopunt, februari 2021). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning. Op ca 1,5 km is een beschermingszone type 
III voor grondwaterwingebied en beschermingszone gelegen. 

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging: 
In het plangebied zijn geen percelen aanwezig die opgenomen zijn in het geoloket van OVAM inzake verontreiniging (o.a. 
bodemonderzoek, saneringen). Op aanpalende percelen van het plangebied zijn enkele oriënterende bodemonderzoeken 
uitgevoerd. 

GRONDWATER 

Effectenbespreking 
Het plangebied is momenteel onverhard. Met het RUP wordt het behoud van het grasspeelveld met groene omranding 
vooropgesteld. Voor de exploitatie van dagrecreatie en het jeugdverblijf (zie ook PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’), kunnen 
de noodzakelijke verhardingen en constructies toegestaan worden. Echter dienen deze verhardingen en constructies zich tot 
het minimum te beperken en zullen er beperkingen gesteld worden aan de verhardingsgraad. En bij de aanleg van verharding 
en het oprichten van (beperkte) constructies, moet voldaan worden aan de hemelwaterverordening. 
Het planvoornemen voorziet geen of zeer beperkte ondergrondse constructies. Er wordt een beperking gesteld zowel  
1) inzake de functie van ondergrondse constructies. Zo zijn noodzakelijke kelderverdiepingen voor technische ruimten 

toegestaan en wordt geen ondergrondse parking toegestaan. 
2) inzake omvang en/of diepte van de ondergrondse constructies. Het realiseren van ondergrondse constructies kan een 

lokale wijziging van de grondwaterstroming tot gevolg hebben. Gezien het eerder kleine wijzigingen betreffen en tot een 
minimum wordt beperkt, worden geen aanzienlijke effecten verwacht op de grondwaterstroming. 

 
Rekening houdend met de aard van het plan (behoud van het speelterrein van de scouts met mogelijkheid tot aanleg van 
noodzakelijke verharding, speelelementen en nodige bergruimte) en het gegeven dat het plan niet gelegen is ter hoogte van 
zeer grondwaterstromingsgevoelige gebieden zoals valleigebied, niet ter hoogte van een beschermingszone voor 
drinkwaterwinning, er geen gekende verontreinigde percelen worden aangetroffen (cf. bodem), kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op grondwater optreden. Er wordt verwacht dat de beperkte toegelaten 
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verhardingen geen effect zullen hebben op de grondwaterstroming en er geen ondergrondse constructies worden toegelaten 
die hierop wel een effect hebben. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

OPPERVLAKTEWATER 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

AFVALWATER 

Het plan gaat niet gepaard met afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg niet 
verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  
 
Bij het oprichten van nieuwe constructies en/of uitbreiden van bestaande constructies, moet men voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening voorziet bepalingen over het verplicht aanleggen van 
infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere 
voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Hemelwater afkomstig van 
alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in hemelwaterputten. Hergebruik van hemelwater uit hemelwaterputten is 
verplicht. De overloop van de hemelwaterputten moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te 
milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.4.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   
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Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☒ ☐ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☒ ☐ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☒ ☐ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabije vogelrichtlijngebied bevindt zich op meer dan 10 km van het plangebied. Het meest nabije 
Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 2 km van het plangebied. Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke 
migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via 
waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 

In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden42. Het plangebied van het RUP is niet 
gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het meest nabije GEN-gebied en natuurverwevingsgebied ligt op ca 1,8 km van 
het plangebied. 

 
Effectenbespreking 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 2 km afstand van het plangebied. Het plangebied 
bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals 
bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten. Er is geen 
passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke of betekenisvolle 
effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Een verscherpte natuurtoets wordt niet 
nodig geacht. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest. Binnen het plangebied zijn geen waardevolle elementen gekarteerd. 
Op de biologische waarderingskaart worden zoals zones gecategoriseerd als ‘biologisch waardevol’ (omwille van jong 
loofbos) ‘biologisch minder waardevol’. Deze categorisering werd opgemaakt op basis van orthofoto’s.  
 

 
42 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, februari 2021) 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Aanwezigheid van oudere bossen: 

Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Tevens werden er in het 
plangebied geen bossen op de Ferrariskaart of Vermaelenkaart aangeduid. 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
Het plan ligt niet in of in onmiddellijke nabijheid van een gebied met volgende bestemming op het bestemmingsplan: 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch 
belang, valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019: 
Het plangebied ligt niet binnen een land- of natuurinrichtingsplan/project. 

 
Effectenbespreking 

Reservaten  

Het plan leidt niet tot een 
rechtstreekse of 
onrechtstreekse 
beïnvloeding. 

 Er bevinden zich in het plangebied of in de ruime omgeving geen Vlaamse of erkende 
natuurreservaten. Het planvoornemen heeft hier geen rechtstreekse of onrechtstreekse 
beïnvloeding. 

Biotoopverlies  

Beperkte ingrepen in 
biologische waardevol 
gebied, Natura2000 
Habitatkaart. 

 

 Het noordelijk deel van het deelplan is gekarteerd als ‘biologisch waardevol’, dit omwille 
van de aanwezigheid van jong loofbos. Het plan voorziet het behoud van het 
grasspeelveld met bestaande bomen . Met het RUP worden beperkte mogelijkheden om 
speelelementen en nodige bergruimte en verhardingen voor de exploitatie van de 
dagrecreatie en het jeugdverblijf (zie ook PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’) 
voorzien, echter dienen deze ingeplant te worden met maximaal behoud van de 
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Het plan veroorzaakt geen 
wijziging van groene 
bestemmingen op 
bestaande plannen. 

bestaande bomen. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het biotoopverlies minimaal 
tot niet aanzienlijk zal zijn.  

 Het scoutsterrein dient groen omrand te worden met een minimale groene buffer. 
Momenteel is het terrein al omrand door bomen. De bestaande bomen dienen maximaal 
behouden te blijven.  

 Het planvoornemen zorgt voor een beperkte inname/ingreep waarbij de impact op 
biotoopverlies niet als aanzienlijk wordt beschouwd. 

Biotoopwijziging 

Het plan veroorzaakt geen 
activiteiten die een 
relevante grondwater-
standswijziging of een 
gewijzigd overstromings-
regime tot gevolg kunnen 
hebben, waardoor 
bestaande waardevolle 
biotopen kunnen wijzigen. 

 Het plan zorgt niet voor een relevante grondwaterstandswijziging of een gewijzigd 
overstromingsregime waardoor bestaande waardevolle biotopen kunnen wijzigen. 

Het plan leidt niet tot 
ingrepen in oude 
structuurrijke bossen. 

Het plan veroorzaakt geen 
ontbossing. 

 De bestaande bomen (inclusief biologisch waardevolle loofbomen) dienen maximaal 
behouden te blijven. Het plan voorziet geen ontbossing.  

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Referentiesituatie 
 Het plangebied is weinig tot niet kwetsbaar voor ecotoopverdroging en eutrofiëring en kwetsbaar tot niet kwetsbaar voor 

ecotoopverzuring  
 Aanwezigheid van biologisch waardevol faunistisch gebied en aanwezigheid van zones gevoelig voor verstoring (‘groot 

risico’ in pleister- en rustgebieden, slaapplaatsen, broedkolonies, bijzondere broedvogels, weidevogelgebieden, 
akkervogelgebieden, lijnelementen zoals waterlopen, kleine landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten, 
bosranden): 

o Het plangebied is niet gelegen in een beheergebied voor weidevogelsoorten en niet in een beheergebied voor 
akkervogelsoorten. Het is tevens niet gelegen in een stiltegebied.  

o Broed- en pleistergebieden voor vogels: 
Op basis van de risicoatlas van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is er een mogelijk risico (buffers) 
dat het plangebied gelegen is in een pleister- en rustgebied voor watervogels en steltlopers (blauw op de kaart).  
Het plangebied ligt niet in een weidevogel gebied (groen op de kaart) of akkervogel gebied (geel op de kaart).  
Ook is het gebied rondom het plangebied een bufferzone laag risico) voor bijzondere broedvogels.  
Daarnaast is het plangebied gelegen in een bufferzone voor broedkolonies en niet gelegen in een zone (laag risico) 
voor slaapplaatsen van vogels en broedkolonies (roze gestreept respectievelijk groen gestreept). 
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 Pleister- en rustgebieden watervogels en steltenlopers (Inbo, februari 2021) 

 Aanwezigheid van trekroutes in het geval het planvoornemen de inplanting van windturbines beoogd: 
Op basis van de risicoatlas van INBO is er een mogelijk risico (score 1) voor vogels omwille van windturbines. Er is 
onvoldoende informatie om te kunnen bepalen of in het plangebied van voorgenomen planvoornemen vleermuizen 
aanwezig zijn. De kans is, in de nabije omgeving is er wel een risico tot mogelijk risico dat er vleermuizen aanwezig zijn. 
 

 
 Groot risico 

 Risico 

 Mogelijk risico 

 Onvoldoende informatie 

 Risicoatlas vogels met betrekking tot windturbines - 2015 (Inbo, februari 2021) 
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 Risico 

 Mogelijk risico 

 Onvoldoende informatie 

 Risicoatlas vleermuizen met betrekking tot windturbines - 2015 (Inbo, februari 2021) 

Effectenbespreking 

Rustverstoring  

Het plan leidt niet tot 
bijkomende activiteiten 
gepaard met geluids- en 
lichtverstoring binnen of in 
de omgeving van 
faunistisch waardevol 
gebied of zones gevoelig 
voor verstoring. 

 Er zijn geen gevoelige soorten te verwachten in de nabije omgeving uitgezonderd 
vleermuizen en de bufferzone voor bijzondere broedvogels en broedkolonies. 

 Het plangebied voorziet in een minimale groene buffer rondom het plangebied en stelt het 
behoud van de bestaande bomen voorop. 

 De schaal van de recreatie wordt afgestemd op de draagkracht van de omgeving en blijft 
op het niveau van de gemeente. 

 Het bestaand speelveld in gras blijft hoofdzakelijk behouden, waardoor er één grote 
groene zone behouden blijft. Dit is niet mogelijk indien het plangebied voor wonen 
aangewend wordt (cfr. De huidige gewestplanbestemming) waarbij het plangebied 
waarschijnlijk in verschillende percelen met aparte tuinen opgesplitst zou worden. 

 De activiteiten van de scouts zijn vandaag al aanwezig binnen het plangebied. De 
activiteiten van de scouts kunnen geluid produceren. Deze activiteiten vinden enkel plaats 
op zondag en tijdens kampen in de (zomer)vakantie. Inzake rustverstoring zullen 
bijgevolg geen relevante verschillen optreden ten opzichte van de huidige situatie. Deze 
activiteiten zijn niet van die aard dat er grote rustverstoring van uit gaat.  

 Er is reeds rustverstoring voor fauna en flora aanwezig in de onmiddellijke nabijheid (door 
de aanwezigheid van het omliggend woongebied, het sportterrein met nieuwe 
sportcomplex ten noorden van het plangebied en het bestaande scoutslokaal dat reeds in 
de correcte planologische bestemming gelegen is) waardoor er redelijkerwijze van uit kan 
worden gegaan dat gevoelige soorten er niet voorkomen. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
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CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.4.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

☐ ☒ 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☐ ☒ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☐ ☒ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen beschermd onroerend erfgoed (beschermde cultuurhistorische 

landschappen, beschermde archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde monumenten en 
beschermde overgangszones) aanwezig. 

 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn elementen uit de Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, 

lijnrelicten en puntrelicten, historische tuinen en parken, houtige beplanting en archeologische zones aanwezig. 
o Bouwkundig erfgoed 
o Ten zuiden paalt het deelgebied aan ‘Dorpswoning’ (ID 95651) – Hospicestraat 26. “Dorpswoning van één bouwlaag 

en vijf traveeën met symmetrische dubbelhuisopstand, onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de 
tweede helft van de 19de eeuw.”43 

 

 
43 ONROEREND ERFGOED, Dorpswoning, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/95651), (februari 2020). 
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, juni 2020) 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
 
Het plangebied is gelegen binnen het traditioneel landschap Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het 
kanaal Gent-Terneuzen (zandstreek binnen de Vlaamse Vallei). Dit landschap wordt gekenmerkt door kleine landduintjes die in 
het reliëf slechts moeilijk te herkennen zijn. 
 
Effectenbespreking 
Het plan bevindt zich niet in of nabij beschermd erfgoed, elementen uit vastgestelde inventarissen, erfgoedlandschappen of 
Unesco Werelderfgoed.  
Rekening houdend met de aard van de ingrepen en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden werden gedetecteerd, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten ten aanzien van statusgebieden en –elementen 
(beschermingen en vastgestelde erfgoedelementen) optreden. 
Een verdere bespreking van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt niet noodzakelijk geacht. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn.  

5.4.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☐ ☒ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
Het RUP voorziet de planologische bestendiging van het huidig gebruik (als speelterrein voor de scouts).  
Omwille van volgende motivatie wordt er geen toename in verkeersgeneratie en verkeerproblemen verwacht: 
 het RUP voorziet een bestendiging van het huidig gebruik; 
 in het RUP worden geen extra mogelijkheden geboden met het oog op de groei of uitbreiding van de scouts; 
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 er zijn geen afwikkelingsproblemen ten aanzien van de ontsluitende wegen gekend; 
 de verkeersgeneratie bevindt zich momenteel op beperkte momenten (zoals op zondag bij het begin en het einde van de 

scouts of van een weekend of kamp); 
 het plangebied is centraal gelegen aan de fietssnelweg en goed bereikbaar voor traag verkeer, waardoor leden ook te voet 

en met de fiets naar het scoutsterrein komen. En op circa 180 meter van het plangebied is er een bushalte gelegen. 
Bovendien wordt - met de nieuwe toegangsweg vanuit de Maluslaan - het traag verkeer via de fietssnelweg gescheiden 
van het gemotoriseerd verkeer; 

De verkeersdruk door het planvoornemen is beperkt en past binnen de draagkracht van de omgeving. 
 
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of infrastructuur. Aanzienlijke effecten op 
mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☒ ☐ 

Ruimtegebruik & ruimtebeleving 

Referentiesituatie 
 Aanwezige van relevante functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en bos, 

infrastructuur etc.): 
o Ten noorden is de gemeentelijke centrale recreatiecluster gelegen. 
o Ten oosten en zuiden bevinden zich residentiële functies en centrumversterkende functies. 
o Ten westen is o.a.de school ‘De Moerbei’ aanwezig. 

 Aanwezigheid van herbevestigde agrarische gebieden en landbouwgebruikspercelen: 
Niet van toepassing. 

 
Effectenbespreking 
In de omgeving zijn reeds verscheidende functies (zoals school, sportvelden, tankstation etc.) aanwezig waarop het 
planvoornemen zeer weinig tot geen verandering in ruimtegebruik of ruimtebeleving met zich meebrengt. 
Mogelijks kan verlichting van het speelterrein voorzien worden. Deze verlichting zal geen hinder veroorzaken naar de 
aanpalende woningen gezien er beperkingen in schijnrichting zullen opgenomen worden en er een groen buffer rondom het 
speelterrein voorzien wordt. 
 
Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. Effecten ten aanzien van ruimtegebruik 
en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 
 
Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  
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GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☒ ☐ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☒ ☐ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties44  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☒ ☐ 

 
Referentiesituatie 
 Er zijn geen specifieke problemen rond gezondheid voor de mens bekend. 
 Het plangebied is niet onderhevig aan een uitgesproken vorm van geluidsbelasting.  
 De huidige functies en activiteiten binnen het gebied zorgen niet voor significante geluidshinder. 
 
Effectenbespreking 
Het RUP voorziet de planologische bestendiging van het huidig gebruik (als speelterrein voor de scouts).  
 
Mogelijks kan verlichting van het speelterrein voorzien worden. Deze verlichting zal geen hinder veroorzaken naar de 
aanpalende woningen gezien er beperkingen in schijnrichting zullen opgenomen worden en er een groen buffer rondom het 
speelterrein voorzien wordt. 
 
Het plan voorziet geen woonfunctie of kwetsbare locaties. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  

VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder de bijlagen van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

 
44 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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5.4.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (behoud van het speelterrein van de scouts met 
mogelijkheid tot aanleg van noodzakelijke verharding, speelelementen en nodige bergruimte) en de effecten, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied) 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling ( behoud van het 
speelterrein en maximaal behoud van de bestaande bomenrij).  
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.5. DEELPLAN 3 PARK KERK CENTRUM: ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN 
MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 
 een planologische herbestemming naar zone voor groene parking 
 de aanleg van een parking met circa 15 parkeerplaatsen met groene aanleg (o.a. groene zone vanaf de straat en maximaal 

aangelegd in waterdoorlatend materiaal); 
 het behoud van de monumentale boom. 

5.5.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☐ 
☒ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☐ ☒ 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

Het deelgebied heeft de bodem een antropogeen karakter (bebouwde zones). 
Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken kwetsbaar is.  
De zone kent een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 

 

 
 Antropogeen 
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 Bodemkaart (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 

 Uit advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed d.d. 14/02/2022 blijkt dat het deelgebied deels overlapt met een vroeger 
kerkhof.  

 
Effectenbespreking 
Over de historische aanwezigheid van een kerkhof wordt in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed het volgende 
gesteld: “De ervaring leert dat begravingen heel ondiep kunnen voorkomen. Een dergelijk archeologisch onderzoek van een 
kerkhof is zeer duur en tijdrovend. Het is ten zeerste aangewezen maatregelen te treffen om de impact op de bodem in deze 
zone tot een absoluut minimum te beperken, bijvoorbeeld werken in ophoging. Bovendien moet men er rekening mee houden 
dat de bodem van een kerkhof in het verleden meermaals geroerd werd en holle ruimtes kan bevatten. Dit is wellicht geen 
ideale ondergrond voor een groene parking. Wij vragen hiervoor een terugkoppeling met het agentschap Onroerend Erfgoed, 
discipline archeologie” 
In de stedenbouwkundige voorschriften zal hierover het volgende opgenomen worden:  
 Gezien deze plek in het verleden een kerkhof was, mag de inrichting van het deelgebied (o.a. de aanleg van de 

parkeerplaatsen) mag er niet dieper dan 1,50 meter onder het huidig maainiveau gegraven worden.  
 Diepere ingrepen in de bodem zijn enkel toegelaten na het uitvoeren van een archeologisch onderzoek, waaruit de diepte 

van de begravingen blijkt. 
 Voor het inrichten van het deelgebied mag wel in ophoging gewerkt worden. Deze ophogingen mogen geen (water)overlast 

bezorgen naar de aanpalende percelen toe. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (het aanleggen van een groene parking van circa 15 parkeerplaatsen 
met maximaal waterdoorlatende materialen) en het gegeven dat er binnen het plangebied geen kwetsbare bodemtypes, 
bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat de ontwikkeling van het plangebied geen ontginning mogelijk 
maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op bodemverstoring en 
grondstofvoorraden optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Met het RUP wordt een parking voorzien. Deze parking dient maximaal groen aangelegd te worden. Indien noodzakelijk worden 
de voorschriften met betrekking tot verontreiniging van de grond door de wagens in acht genomen bij de aanleg. Het plan 
voorziet geen risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een ander bestemmingstype. Aanzienlijke 
effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

EROSIE 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijke effecten ten 
aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet verwacht. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 

5.5.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 
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Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☐ ☒ 

GRONDWATER 

Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Binnen het plangebied is momenteel weinig verharding aanwezig. Het voorliggend RUP voorziet het aanleggen van een 
parking voor circa 15 parkeerplaatsen. De parking dient maximaal groen aangelegd worden (met grasdals) en de 
monumentale boom dient behouden te blijven. 

 Ligging van het plan in niet-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het volledig plangebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de 
ondergrond door de bodem.  
 

 
 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, februari 2021) 

 Erosiegevoeligheid (watertoets): 
De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden aangeduid als ‘niet erosiegevoelig’.  

 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
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overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).  

 

 
 Geen informatie beschikbaar 

 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied aangeduid als zeer kwetsbaar (Ca1).  
Ca1-gronden hebben een zandige en/of beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit 
zand (Geopunt, februari 2021). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning.  

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging: 
Zowel binnen als in de omgeving van het plangebied zijn geen percelen aanwezig die opgenomen zijn in het geoloket van 
OVAM inzake verontreiniging (o.a. bodemonderzoek, saneringen). 
 

Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan (het aanleggen van een groene parking met circa 15 plaatsen, maximaal 
aangelegd in waterdoorlatende materialen) en het gegeven dat het plan niet gelegen is ter hoogte van zeer 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden zoals valleigebied, niet ter hoogte van een beschermingszone voor drinkwaterwinning, 
er geen gekende verontreinigde percelen worden aangetroffen (cf. bodem), kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er 
geen aanzienlijke effecten op grondwater optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

OPPERVLAKTEWATER 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van het oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

AFVALWATER 

Het plan gaat niet gepaard met afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg niet 
verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.5.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabije vogelrichtlijngebied bevindt zich op meer dan 10 km van het plangebied. Het meest nabije 
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Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 2 km van het plangebied. Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke 
migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via 
waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 

In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden45. Het plangebied van het RUP is niet 
gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het meest nabije GEN-gebied en natuurverwevingsgebied ligt op ca 1,6 km van 
het plangebied  

 
Effectenbespreking 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 2 km afstand van het plangebied. Het plangebied 
bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals 
bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten. Er is geen 
passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke of betekenisvolle 
effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Een verscherpte natuurtoets wordt niet 
nodig geacht. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest. Binnen het plangebied zijn geen waardevolle elementen gekarteerd. 
Op de biologische waarderingskaart worden zones gecategoriseerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze categorisering 
werd opgemaakt op basis van orthofoto’s uit 2009. 
 
 

 
45 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, februari 2021) 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Aanwezigheid van oudere bossen: 

Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Tevens werden er in het 
plangebied geen bossen op de Ferrariskaart of Vermaelenkaart aangeduid. 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
Het plan ligt niet in of naast gebieden met volgende bestemming op het bestemmingsplan: natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang, 
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019: 
Het plangebied ligt niet binnen een land- of natuurinrichtingsplan/project. 
 

Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (het aanleggen van een groene parking met circa 15 plaatsen, 
maximaal aangelegd in waterdoorlatende materialen) en het gegeven dat er in/nabij het plangebied geen biologisch 
waardevolle zones zijn gelegen, er geen oudere bossen voorkomen noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten 
of groengebieden op bestemmingsplannen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op biotoopverlies/-wijziging optreden.  
Ook zal in de voorschriften voorzien worden dat de noodzakelijke verhardingen ingeplant moeten worden op een minimale 
afstand van de monumentale boom, zodat de parkeerplaatsen aangelegd worden zonder nadelig te zijn voor deze boom. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
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RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het plan voorziet geen specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.5.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 

waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

☐ ☒ 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☐ ☒ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☐ ☒ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☒ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Aanwezigheid van beschermd onroerend erfgoed: 
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o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beschermde cultuurhistorische landschappen, beschermde 
archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten, en beschermde overgangszones aanwezig. 

o Aanwezigheid van beschermde monumenten: 
Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
Langs het deelgebied is de ‘Pastoriekerk Sint-Antonius abt’ (ID8822) gelegen. “De Sint-Antoniuskerk is beschermd 
als monument omwille van het algemeen belang gevormd door (1) de archeologische waarde (in casu 
oudheidkundige waarde), (2) de artistieke waarde en (3) de historische waarde.” 
 

 

 
 Beschermde monumenten 

 Beschermde monumenten (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen historische tuinen en parken, houtige beplanting en 

archeologische zones aanwezig. 
o Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten 

Langs het deelgebied (ten noorden) is het puntrelict ‘Dorpskern van Moerbeke’ gelegen. 
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 Relictzone 

 Puntrelict 

 Lijnrelict 

 Ankerplaats 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, februari 2021) 

Rondom het deelgebied is volgens de kaart met de vastgestelde landschapsatlasrelicten de relictzone de 
‘Moervaartdepressie’ (ID 10383). aanwezig “De Moervaartdepressie, met aan de noordelijke zijde de dekzandrug 
Verrebroek-Gistel en aan de andere zijde de langzamer hogerop hellende gronden en de Zuidlede als fysische 
grens, is de belangrijkste structuur in dit gebied. In de depressie komen zowel graslandcomplexen, boscomplexen 
als mozaïeklandschappen voor. Elk heeft zijn typerende ontginningsstructuur. De Moervaartdepressie is omwille van 
zijn laaggelegen gronden niet bebouwd geworden in historische tijden. Door het onbebouwd karakter van het gebied 
is het bouwkundig erfgoed voornamelijk gesitueerd aan de noordelijke en zuidelijke grens van het gebied, zoals 
Moerbeke en in het zuiden de Kruiskapel.”46 

 

 
46 ONROEREND ERFGOED, Moervaartdepressie, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10383 ), (februari 2020). 
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 Vastgestelde landschapsatlasrelicten 

 Vastgestelde inventaris landschapsatlasrelicten (Geopunt, februari 2021) 

o Bouwkundig erfgoed: 
Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
Naast het deelgebied – ten noorden - bevindt zich de ‘Parochiekerk Sint-Antonius abt’ (ID 73952). “Gegevens in 
verband met de stichting van de parochie en de vroegste bouwgeschiedenis van de kerk zijn niet voorhanden. Van de 
huidige naar het oosten georiënteerde gotische hallenkerk wordt aangenomen dat ze teruggaat tot de 14de eeuw en de 
eerste helft van de 15de eeuw.”  
Ten zuiden grenst het bouwkundig erfgoed ‘Dorpswoning’ (ID71946) aan het deelgebied.” Onderkelderd enkelhuis van 
drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), waarschijnlijk uit midden 19de 
eeuw.”  

  

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 
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 Aanwezigheid van archeologisch erfgoed: 

o Het plangebied is niet gelegen binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’: 
o Het plangebied is niet gelegen binnen of nabij een archeologische site: 
o Het plangebied is niet gelegen binnen of nabij een afgebakende archeologische zone. 
o Aanduidingen vanuit de Centraal Archeologische Inventaris: 
o De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. 

Binnen het RUP zijn er geen archeologische vindplaatsen gekarteerd (Onroerend Erfgoed, 2019). 
o (Het spreekt voor zich dat deze databank enkel de reeds gekende erfgoedwaarden omvat, die slechts een zeer 

kleine fractie van ons bodemarchief vertegenwoordigen. Op basis van deze inventaris kan geen uitspraak gedaan 
worden over aan- of afwezigheid van andere archeologische vindplaatsen. De aan- of afwezigheid van 
archeologische sporen kan dus enkel met verder onderzoek worden vastgesteld.) 

o Op de Ferrariskaart (1771-1778) zien we dat het plangebied onderdeel uitmaakt van de kerk en zijn kerkhof. Hier zijn 
mogelijks nog restanten van aanwezig. 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, mei 2021) 

 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
 Uit advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed d.d. 14/02/2022 blijkt dat het deelgebied deels overlapt met een vroeger 

kerkhof.  
 

Effectenbespreking 
Over de historische aanwezigheid van een kerkhof wordt in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed het volgende 
gesteld: “De ervaring leert dat begravingen heel ondiep kunnen voorkomen. Een dergelijk archeologisch onderzoek van een 
kerkhof is zeer duur en tijdrovend. Het is ten zeerste aangewezen maatregelen te treffen om de impact op de bodem in deze 
zone tot een absoluut minimum te beperken, bijvoorbeeld werken in ophoging. Bovendien moet men er rekening mee houden 
dat de bodem van een kerkhof in het verleden meermaals geroerd werd en holle ruimtes kan bevatten. Dit is wellicht geen 
ideale ondergrond voor een groene parking. Wij vragen hiervoor een terugkoppeling met het agentschap Onroerend Erfgoed, 
discipline archeologie” 
In de stedenbouwkundige voorschriften zal hierover het volgende opgenomen worden:  
 Gezien deze plek in het verleden een kerkhof was, mag de inrichting van het deelgebied (o.a. de aanleg van de 

parkeerplaatsen) mag er niet dieper dan 1,50 meter onder het huidig maainiveau gegraven worden.  
 Diepere ingrepen in de bodem zijn enkel toegelaten na het uitvoeren van een archeologisch onderzoek, waaruit de diepte 

van de begravingen blijkt. 
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 Voor het inrichten van het deelgebied mag wel in ophoging gewerkt worden. Deze ophogingen mogen geen (water)overlast 
bezorgen naar de aanpalende percelen toe. 

 
Het plan bevindt zich niet in of nabij beschermd erfgoed, elementen uit vastgestelde inventarissen, erfgoedlandschappen of 
Unesco Werelderfgoed.  
Rekening houdend met de aard van de ingrepen en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden werden gedetecteerd, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten ten aanzien van statusgebieden en –elementen 
(beschermingen en vastgestelde erfgoedelementen) optreden. 
Een verdere bespreking van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 
Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Zoals te zien op de Ferrariskaart zijn er mogelijks zijn er restanten van het kerkhof binnen het plangebied aanwezig. Echter is 
hier geen verder materiaal over terug te vinden. De voorziene ingrepen (o.a. aanleg van een groene parking) zijn beperkt in 
diepte in de grond. 
Het planvoornemen voorziet geen fysieke ingrepen, intensifiëring van het landgebruik of belangrijke wijziging van het 
landschapsuitzicht, waardoor aanzienlijke effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed of archeologie niet worden 
verwacht. 

5.5.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☐ ☒ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
In navolging van het Masterplan ‘Moerbeke 2050’ worden de parkeerplaatsen – die momenteel voor de kerk gesitueerd zijn – 
verplaatst naar dit deelgebied. Het plan voorzien hier circa 15 parkeerplaatsen in het centrum van Moerbeke. De 
Kerchovestraat is een tweerichtingstraat.  
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of verkeersinfrastructuur. Aanzienlijke 
effecten op mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 
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Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☐ ☒ 

Ruimtegebruik & beleving 

Referentiesituatie 
 Volgens de visie van het Masterplan ‘Moerbeke 2050’ wordt het plein voor de kerk verkeersarm gemaakt, zo wordt deze 

locatie tot een zichtlocatie omgevormd. De parkeerplaatsen worden daarom verplaatst naar dit plangebied. 
 Momenteel is het plangebied een onbebouwd grasveld. Met het RUP worden er circa 15 parkeerplaatsen met groene 

aanleg voorzien. Het plan voorziet in het behoud van de bestaande monumentale boom. 
 
Effectenbespreking 
Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. Het plan genereert geen potentieel 
gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
Effecten ten aanzien van ruimtegebruik en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☐ ☒ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties47  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen woonfunctie of kwetsbare locaties. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  

VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 

 
47 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder de bijlagen van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

5.5.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (het aanleggen van een groene parking met circa 15 
plaatsen, maximaal aangelegd in waterdoorlatende materialen ) en de effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied) 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling (nml. Een groene parking 
in maximaal waterdoorlatende materialen). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.6. DEELPLAN 4 CREVESTRAAT: ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN 
MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 
 een planologische bestendiging van het huidig gebruik; 
 de (her)ontwikkeling van het plangebied naar park volgens het Masterplan ‘Moerbeke 2050’; 
 de (her)aanleg van enkele parkeerplaatsen met groene inkleding ten noorden van het plangebied; 
 Uitdoofscenario voor de huidige frituur, op termijn geen nieuwe horecazaak mogelijk. 

5.6.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☐ 
☒ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☐ ☒ 

 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

In het volledige plangebied heeft de bodem een antropogeen karakter (bebouwde zones).  
Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken kwetsbaar is. De zone kent 
een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 

 
 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 0151 

 
 Antropogeen 

 Bodemkaart (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 
 

Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud publieke park en pastorietuin, aanleggen groene parking in 
waterdoorlatende materialen, uitdoven bestaande frituur) en het gegeven dat er binnen het plangebied geen kwetsbare 
bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat de ontwikkeling van het plangebied geen 
ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op bodemverstoring 
en grondstofvoorraden optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Het plan voorziet geen risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een ander bestemmingstype. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

EROSIE 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijke effecten ten 
aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 
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5.6.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☐ ☒ 

GRONDWATER 

Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Binnen het plangebied is weinig verharding aanwezig in functie van de parkeerplaatsen. Met de herontwikkeling van het 
park wordt eveneens ruimte voor parkeerplaatsen voorzien (zie Masterplan ‘Moerbeke 2050’). 

 Ligging van het plan in niet-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het plangebied is infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de ondergrond door de bodem.  
 

 
 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, februari 2021) 
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 Erosiegevoeligheid (watertoets): 
De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden aangeduid als niet erosiegevoelig. 
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet geen ingrijpende wijziging in bodemgebruik. Er kan worden aangenomen 
dat het effect op het erosiegedrag minimaal zal zijn. 

 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 
 

 
 Geen informatie beschikbaar 

 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied zeer kwetsbaar (Ca1). Ca1-gronden hebben een zandige en/of 
beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit zand (Geopunt, 2020). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied bevindt zich niet in of nabij een waterwingebied en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld 
ter uitvoering van het decreet van 24/01/1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging: 
Zowel binnen als in de omgeving van het plangebied zijn geen percelen aanwezig die opgenomen zijn in het geoloket van 
OVAM inzake verontreiniging (o.a. bodemonderzoek, saneringen). 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud publieke park en pastorietuin, aanleggen groene parking in 
waterdoorlatende materialen, uitdoven bestaande frituur) (gezien de bestaande parkeerplaatsen worden er geen relevante 
wijzigingen inzake verhardingsgraad verwacht) en het gegeven dat het plan niet gelegen is ter hoogte van zeer 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden zoals valleigebied, niet ter hoogte van een beschermingszone voor drinkwaterwinning, 
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er geen gekende verontreinigde percelen worden aangetroffen (cf. bodem), kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er 
geen aanzienlijke effecten op grondwater optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

OPPERVLAKTEWATER 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

AFVALWATER 

Het plan gaat niet gepaard met afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg niet 
verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  
 
Bij het oprichten van nieuwe constructies en/of uitbreiden van bestaande constructies, moet men voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening voorziet bepalingen over het verplicht aanleggen van 
infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere 
voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Hemelwater afkomstig van 
alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in hemelwaterputten. Hergebruik van hemelwater uit hemelwaterputten is 
verplicht. De overloop van de hemelwaterputten moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te 
milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.6.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   
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Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
 In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-

gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa. 1,5 km afstand van het plangebied.  
Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het 
plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 

In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden48. Het plangebied van het RUP is niet 
gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het plangebied van het RUP ligt op ca 1,5 km van Grote Eenheid Natuur ‘Het 
Heidebos’. 

 
Effectenbespreking 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op ca. ‘1,5’ km afstand van het plangebied. Het plangebied 
bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals 
bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten. Er is geen 
passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke of betekenisvolle 
effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Het plangebied van het RUP ligt op ca 1,5 
km van Grote Eenheid Natuur ‘Het Heidebos’. Een verscherpte natuurtoets wordt niet nodig geacht. Rekening houdend met de 
aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest. Binnen het plangebied zijn geen waardevolle elementen gekarteerd. 
Op de biologische waarderingskaart wordt het plangebied gecategoriseerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze 
categorisering gebeurde op basis van orthofoto’s uit 2009. 

 

 
48 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, februari 2021) 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Aanwezigheid van oudere bossen: 

Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Tevens werden er in het 
plangebied geen bossen op de Ferrariskaart of Vermaelenkaart aangeduid. 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
Het plan ligt niet in of naast gebieden met volgende bestemming op het bestemmingsplan: natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang, 
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019: 
Het plangebied is niet opgenomen in een landinrichtingsplan en -projecten. 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud publieke park en pastorietuin, aanleggen groene parking in 
waterdoorlatende materialen, uitdoven bestaande frituur) en het gegeven dat er in/nabij het plangebied geen biologisch 
waardevolle zones zijn gelegen, er geen oudere bossen voorkomen noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten 
of groengebieden op bestemmingsplannen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op biotoopverlies/-wijziging optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het plan voorziet geen specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. 
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.6.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

☐ ☒ 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☐ ☒ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☐ ☒ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen beschermd onroerend erfgoed (beschermde cultuurhistorische 

landschappen, beschermde archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde monumenten en 
beschermde overgangszones) aanwezig. 

 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen elementen van historische tuinen en parken, houtige 

beplanting en archeologische zones aanwezig. 
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o Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten: 
In het plangebied is geen ankerplaats, relictzone, lijnrelicten en puntrelicten aanwezig volgens de Landschapsatlas. 

o Het westelijk deel van het deelgebied maakt volgens de kaart met de vastgestelde landschapsatlasrelicten deel uit 
van de ‘Moervaartdepressie’ (ID 10383). “De Moervaartdepressie, met aan de noordelijke zijde de dekzandrug 
Verrebroek-Gistel en aan de andere zijde de langzamer hogerop hellende gronden en de Zuidlede als fysische 
grens, is de belangrijkste structuur in dit gebied. In de depressie komen zowel graslandcomplexen, boscomplexen als 
mozaïeklandschappen voor. Elk heeft zijn typerende ontginningsstructuur. De Moervaartdepressie is omwille van zijn 
laaggelegen gronden niet bebouwd geworden in historische tijden. Door het onbebouwd karakter van het gebied is 
het bouwkundig erfgoed voornamelijk gesitueerd aan de noordelijke en zuidelijke grens van het gebied, zoals 
Moerbeke en in het zuiden de Kruiskapel.”  

 

 

 Vastgesteld landschapsatlasrelict 

 Vastgestelde landschapsatlasrelicten (Geopunt, februari 2021) 

o Bouwkundig erfgoed: 
Binnen het deelgebied is de ‘Pastorie’ (ID 59677) aanwezig. “Pastorie gebouwd circa 1910 ter vervanging van de oude 
in 1911 gesloopte pastorie in de Plaisantstraat.”  
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
 

Effectenbespreking 
Het plan bevindt zich niet in of nabij beschermd erfgoed, erfgoedlandschappen of Unesco Werelderfgoed. Enkel een deel van 
de “Pastorie”, opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, is gelegen in het plangebied. 
Rekening houdend met de aard van de ingrepen en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden werden gedetecteerd 
(uitgezonderd de “Pastorie” – maar deze blijft behouden volgens de plandoelstelling), kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten ten aanzien van statusgebieden en –elementen (beschermingen en 
vastgestelde erfgoedelementen) optreden. 
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 
Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 
 
Een verdere bespreking van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Referentietoestand 
Het plangebied maakt deel uit van ‘Pastorie’, bouwkundig erfgoed dat opgenomen werd in de inventaris van onroerend erfgoed. 
“Pastorie gebouwd circa 1910 ter vervanging van de oude in 1911 gesloopte pastorie in de Plaisantstraat.”  
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 

In het plangebied wordt enkel de tuin van de pastorie opgenomen.  
Het gebouw van de pastorie zal gerenoveerd worden en herbestemd (dit maakt geen deel uit van dit plan). Met de 
herbestemming van de pastorie zal de tuin van de pastorie opengesteld worden en toegevoegd worden aan het bestaand park 
van de Crevestraat. Zover we over de informatie beschikken, beschikt de tuin niet over erfgoedwaarde. Toch zal bij de 
openstelling van de tuin rekening gehouden worden met de relatie tot de pastorie. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er geen waardevolle bouwkundig erfgoedelementen werden 
gedetecteerd (of dat deze waardevolle bouwkundig erfgoedelementen worden behouden in het plan), kan er redelijkerwijze 
worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op bouwkundig erfgoed optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Het planvoornemen voorziet geen fysieke ingrepen, intensifiëring van het landgebruik of belangrijke wijziging van het 
landschapsuitzicht, waardoor aanzienlijke effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed of archeologie niet worden 
verwacht. 

5.6.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☐ ☒ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of verkeersinfrastructuur. Aanzienlijke 
effecten op mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 
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RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☐ ☒ 

Ruimtegebruik & ruimtebeleving 

Referentiesituatie 
 De bestaande publieke ruimte, parking en park blijft behouden. Het park wordt aangelegd zoals voorzien in het Masterplan 

‘Moerbeke 2050’, hierbij wordt o.a. een wadi voorzien. 
 Aan de rand van het park kunnen extra parkeerplaatsen worden voorzien. Deze worden groen ingericht en moet maximaal 

aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. 
 De bestaande frituur kan behouden blijven, maar dient op termijn uit te doven. 
 
Effectenbespreking 
Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. Effecten ten aanzien van ruimtegebruik 
en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 
Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☐ ☒ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties49  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen woonfunctie of kwetsbare locaties. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  

 
49 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder bijlage van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

5.6.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (behoud publieke park en pastorietuin, aanleggen 
groene parking in waterdoorlatende materialen, uitdoven bestaande frituur) en de effecten, kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied). 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling (behoud publieke 
ruimte/park en pastorietuin en het aanleggen van een parking met waterdoorlatende materialen).  
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.7. DEELPLAN 5 PARKING EN GROEN NABIJ HET KERKHOF CENTRUM: ONDERZOEK 
NAAR DE TE VERWACHTEN MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 
 een planologische bestendiging van het huidig gebruik; 
 het flexibel gebruik van de parking op buurtniveau; 
 groene inkleding van de parking voorzien met voldoende infiltratie voor regenwater. 

5.7.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☐ ☒ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☒ 
☐ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☐ ☒ 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

De bodem van het plangebied is niet gekend als kwetsbaar voor profielverstoring, er is eveneens geen bouwkundig erfgoed en 
ontginning aanwezig. 
 
Het plan voorziet geen extra vergraving of andere noemenswaardige bodemverstoring, noch bijkomende verharding of uitbating 
van de ondergrond. Aanzienlijke effecten ten aanzien van de bodemverstoring worden bijgevolg niet verwacht.  

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Referentiesituatie 
 Bodemverontreiniging: 

In het plangebied zijn geen oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken gekend, alsnog bodemsaneringsprojecten 
(OVAM, 2020). 

 Potentiële risico-activiteiten voor verontreiniging: 
Het RUP voorziet geen bestemming met potentiële risicoactiviteiten voor verontreiniging. Voor zover geweten, worden er in 
de onmiddellijke omgeving geen risicoactiviteiten voor verontreiniging uitgevoerd. 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud van de bestaande parking met multifunctioneel gebruik en 
het voorzien van een groene inrichting) en het gegeven dat er geen gekende verontreinigde percelen worden aangetroffen en er 
geen bedrijvigheid wordt gepland, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten inzake 
bodemkwaliteit optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

EROSIE 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijke effecten ten 
aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
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CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 

5.7.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☐ ☒ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☐ ☒ 

GRONDWATER 

Het plangebied is reeds aangelegd als parking met grasdals. Het plan voorziet geen extra verharding op korte termijn.  
Het plan voorziet geen ondergrondse constructies, geen bijkomende verharding, geen permanente grondwaterwijzigingen en 
geen activiteiten met mogelijke grondwaterverontreiniging. Aanzienlijke effecten ten aanzien van grondwater worden bijgevolg 
niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

OPPERVLAKTEWATER 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

AFVALWATER 

Het plan gaat niet gepaard met afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg niet 
verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  
 
Bij het oprichten van nieuwe constructies en/of uitbreiden van bestaande constructies, moet men voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening voorziet bepalingen over het verplicht aanleggen van 
infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere 
voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Hemelwater afkomstig van 
alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in hemelwaterputten. Hergebruik van hemelwater uit hemelwaterputten is 
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verplicht. De overloop van de hemelwaterputten moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te 
milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.7.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
 In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-

gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa. 1,6 km afstand van het plangebied.  
Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het 
plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON. 
 Het plangebied ligt niet in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het meest nabije VEN (GEN) ligt op circa 1,6 km van het 

plangebied. 
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Effectenbespreking 
In en in de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-gebied. 
Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa. 1,6 km afstand van het plangebied. Het plangebied bevindt 
zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals 
bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten. Er is geen 
passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke of betekenisvolle 
effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Een verscherpte natuurtoets wordt niet 
nodig geacht. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest. Binnen het plangebied zijn geen waardevolle elementen gekarteerd. 
Op de biologische waarderingskaart worden zones gecategoriseerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze categorisering 
is gebeurd op basis van orthofoto’s uit 2009. 
 

 
 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, februari 2021) 

 Volgens de boskartering van 1990 ligt grenzend aan het plangebied gemengd loofhout (20-50% bijmenging naaldhout) -
populier. Momenteel is dat bos niet meer aanwezig en is het plangebied verhard met (recente) groenaanleg. 
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 Gemengd loofhout (20-50% bijmenging naaldhout 

 Boskartering – 1990 (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van oudere bossen: 
Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Grenzend en ten zuiden van 
het plangebied is een gebied opgenomen en gekarteerd volgens de bosleeftijdskaart als een bos ontstaan na +- 1930. 
Momenteel is dat bos niet meer aanwezig en is dit gebied al volledig bebouwd. Het plangebied is tevens niet opgenomen 
als bebost volgens de Ferrariskaarten (1771-1778) of Vandermaelenkaarten (1846-1854). 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
Het plan ligt niet in of naast gebieden met volgende bestemming op het bestemmingsplan: natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang, 
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019 
Het plangebied is niet gelegen in een landinrichtingsplan of -project of een natuurinrichtingsproject. 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud van de bestaande parking met multifunctioneel gebruik en 
het voorzien van een groene inrichting) en het gegeven dat er in/nabij het plangebied geen biologisch waardevolle zones zijn 
gelegen, er geen oudere bossen voorkomen (uitgezonderd deze ten zuiden van het plangebied maar deze is momenteel 
volledig verdwenen en het gebied is al volledig bebouwd) noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten of 
groengebieden op bestemmingsplannen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op biotoopverlies/-wijziging optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het plan voorziet geen specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
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VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.7.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

☐ ☒ 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☐ ☒ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☐ ☒ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen beschermd onroerend erfgoed (beschermde cultuurhistorische 

landschappen, beschermde archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde monumenten en 
beschermde overgangszones) aanwezig. 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen elementen van vastgestelde inventarissen (Landschapsatlas met 
ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten, historische tuinen en parken, houtige beplanting, archeologische 
zones en bouwkundig erfgoed) aanwezig. 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
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Effectenbespreking 
Het plan bevindt zich niet in of nabij beschermd erfgoed, elementen uit vastgestelde inventarissen, erfgoedlandschappen of 
Unesco Werelderfgoed.  
Rekening houdend met de aard van de ingrepen (behoud van de bestaande parking met multifunctioneel gebruik en het 
voorzien van een groene inrichting), het gegeven dat het plangebied al grotendeel verhard is en het gegeven dat er geen 
kwetsbaarheden werden gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten ten 
aanzien van statusgebieden en –elementen (beschermingen en vastgestelde erfgoedelementen) optreden. Daar het plangebied 
al grotendeels verhard is en er geen beschermd ((ontroerend) erfgoed of elementen uit vastgestelde inventarissen aanwezig is 
in het plangebied, wordt ervan uitgegaan dat een eventuele wijziging van de verharding geen effect heeft op het landschap. 
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 
Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 
 
Een verdere bespreking van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt niet noodzakelijk geacht. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Het planvoornemen voorziet geen fysieke ingrepen, intensifiëring van het landgebruik of belangrijke wijziging van het 
landschapsuitzicht, waardoor aanzienlijke effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed of archeologie niet worden 
verwacht. 

5.7.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☐ ☒ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
Het planvoornemen – op zich - voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of verkeersinfrastructuur. De 
parking van het plangebied wordt gebruikt als parking voor de gemeentelijke begraafplaats en als overflowparking voor het 
nieuwe sportcomplex. Aanzienlijke effecten op mens-mobiliteit van dit planinitiatief worden dan ook niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☐ ☒ 
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Ruimtegebruik & ruimtebeleving 

Referentiesituatie 
De bestaande parking blijft behouden, deze kan echter qua inrichting worden aangepast. Zo zal deze parking aangelegd 
worden in maximaal waterdoorlatende materialen en met groene elementen. De parking krijgt een multifunctioneel gebruik. 
 
Effectenbespreking 
Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. Effecten ten aanzien van ruimtegebruik 
en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 
Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☐ ☒ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties50  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen woonfunctie of kwetsbare locaties. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  

VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder bijlagen van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 

 
50 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

5.7.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (behoud van de bestaande parking met 
multifunctioneel gebruik en het voorzien van een groene inrichting) en de effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied). 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling (motiveer indien relevant: 
bv. voorzien van ruimte voor water). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.8. DEELPLAN 6 PARK DAMBRUG: ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN 
MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 
 het planologisch verankeren van de bestaande publieke ruimte en hervormen naar een aangenaam park met maximaal 

behoud van de bestaande bomen.  
 het voorzien van enkele autostaanplaatsen (formeel). 
 een planologische bestendiging van de aanwezige infrastructuur van Aquafin. 

5.8.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☐ 
☒ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☐ ☒ 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

Het deelgebied heeft de bodem een antropogeen karakter (bebouwde zones). 
Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken kwetsbaar is.  
De zone kent een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 
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 Antropogeen 

 V-E 

 Bodemkaart (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (planologische bestendiging van de infrastructuur van Aquafin en de 
bestaande publieke ruimte bestendigen van het huidig gebruik en dit verder uitbouwen tot park), het gegeven dat er binnen het 
plangebied geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat de ontwikkeling 
van het plangebied geen ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Het plan voorziet geen risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een ander bestemmingstype. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 

EROSIE 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijke effecten ten 
aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet verwacht. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 

5.8.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 
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Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☐ ☒ 

GRONDWATER 

Er worden enkele parkeerplaatsen voorzien binnen het deelgebied. Deze verhardingen zullen maximaal in waterdoorlatend 
materiaal aangelegd worden en zullen tot het minimum beperkt worden. Verder voorziet het plan geen ondergrondse 
constructies, geen permanente grondwaterwijzigingen en geen activiteiten met mogelijke grondwaterverontreiniging. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van grondwater worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Binnen het plangebied is verharding aanwezig voor de infrastructuur voor Aquafin. 
Het voorliggend RUP wenst de mogelijkheden voor de noodzakelijke infrastructuur voor Aquafin open te houden, echter is 
deze zone beperkt. Ook de noodzakelijke infrastructuur voor het park Dambrug kan toegestaan worden. 
Er worden enkele parkeerplaatsen voorzien binnen het deelgebied. Deze verhardingen zullen maximaal in waterdoorlatend 
materiaal aangelegd worden en zullen tot het minimum beperkt worden. 

 Ligging van het plan in niet-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het volledig plangebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de 
ondergrond door de bodem.  
 

 
 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, februari 2021) 
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 Erosiegevoeligheid (watertoets): 
De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving zijn aangeduid als ‘niet erosiegevoelig’.  

 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).  
 

 
 Geen informatie beschikbaar 

 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied aangeduid als zeer kwetsbaar (Ca1).  
Ca1-gronden hebben een zandige en/of beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit 
zand (Geopunt, februari 2021). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning.  

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging: 
Binnen het plangebied zijn geen percelen aanwezig die opgenomen zijn in het geoloket van OVAM inzake verontreiniging 
(o.a. bodemonderzoek, saneringen). 

OPPERVLAKTEWATER 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
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AFVALWATER 

Het plan gaat niet gepaard met afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg niet 
verwacht. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.8.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☐ ☒ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
 In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-

gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa. 1 km afstand van het plangebied.  
Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het 
plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
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 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden51. Het plangebied van het RUP is niet 
gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het natuurverwevingsgebied ‘Moervaartvallei fase 1’ ligt op circa 170 meter van 
het plangebied. 

 
Effectenbespreking 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te 
verwachten. Er is geen passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen 
aanzienlijke of betekenisvolle effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Een verscherpte natuurtoets wordt niet 
nodig geacht. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Biotoopverlies 
Het plan voorziet geen bijkomende bodemverstoring zoals verharding of vergraving en er wordt geen opgaande vegetatie (zoals 
bossen, bomen(rijen), houtkanten, hagen, heggen,..) gerooid. Aanzienlijke effecten van biotoopverlies worden dan ook niet 
verwacht. 
 
Biotoopwijziging: Verdroging/ vernatting 
Het planvoornemen zorgt niet voor een relevante grondwaterstandswijziging of een gewijzigd overstromingsregime. Aanzienlijke 
effecten van verdroging/vernatting worden niet verwacht. 
 
Biotoopwijziging: Verzuring/ vermesting 
Het planvoornemen zorgt niet voor een relevante bijdrage aan stikstofdeposities. Er worden geen aanzienlijke effecten inzake 
verzuring of vermesting verwacht. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het plan voorziet geen specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.8.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

☐ ☒ 

 
51 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☐ ☒ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☐ ☒ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Aanwezigheid van beschermd onroerend erfgoed: 

o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beschermde cultuurhistorische landschappen, beschermde 
archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde overgangszones aanwezig. 

o Aanwezigheid van beschermde monumenten: 
Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
Grenst aan ‘Dambrug’ (ID 8881). “De Moervaart, een zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531 rechtgetrokken 
en van verschillende bruggen voorzien.” 
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 Beschermde monumenten 

 Beschermde monumenten (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen elementen van historische tuinen en parken, houtige 

beplanting en archeologische zones aanwezig. 
o Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten: 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. Ten zuiden van het plangebied ligt volgens de landschapsatlas ‘ 
Moervaart (lijnrelict), ‘Moervaartdepressie’ (relictzone) en Dambrug (puntrelict) 

o Grenst aan de ‘Moervaartdepressie’ (ID 10383) volgens de kaart met de vastgestelde landschapsatlasrelicten. “De 
Moervaartdepressie, met aan de noordelijke zijde de dekzandrug Verrebroek-Gistel en aan de andere zijde de 
langzamer hogerop hellende gronden en de Zuidlede als fysische grens, is de belangrijkste structuur in dit gebied. In 
de depressie komen zowel graslandcomplexen, boscomplexen als mozaïeklandschappen voor. Elk heeft zijn 
typerende ontginningsstructuur. De Moervaartdepressie is omwille van zijn laaggelegen gronden niet bebouwd 
geworden in historische tijden. Door het onbebouwd karakter van het gebied is het bouwkundig erfgoed voornamelijk 
gesitueerd aan de noordelijke en zuidelijke grens van het gebied, zoals Moerbeke en in het zuiden de Kruiskapel.”  
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 Relictzone 

 Puntrelict 

 Lijnrelict 

 Ankerplaats 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, februari 2021) 
 

 

 Vastgestelde landschapsatlasrelict 

 Vastgestelde landschapsatlasrelicten (Geopunt, februari 2021) 

o Bouwkundig erfgoed: 
Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
Ten wensten grenst het deelgebied aan ‘Burgerwoning (ID 78977) gelegen te Damstraat 111. “Burgerwoning van het 
dubbelhuistype met twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de 
tweede helft van de 19de eeuw.”  
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepaligen) gekend. 
 

Effectenbespreking 
Het plan bevindt zich niet in of nabij beschermd erfgoed, elementen uit erfgoedlandschappen of Unesco Werelderfgoed. De 
aanwezige erfgoedelementen hebben betrekking op de aanpalende Dambrug en de Moervaart. Het RUP voorziet een inrichting 
van het park met respect voor deze erfgoedelementen. 
Rekening houdend met de aard van de ingrepen (planologische bestendiging van de infrastructuur van Aquafin en de 
bestaande publieke ruimte bestendigen van het huidig gebruik en dit verder uitbouwen tot park ) en het gegeven dat er geen 
kwetsbaarheden werden gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten ten 
aanzien van statusgebieden en – elementen (beschermingen en vastgestelde erfgoedelementen) optreden. 
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 
Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Het planvoornemen voorziet geen fysieke ingrepen, intensifiëring van het landgebruik of belangrijke wijziging van het 
landschapsuitzicht, waardoor aanzienlijke effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed of archeologie niet worden 
verwacht. 

5.8.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 
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Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☐ ☒ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of verkeersinfrastructuur. Aanzienlijke 
effecten op mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☐ ☒ 

Ruimtegebruik & ruimtebeleving 

Referentiesituatie 
De bestaande publieke ruimte blijft behouden, het informeel parkeren wordt niet meer toegelaten. 
De bestaande infrastructuur van Aquafin blijft behouden.  
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☐ ☒ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties52  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen woonfunctie of kwetsbare locaties. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  

 
52 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder bijlage van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

5.8.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (planologische bestendiging van de infrastructuur 
van Aquafin en de bestaande publieke ruimte bestendigen van het huidig gebruik en dit verder uitbouwen tot park ) en de 
effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het 
klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied). 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling (behoud bestaande 
publieke ruimte en hervormen tot park met maximaal behoud van de bestaande bomen) ). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.9. DEELPLAN 7 PARK BREMSTRAATWIJK: ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN 
MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 
 een planologische bestendiging van het huidig gebruik. 
 mogelijkheid voorzien van aanleggen infrastructuur voor ontmoetingen, sport en spel 

5.9.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☐ 
☒ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☐ ☒ 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

De bodem in het plangebied bestaat deels uit matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont en deels 
uit droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
Deze bodems hebben een bodemprofiel dat niet kwetsbaar is voor profielverstoring.  

 

 
 Zbg  

 Zcg 

 Bodemkaart (Geopunt, februari 2021) 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 0185 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 
 

Effectenbespreking 
Met het RUP wordt het huidig gebruik planologisch verankerd, hiermee kan het plangebied niet meer aangewend worden voor 
woningbouw. Op het plangebied kan beperkte infrastructuur voor sport en spel gerealiseerd worden, hierbij wordt in eerste 
instanties gedacht aan speeltuigen, zandbak, petanqueveld… 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud bestaande grasveld en toelaten infrastructuur voor 
ontmoetingen, sport en spel) en het gegeven dat er binnen het plangebied geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed 
of ontginningen werden aangetroffen en dat de ontwikkeling van het plangebied geen ontginning mogelijk maakt, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Het plan voorziet geen risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een ander bestemmingstype. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

EROSIE 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijke effecten ten 
aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 

5.9.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☐ ☒ 

GRONDWATER 

Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Binnen het plangebied is geen verharding aanwezig.  
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Het plan laat infrastructuur voor ontmoetingen, sport en spel toe. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan speeltuigen, 
een zandbak, petanqueveld, zitbanken… Dit zijn beperkte constructies. 

 Ligging van het plan in niet-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het plangebied is infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de ondergrond door de bodem. /Het 
plangebied is gekarteerd als niet erosiegevoelig. De infiltratie in deze bodem naar de ondergrond verloopt relatief 
eenvoudig door de aanwezige bodem. 
 

 
 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, februari 2021) 

 Erosiegevoeligheid (watertoets): 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden aangeduid als niet erosiegevoelig. 
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet geen ingrijpende wijziging in bodemgebruik. Er kan worden aangenomen 
dat het effect op het erosiegedrag minimaal zal zijn. 

 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 
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 Geen informatie beschikbaar 

 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied zeer kwetsbaar (Ca1). Ca1-gronden hebben een zandige en/of 
beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit zand (Geopunt, 2020). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning. Op circa 200 meter afstand bevindt zich een 
beschermingszone voor waterwinning type III en op circa 1,2 km van een beschermingszone type II vastgesteld ter 
uitvoering van het decreet van 24/01/1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging: 
Zowel binnen als in de omgeving van het plangebied zijn geen percelen aanwezig als in de nabijheid van het plangebied 
die opgenomen zijn in het geoloket van OVAM inzake verontreiniging (o.a. bodemonderzoek, saneringen). 
 

Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud bestaande grasveld en toelaten infrastructuur voor 
ontmoetingen, sport en spel) – zoals de niet relevante wijziging in de verhardingsgraad - en het gegeven dat het plan niet 
gelegen is ter hoogte van zeer grondwaterstromingsgevoelige gebieden zoals valleigebied, niet ter hoogte van een 
beschermingszone voor drinkwaterwinning, er geen gekende verontreinigde percelen worden aangetroffen (cf. bodem), kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op grondwater optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

OPPERVLAKTEWATER 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

AFVALWATER 

Het plan gaat niet gepaard met afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg niet 
verwacht. 
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  
 
Bij het oprichten van nieuwe constructies en/of uitbreiden van bestaande constructies, moet men voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening voorziet bepalingen over het verplicht aanleggen van 
infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere 
voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Hemelwater afkomstig van 
alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in hemelwaterputten. Hergebruik van hemelwater uit hemelwaterputten is 
verplicht. De overloop van de hemelwaterputten moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te 
milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.9.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 
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AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
 In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-

gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 600 meter afstand van het plangebied.  
Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het 
plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 

In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden53. Het plangebied is gelegen op circa 
600 meter van het GEN ‘Het Heidebos. Het  

 
Effectenbespreking 
In het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-gebied. Het meest nabij gelegen 
Habitatrichtlijngebied (of Ramsar-gebied) bevindt zich op circa 600 meter afstand van het plangebied. Het plangebied bevindt 
zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals 
bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten. Er is geen 
passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke of betekenisvolle 
effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Het meest nabij gelegen GEN gebied ligt op circa 600 meter afstand van 
het plangebied. Een verscherpte natuurtoets wordt niet nodig geacht. Rekening houdend met de aard van het plan worden er 
geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest. Binnen het plangebied zijn geen waardevolle elementen gekarteerd. 
Op de biologische waarderingskaart worden zones gecategoriseerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze categorisering 
is gebeurd op basis van orthofoto’s uit 2009. 

 

 
53 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, februari 2021) 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Aanwezigheid van oudere bossen: 

Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Het is tevens niet 
opgenomen op de kaart van bebossing volgens Ferraris of Vermaelen. 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
Het plan ligt niet in of in onmiddellijke nabijheid van een gebied met volgende bestemming op het bestemmingsplan: 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch 
belang, valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019: 
In het plangebied is geen landinrichtingsplan, - project of natuurinrichtingsproject gelegen. 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud van het bestaande grasveld en het toelaten van 
infrastructuur voor ontmoetingen, sport en spel ) en het gegeven dat er in/nabij het plangebied geen biologisch waardevolle 
zones zijn gelegen, er geen oudere bossen voorkomen noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten of 
groengebieden op bestemmingsplannen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op biotoopverlies/-wijziging optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het plan voorziet geen specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. 
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.9.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

☐ ☒ 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☐ ☒ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☐ ☒ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen beschermd onroerend erfgoed (beschermde cultuurhistorische 

landschappen, beschermde archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde monumenten en 
beschermde overgangszones) aanwezig. 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen elementen van vastgestelde inventarissen (Landschapsatlas met 
ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten, historische tuinen en parken, houtige beplanting, archeologische 
zones en bouwkundig erfgoed) aanwezig. 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
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 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
 

Effectenbespreking 
Het plan bevindt zich niet in of nabij beschermd erfgoed, elementen uit vastgestelde inventarissen, erfgoedlandschappen of 
Unesco Werelderfgoed.  
Rekening houdend met de aard van de ingrepen en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden werden gedetecteerd, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten ten aanzien van statusgebieden en –elementen 
(beschermingen en vastgestelde erfgoedelementen) optreden. 
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 
Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 
 
Een verdere bespreking van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt niet noodzakelijk geacht. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Het planvoornemen voorziet geen fysieke ingrepen, intensifiëring van het landgebruik of belangrijke wijziging van het 
landschapsuitzicht, waardoor aanzienlijke effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed of archeologie niet worden 
verwacht. 

5.9.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☐ ☒ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of verkeersinfrastructuur. Het RUP 
voorziet een bestendiging van de huidige functie, namelijk een publieke plaats voor ontmoeting, sport en spel op buurtniveau. 
Aanzienlijke effecten op mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 
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Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☐ ☒ 

 

Ruimtegebruik & ruimtebeleving 

Referentiesituatie 
Momenteel bestaat het plangebied uit grasland. Het ligt middenin een residentiële woonwijk. Het planvoornemen bestaat in het 
behoud van het grasland als publieke ruimte en de mogelijkheid in het voorzien van infrastructuur voor ontmoetingen, sport en 
spel.  
 
 
Effectenbespreking 
Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. Effecten ten aanzien van ruimtegebruik 
en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 
Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☐ ☒ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties54  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen woonfunctie of kwetsbare locaties. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  

VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 

 
54 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder de bijlage van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

5.9.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (behoud bestaande grasveld en toelaten 
infrastructuur voor ontmoetingen, sport en spel ) en de effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen 
aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied). 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling (behoud van het 
bestaande grasveld als publieke ruimte). 
 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.10. DEELPLAN 8 BAUDELO: ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN 
MILIEUEFFECTEN 

Met voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 
 behoud van de erfgoedwaarde; 
 het bouwvrij maken van het plangebied; 
 een verdere ontwikkeling van de erfgoedsite met park en het voorzien van de noodzakelijke constructies voor het park en 

infrastructuur voor een toeristisch en recreatief aanbod – op maat van de gemeente (herbestemming naar overig groen). 

5.10.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☐ 
☒ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☒ ☐ 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

Het deelgebied heeft de bodem een antropogeen karakter (bebouwde zones). 
Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken kwetsbaar is.  
De zone kent een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 

 

 
 Antropogeen 
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 Zbg  

 Zcg 

 ZcP 

 ZdP 

 V-E 

 ON 

 Bodemkaart (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud van de erfgoedsite met aanleg park, het bouwvrij maken van 
het deelgebied en mogelijkheid tot uitbouwen tot een toeristische en recreatieve plek op maat van de gemeente), het gegeven 
dat er binnen het plangebied geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat 
de ontwikkeling van het plangebied geen ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen 
aanzienlijke effecten op bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Het plan voorziet geen risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een ander bestemmingstype. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

EROSIE 

Referentiesituatie 
 Erosiegevoeligheid (watertoets): 

De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden overwegend aangeduid als ‘niet erosiegevoelig’. Binnen het 
plangebied wordt één kleine zone aangeduid als erosiegevoelig. 
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 0 

 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Gevoeligheid voor grondverschuivingen: 
Voor het plangebied werden geen gegevens gevonden voor gevoeligheid voor grondverschuivingen. 

 
Effectenbespreking 
De kleine zone binnen het plangebied - die aangeduid wordt als erosiegevoelig - ligt net ter hoogte van de Koudebormsite. Met 
dit plan wenst men deze erfgoedsite te behouden en aan te leggen aan als een (landschaps)park met respect voor de 
erfgoedwaarde. Ter hoogte van de erosiegevoelige zone zal geen infrastructuur aangelegd worden. 
Het plan ligt niet ter hoogte van een zone die gevoelig is voor grondverschuivingen. 
 
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet geen ingrijpende wijziging in bodemgebruik (uitgezonderd het aanleggen van 
de noodzakelijke verharding en beperkte constructies voor een museum). Er kan worden aangenomen dat het effect op het 
erosiegedrag minimaal zal zijn. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 

5.10.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☐ ☒ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☐ ☒ 

GRONDWATER 

Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Binnen het plangebied is weinig verharding aanwezig. De bestaande erfgoedsite Koudemborm blijft behouden. Het 
voorliggend RUP voorziet het beperkt aanleggen van infrastructuur voor de uitbouw van deze plek tot een toeristische en 
recreatieve plaats op maat van de gemeente (bouwverbod). 

 Ligging van het plan in niet-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het volledig plangebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de 
ondergrond door de bodem.  
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 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, februari 2021) 

 Erosiegevoeligheid (watertoets): 
De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden overwegend aangeduid als ‘niet erosiegevoelig’. Binnen het 
plangebied wordt één kleine zone aangeduid als erosiegevoelig. 
 

 
 0 

 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 
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 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).  

 
 Geen informatie beschikbaar 

 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, februari 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied aangeduid als zeer kwetsbaar (Ca1).  
Ca1-gronden hebben een zandige en/of beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit 
zand (Geopunt, februari 2021). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning. Op ca 3,7 km is een beschermingszone type 
III voor grondwaterwingebied en beschermingszone gelegen. 

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging: 
Zowel binnen als in de omgeving van het plangebied zijn geen percelen aanwezig als in de nabijheid van het plangebied 
die opgenomen zijn in het geoloket van OVAM inzake verontreiniging (o.a. bodemonderzoek, saneringen). 

 
Effectenbespreking 
 

Kwantiteit/ verharding (grondwaterhuishouding) 

Het plan voorziet niet in 
een relevante wijziging in 
bijkomende verharding. 

(een artificieel oppervlak op 
de bodem door verharding, 
gebouwen, wegen en 
andere constructies). 

 Het plan voorziet in het behoud van het bouwkundig erfgoed ‘Hof van Koudenborm’ en 
beschermd monument ‘Ruïne hof van Coudenborn’ met aanleg van een 
(landschaps)park.  

 Binnen het deelgebied wordt een bouwverbod voorzien. 
Het plangebied behoudt hoofdzakelijk zijn onverhard karakter en wordt deels ingericht als 
(landschaps)park met respect voor het omliggend open landschap en open zichten. Het 
aanleggen van nieuwe verhardingen zal beperkt worden. 
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 Er zijn geen kwetsbare zones voor grondwaterstijging of -verlaging (geen winningen of 
kwetsbare vegetaties (moerassen, natte heide, broekbossen, venen) aanwezig binnen 
het plangebied. 

Grondwaterstroming 

Ondergrondse constructies 
zijn mogelijk. 

 Het planvoornemen voorziet geen ondergrondse constructies (bouwverbod).  

Het plan heeft geen 
permanente wijziging 
(verhoging/ verlaging) van 
de grondwaterstand tot doel 
(bv. t.b.v. natuur of 
landbouw). 

 

 De plangebied is gelegen buiten een zone voor drinkwaterwinning en is eveneens niet 
gelegen nabij een zone voor grondwaterwinningen (die water winnen uit dezelfde 
watervoerende laag). 

 De toegelaten inrichtingen zullen niet van die aard zijn dat bemalingen noodzakelijk zullen 
zijn. Indien een tijdelijke bemaling tijdens de aanlegfase met niet permanente impact (en 
geen impact op grondwaterstandsgevoelige vegetatie) toch noodzakelijk zou zijn, zullen 
niet aanzienlijk zijn. 

Kwaliteit (grondwater-kwaliteit) 

Activiteiten met risico op 
verontreiniging zijn mogelijk 
uit te sluiten in het 
plangebied. 

 De bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving zal gevolgd worden: 
 Eventuele accidentele grondwaterverontreiniging door het planvoornemen is uit te sluiten, 

maar bij bouwwerkzaamheden en bodemverstoring en bij nieuwe inrichtingen dient de 
geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlaremo) te worden gevolgd. Er worden bijgevolg 
geen aanzienlijke effecten verwacht op grondwaterkwaliteit (verspreiden van 
verontreiniging) door het grondverzet/calamiteiten/interferentie met saneringen. Gepaste 
voorzorgen worden verzekerd via het Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA.  

 De toegelaten inrichtingen zullen niet van die aard zijn dat bemalingen noodzakelijk zullen 
zijn. Indien een tijdelijke bemaling tijdens de aanlegfase met niet permanente impact (en 
geen impact op grondwaterstandsgevoelige vegetatie) toch noodzakelijk zou zijn, zullen 
niet aanzienlijk zijn. Eventuele Bemaling tijdens de aanlegfase zal tijdelijk zijn. Er worden 
geen permanente bemalingen verwacht. Op projectniveau dient steeds voldaan te 
worden aan de geldende Vlarem-regelgeving inzake bemaling opdat bemaling een zo 
klein mogelijke impact heeft. Op dit niveau zijn er ook technische mogelijkheden te 
voorzien zoals bemalingsdebieten beperken, afdammen bouwputten, retourbemaling, 
infiltratie elders maar nabij maximaliseren, etc. Aanzienlijke effecten worden niet 
verwacht. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

OPPERVLAKTEWATER 

Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

AFVALWATER 

Het plan gaat niet gepaard met afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg niet 
verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  
 
In de stedenbouwkundige voorschriften zal ruimte voor de waterloop OZMB021 (die ten westen van het plangebied loopt) 
voorzien worden. Hier geldt een erfdienstbaarheidzone (voor doorgang en deponie) van 5 meter langs beide zijden. 
 
Bij het oprichten van nieuwe constructies en/of uitbreiden van bestaande constructies, moet men voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening voorziet bepalingen over het verplicht aanleggen van 
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infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere 
voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Hemelwater afkomstig van 
alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in hemelwaterputten. Hergebruik van hemelwater uit hemelwaterputten is 
verplicht. De overloop van de hemelwaterputten moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te 
milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

5.10.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 
grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

☐ ☒ 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☒ ☐ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☒ ☐ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
 In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-

gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 1 km afstand van het plangebied.  
Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 
Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het 
plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
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 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden55. Het plangebied van het RUP is niet 
gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het natuurverwevingsgebied ‘Moervaartvallei fase 1’ ligt op circa 170 meter van 
het plangebied. 

 
Effectenbespreking 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa. 1 km afstand van het plangebied. Het plangebied 
bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals 
bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het plan te verwachten. Er is geen 
passende beoordeling noodzakelijk. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke of betekenisvolle 
effecten op NATURA-2000 gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Het natuurverwevingsgebied 
‘Moervaartvallei fase 1’ ligt op ca 170 m van het plangebied. Een verscherpte natuurtoets wordt niet nodig geacht. Rekening 
houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest. Binnen het plangebied zijn geen waardevolle elementen gekarteerd. 
Op de biologische waarderingskaart worden zones gecategoriseerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze categorisering 
werd opgemaakt op basis van orthofoto’s. Ten zuiden en grenzend aan het plangebied ligt het complex van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle elementen omwille van een akker op een zandige bodem, bermen, perceelsranden met 
rietland en andere vegetaties van het rietverbond en een bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg. Deze 
categorisering is gebeurd op basis een terreinbezoek in mei 1999. 

 
 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 
55 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, februari 2021) 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Aanwezigheid van oudere bossen: 

Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Tevens werden er in het 
plangebied geen bossen op de Ferrariskaart of Vermaelenkaart aangeduid. 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
Volgens het gewestelijk RUP ‘Moervaartvallei fase 1’ ligt het plangebied binnen de overdruk ‘erfgoedlandschap 
Moervaartdepressie’. Ten zuiden van het plangebied ligt gemengd open ruimtegebied met cultuurhistorische waarde. Ten 
zuiden van de Moervaart voorziet het GRUP voor het agrarisch gebied een overdruk als verwevingsgebied waarbij de 
functies natuurbehoud en landbouw nevengeschikt zijn.  

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019: 
Het plangebied is opgenomen in een landinrichtingsproject in onderzoek ‘Moervaartvallei’ . Het onderzoek naar de 
opportuniteit en haalbaarheid is gestart op 3 april 2009.  Het gebied maakt eveneens deel uit van een vastgesteld 
landinrichtingsproject. In 2018 is gestart met de voorbereiding voor de uitvoering van het landinrichtingsproject.  

 
 Landinrichtingsproject in onderzoek 

 Landinrichting - 2019 (Geopunt, februari 2021) 
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 Vastgesteld landinrichtingsproject in voorbereiding 

 Vastgesteld landinrichtingsproject in uitvoering 

 Vastgesteld landinrichtingsproject - 2019 (Geopunt, februari 2021) 

Effectenbespreking 
De Oostvaart en de kasseiweg zijn waardevolle structuren in het landschap. Ook het landelijke karakter, het open zicht waarin 
het beschermd monument zich bevindt zijn hier beeldbepalend. Deze structuren kunnen beperkt beïnvloed worden door de 
ingrepen volgens het plan. Echter wordt er een bouwverbod binnen het deelgebied voorzien en wordt het deelgebied aangelegd 
als (landschaps)park, waardoor we kunnen stellen dat de impact beperkt zal blijven. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud erfgoedsite met aanleg park en mogelijkheid tot uitbouwen 
tot toeristisch en recreatiegebied op maat van de gemeente) en het gegeven dat ten zuiden en grenzend aan het plangebied 
een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen ligt maar dat er een park wordt aangelegd met 
respect voor het omliggende open landschap en de open zichten en men de bestaande erfgoedsite wenst te behouden,, er 
geen oudere bossen voorkomen noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten of groengebieden op 
bestemmingsplannen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op 
biotoopverlies/-wijziging optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Referentiesituatie 
 Aanwezigheid van biologisch waardevol faunistisch gebied en aanwezigheid van zones gevoelig voor verstoring (‘groot 

risico’ in pleister- en rustgebieden, slaapplaatsen, broedkolonies, bijzondere broedvogels, weidevogelgebieden, 
akkervogelgebieden, lijnelementen zoals waterlopen, kleine landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten, 
bosranden): 
o Broed- en pleistergebieden voor vogels: 

Op basis van de risicoatlas van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is de kans klein (mogelijk risico 
(buffers) dat het plangebied een pleister- en rustgebied is voor watervogels en steltlopers.  
Het plangebied wordt eveneens niet aangeduid als weidevogel gebied. 
Ook wordt het gebied rondom het plangebied niet aangeduid als een gebjed voor bijzondere broedvogels.  
Daarnaast is het plangebied ook niet aangeduid als een slaapplaats van vogels, maar is het een bufferzone (mogelijk 
risico) voor broedkolonies. 
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 Pleister- en rustgebieden watervogels en steltlopers (Inbo, februari 2021) 

o Het plangebied is niet gelegen in een beheergebied van weidevogelsoorten of akkervogelsoorten. Het is tevens niet 
gelegen in een stiltegebied. Volgens de biologische waarderingskaart is het gebied een complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen met een akker op zandige bodem, bermen, perceelsranden met rietland en 
andere vegetaties van het rietverbond en een bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg. 

 Aanwezigheid van trekroutes in het geval het planvoornemen de inplanting van windturbines beoogd: 
Op basis van de risicoatlas van INBO is de kans aanwezig (mogelijk risico) dat in en om het plangebied van voorgenomen 
RUP vogels aanwezig zijn. Er is eveneens een risico dat in en om het plangebied vleermuizen aanwezig zijn. 
 

 
 Groot risico 

 Risico 

 Mogelijk risico 

 Onvoldoende informatie 

 Risicoatlas vogels met betrekking tot windturbines - 2015 (Inbo, Klik of tik om een datum in te voeren) 
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 Risico 

 Mogelijk risico 

 Onvoldoende informatie 

 Risicoatlas vleermuizen met betrekking tot windturbines - 2015 (Inbo, Klik of tik om een datum in te voeren) 

Effectenbespreking 
De activiteiten - zoals bijvoorbeeld een museum, locatie voor waterrecreatie of dergelijke - die mogelijk zijn binnen het 
plangebied zijn niet van die aard dat er een grote rustverstoring van uit gaat. Er zijn geen gevoelige soorten te verwachten in de 
nabije omgeving.  
De schaal van de recreatie wordt afgestemd op de draagkracht van de omgeving en blijft op het niveau van de gemeente. 
Er worden geen aanzienlijke effecten inzake rust- en lichtverstoring verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

5.10.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

☒ ☐ 
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 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☒ ☐ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☒ ☐ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☐ ☒ 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Aanwezigheid van beschermd onroerend erfgoed: 

o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn beschermde cultuurhistorische landschappen, beschermde 
archeologische sites en beschermde overgangszones aanwezig. 

o Aanwezigheid van beschermde stads- en dorpsgezichten: 
Het deelgebied maakt deel uit van ‘Hof van Coudenborn en omgeving’ met ID 8857. 
“Het Hof van Koudenborn, ook Hof van Coudenborn, Hof ter Caude Borne of Boudelo genaamd, is met zijn 
onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. Het Hof van Coudenborn is met zijn onmiddellijke omgeving 
beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de sociaal-culturele waarde (in casu 
landschappelijke waarde).”56 

 

 
56 ONROEREND ERFGOED, Hof van Coudenborn en omgeving, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8857), (februari 
2020). 
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 Beschermde stads- en dorpsgezichten 

 Beschermde stads- en dorpsgezichten (Geopunt, februari 2021) 

o Aanwezigheid van beschermde monumenten: 
Binnen het deelgebied is de ‘Ruïne hof van Coudenborn’ (ID 21134) gelegen. “Deze bescherming betreft de ruïne van 
het hof van Coudenborn (gehele perceel waarop de ruïne gelegen is). Het hof van Coudenborn werd in 1979 reeds 
beschermd, maar stortte kort na de bescherming in. De huidige bescherming gaat uit van de vandaag aanwezige 
erfgoedelementen en -kenmerken. Het beschermingsbesluit bevat een beheersvisie die is aangepast aan de huidige 
toestand.”57 

 

 
 Beschermde monumenten 

 Beschermde monumenten (Geopunt, februari 2021) 

 
57 ONROEREND ERFGOED, Ruïne van Coudenborn, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/21134), (februari 2020). 
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 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen elementen van historische tuinen en parken, houtige 

beplanting en archeologische zones aanwezig. 
o Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten: 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. Ten zuiden van het plangebied zijn volgende zaken terug te vinden 
volgens de Landschapsatlas: 
‐ Ankerplaats: Op circa 130 meter ten zuiden van het deelgebied is ‘Heirnisse, Vette-Meersbos, Fondatie en 

Kruiskapel’ gelegen. 
‐ Lijnrelict: Op circa 130 meter ten zuiden van het deelgebied is het lijnrelict ‘Moervaart’ gelegen. 
‐ Relictzone: op circa 130 meter ten zuiden van het deelgebied is de relictzone ‘Moervaartdepressie’ gelegen. 
‐ Puntrelict: op cirrca 130 meter ten zuiden van het deelgebied is het puntrelict ‘Koudenbornbrug’ gelegen. 

 

 
 Relictzone 

 Puntrelict 

 Lijnrelict 

 Ankerplaats 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, februari 2021) 

o Bouwkundig erfgoed: 
Binnen het deelgebied is ‘Hof van Koudenborn’ (ID 84963) gelegen. “Ruïne van het buitenhof van de cisterciënzerabdij 
Boudelo in Stekene, daterend uit de 16de en 17de eeuw.”58 

 

 
58 ONROEREND ERFGOED, Hof van Koudenborn, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/84963), (februari 2020). 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 1 I 12/10/2022 I 0210 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 

 Aanwezigheid van een erfgoedlandschap: 
Het plangebied is gelegen in het erfgoedlandschap ‘Moervaartvallei’. 

 
 Erfgoedlandschappen 

 Erfgoedlandschappen (Geopunt, februari 2021) 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
 
Effectenbespreking 
De planoptie gaat uit van de erfgoedwaarde van de site met de aanleg van een landschapspark (er wordt o.a. een bouwverbod) 
voorzien. Een landschapspark wordt aangelegd met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden. Er kan redelijkerwijze 
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geconcludeerd worden dat geen aanzienlijke effecten ten aanzien van de statusgebieden en -elementen (beschermingen en 
vastgestelde erfgoedelementen). 

dat er geen fysieke ingrepen kunnen voorkomen door het planvoornemen. Maar het voorzien van een museum of 
de aanleg van een park kan deze wel teweeg brengen. 

- Deelplan 1, deelgebied 8 “Baudelo”, p205, effectbespreking. De Oostvaart en de kasseiweg zijn waardevolle 
structuren in het landschap. Ook het landelijke karakter, het open zicht waarin het beschermd monument zich 
bevindt zijn hier beeldbepalend. Dit zijn structuren die wel beïnvloed kunnen worden. Gelieve deze beoordeling 
nogmaals te bekijken. 
 
 
De effectbespreking is opgenomen in de navolgende paragrafen ‘landschap’, ‘bouwkundig erfgoed’ en ‘archeologie.’ 

LANDSCHAP 

Referentiesituatie 
Mogelijke kwetsbaarheden: 

 Structuur- en relatiewijzigingen en erfgoedwaarden: 

o Binnen of nabij het plan zijn geen landschappelijk waardevolle zones, structuren of elementen (bv. niet-
rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, taluds, historische dijken, KLE’s…) aanwezig (o.b.v. bijvoorbeeld 
geoportaal onroerend erfgoed, eigen terreinwaarnemingen) die beïnvloed kunnen worden (bv. rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van dijken en bermen, rooien van 
KLE’s).  

o Volgens de wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed (element) ligt grenzend en ten westen van het 
plangebied de Oostvaart en kasseiwegen. Het plangebied maakt deel uit van het landschappelijk erfgoedelement 
(geheel) Moervaartdepressie (ID 135389) 

o Het plangebied is wel gelegen op de landschapskenmerkenkaart omwille van de aanwezigheid van de Oost- en 
West-Vlaamse dekzandrug. 
 

 
 Vlakvormig landschapselement 

 Landschapskenmerkenkaart - 2000 (Geopunt, februari 2021) 
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 Landschappelijk erfgoedelement 

 Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed  (Geopunt, februari 2021) 

 
 Landschappelijk erfgoedgeheel 

 Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed  (Geopunt, februari 2021) 

o Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen 
aanwezig. 

o Binnen of nabij het plan zijn geen historische landschapsstructuren of -elementen (bv. historische kavelstructuren, 
nederzettingsvormen en –patronen, dijken, historische bossen) aanwezig die beïnvloed kunnen worden (bv. 
omvormen landgebruik, rooien historisch bos, omleggen historische wegen- of dijkenpatroon). 

o Binnen het plangebied zijn geen percelen met historische bossen (cfr. bosleeftijdkaart, kaartlagen met bos op 
historische kaarten ) aanwezig. 

 Landschapsuitzicht: 
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o In of nabij het plangebied zijn geen landschapsstructuren of –elementen aanwezig die gevoelig zijn t.a.v. nieuwe 
opgaande infrastructuren (zoals hoogbouw, masten, torens of turbines), t.g.v. mogelijke verstoring van skyline of het 
creëren van visuele barrières: zoals een nabijgelegen landschap met hoge belevingskwaliteit, vergezichten, 
zichtassen op kerk, zichtassen van uit een kasteel, visuele relaties tussen gebouwen en bijbehorende beplantingen. 

o Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen 
aanwezig. 

o Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap “Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van 
het kanaal Gent-Terneuzen”. Het is een zandstreek binnen de Vlaamse Vallei. Dit landschap wordt gekenmerkt door 
kleine landduintjes die in het reliëf slechts moeilijk te herkennen zijn. 

 Er zijn geen elementen uit de landschapsatlas aanwezig binnen de contour van het voorliggend RUP. 
 
Effectenbespreking 
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt voorzien dat de handelingen en ingrepen geen impact mogen hebben op de 
beeldbepalende landschappelijke karakter en de open zichten (binnen het deelgebied, maar er ook buiten o.a. dDe Oostvaart 
en de kasseiweg zijn waardevolle structuren in het landschap). 
 
Rekening houdend met de aard van het plan/de ingrepen (behoud erfgoedsite met aanleg park en mogelijkheid tot uitbouwen 
tot toeristisch en recreatiegebied op maat van de gemeente) en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden inzake structuur – 
zoals niet-rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, taluds, historische dijken, KLE’s, landschappelijk waardevolle (agrarische) 
gebieden, historische kavelstructuren, nederzettingsvormen en –patronen, dijken, historische bossen -  werden gedetecteerd, 
kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op landschapsstructuur en –relaties optreden. 
Daar er geen kwetsbaarheden inzake uitzicht – zoals vergezichten, zichtassen op een historisch gebouw zoals een kerk, 
zichtassen van uit een historisch gebouw zoals een kasteel, visuele relaties tussen gebouwen en bijbehorende beplantingen - 
voorkomen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op landschapsuitzicht optreedt. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

BOUWKUNDIG ERFGOED 

Referentietoestand 
 In het westen van het plangebied is het ‘Hof van Koudenborn’ (ID 84963) aanwezig, dit is vastgesteld bouwkundig erfgoed 

opgenomen in de inventaris van vastgesteld bouwkundig erfgoed.  
 Volgende erfgoedobjecten zijn te vinden binnen het plangebied:  

o Hof van Coudenborn (ID 34286) (bouwkundig element):  
o Hof van Coudenborn en omgeving (ID300846) (bouwkundig geheel): De overblijfselen van het Hof van Coudenborn 

zijn omringd door een landelijke omgeving, die wordt gekenmerkt door hoeven, akkers en weilanden en wordt 
doorsneden door de door bomenrijen afgebakende Oostvaart (noord - zuid) en de Moervaart (oost - west). 

 
 Binnen of nabij het plan zijn waardevolle bouwkundig erfgoedelementen aanwezig die beïnvloed kunnen worden (door bv. 

afbraak, renovatie, beïnvloeding van de ensemblewaarde of ruimtelijke contextwaarde). 
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, februari 2021) 

  

 
 Bouwkundig erfgoedelement (geheel) 

 Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed  (Geopunt, februari 2021) 

Effectenbespreking 
 Het plan/RUP heeft reeds aandacht voor de belangrijke bouwkundige erfgoedwaarden binnen het gebied, zoals het behoud 

van de aanwezige erfgoedwaarden van de Koudenbornsite. Naast deze site wenst de gemeente een park aan te leggen 
met respect voor het omliggende open landschap en open zichten. 

 Het planvoornemen voorziet in specifieke bestemmingen of voorschriften waarbinnen de erfgoedwaarden van het 
bouwkundig erfgoed optimaal tot hun recht komen.  

 Het plan situeert zich in beschermd onroerend erfgoed en inventarisitem. Echter beoogt het RUP net de bescherming van 
de Coudembormsite en de aanleg van een parkje met respect voor het omliggende open landschap met open zichten. 
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 Er is geen conflict tussen het planvoornemen en de specifieke verbodsbepalingen in de beschermingsbesluiten, 
voorschriften van het Unesco Werelderfgoed, of in de vaststellingsbesluiten van vastgestelde relicten. 

 Het plan voorziet de integratie en behoud van de erfgoedelementen  
 Behoud van actuele waarde van het gebied staat voorop. 
 Het planvoornemen wijzigt de ensemble- of contextwaarde niet. 
 Het plan zorgt niet voor een verstoring van landschappelijke, bouwkundige of archeologische waarden van het gebied. 
 Het plan veroorzaakt geen volledig of gedeeltelijke verdwijning of vernietiging van het bouwkundig erfgoed. 
 Het plan zorgt niet voor een wijziging van de ensemblewaarde of contextwaarde van bouwkundig erfgoed. 
Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat er met het RUP geen aanzienlijk negatieve effecten inzake bouwkundig erfgoed te 
verwachten zijn. 
 
Gezien binnen dit deelplan beschermd erfgoed aanwezig is, moeten volgende behoudsbeginsels worden nageleefd: 
 Het actiefbehoudsbeginsel van het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.4.1) verplicht zakelijkrechthouders en gebruikers 

van een beschermd goed om het in goede staat te behouden. 
 Artikel 6.4.3 legt een passiefbehoudsbeginsel op dat verbiedt om beschermde goederen te beschadigen, te vernielen of 

andere handelingen te stellen die de erfgoedwaarde ervan aantasten. Om de impact van concrete handelingen af te 
toetsen en de erfgoedwaarden te garanderen zijn een aantal werken toelatingsplichtig (artikel 6.4.4). 

Op basis van deze bovenstaande artikels kan een archeologisch onderzoek bij handelingen aan of in beschermd onroerend 
erfgoed noodzakelijk zijn als flankerende maatregel. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

ARCHEOLOGIE 

Het plan geeft geen aanleiding tot werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen/verstoring in de bodem (zoals graafwerken, 
ophoging, ondergrondse constructies & verharding) of permanente grondwatertafelwijziging). Aanzienlijke effecten op 
archeologisch erfgoed worden dan ook niet verwacht. 
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 
Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn.  

5.10.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☒ ☐ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
Referentiesituatie 
 Het plangebied wordt ontsloten via de Heirbaan - lokale weg type I - een verharde weg bestaande uit één rijbaan.  
 Vlak aan het plangebied is een halte van de Lijn aanwezig (Moerbeke-Waas Oostvaart) met bedieningen van de lijnen: 

o 41 : Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
o 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x per uur). 
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 Het plangebied is gelegen op ca 11 km van het treinstation Lokeren. 
 Op circa 470 meter van het plangebied is de fietssnelweg F41 aanwezig.  
 Er zijn momenteel geen problemen gekend qua verkeersafwikkelingen in de omgeving van het plangebied. 
 
Effectenbespreking 
De gemeente wenst met dit deelplan de site rond Koudenborm (Hof ten Fonteyne) uit te bouwen tot toeristisch en 
recreatiegebied met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden. De invulling van dit beschermd monument dient nog 
geconcretiseerd te worden, in het GRS wordt alvast gedacht in de richting van een locatie voor watertoerisme, museum… De 
ligging aan de Moervaart biedt hierbij unieke kansen.  
De gemeente wenst naast de Koudenbormsite een park aan te leggen met respect voor het omliggend open landschap en de 
open zichten. Dit park kan als rustpunt gebruikt worden als schakel in de recreatieve as langs de Moervaart. 
Het toeristisch en recreatief aanbod wordt voorzien op maat van de gemeente en binnen de draagkracht van het gebied. De 
ontwikkelingen zullen gericht worden fietsers en wandelaars. 
Er wordt dan ook geen significante toename van het aantal (gemotoriseerde) verkeersbewegingen verwacht. De mogelijke 
bijkomende verkeersgeneratie overstijgt de capaciteit/het draagvermogen van de omgeving niet en er worden ook geen 
verkeersafwikkelingsproblemen of problemen inzake verkeersleefbaarheid verwacht. Het plangebied is eveneens goed 
bereikbaar via het openbaar vervoer (bus) of via de fiets (aanwezigheid fietssnelweg F41). 
 
Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of infrastructuur. Aanzienlijke effecten op 
mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☐ ☒ 

 

Ruimtegebruik & ruimtebeleving 

Referentiesituatie 
Momenteel is enkel de historische ruïne ‘Hof van Koudenborn’ aanwezig in het plangebied. Het oosten van het plangebied 
wordt gebruikt voor grondopslag en het stallen van voertuigen door de gemeente. Het planvoornemen is om deze site te 
behouden en ernaast een park aan te leggen met respect voor het omliggende open landschap en de open zichten. Ook wordt 
bekeken om deze plaats als toeristisch en recreatief gebied verder uit te werken vb. met museum, jeugdherberg  of als locatie 
voor watertoerisme. Deze invulling dient nog verder geconcretiseerd te worden.  
 
Effectenbespreking 
Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. Effecten ten aanzien van ruimtegebruik 
en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 
Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
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Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☒ ☐ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties59  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Referentiesituatie 
Er zijn geen specifieke problemen rond gezondheid voor de mens bekend. 
Het plangebied is niet gelegen langsheen grote verkeersinfrastructuren, een treinlijn of luchthaven, waardoor de immissie van 
geluid en trillingen vanuit de omgeving in het plangebied gering is. 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied zorgen niet voor significante geluidshinder. 
 
Effectenbespreking 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. Aanzienlijke effecten 
ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  
 

VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie hoofdstuk 7 Veiligheidsrapportage – RVR-toets van deze 
nota). Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied.  
Onder de bijlagen van deze nota wordt de RVR-toets toegevoegd. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

 
59 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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5.10.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (behoud erfgoedsite met aanleg park en mogelijkheid 
tot uitbouwen tot toeristisch en recreatiegebied op maat van de gemeente ) en de effecten, kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten (bv. ten gevolge van het grotendeels verwijderen van 

bomen en waterpartijen in stedelijk gebied) 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van 

bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 
Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstelling ( behoud erfgoedsite en 
aanleg van een park met respect voor het omliggende open landschap en de open zichten). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  
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5.11. VERDER TE ONDERZOEK DISCIPLINES EN NEVENDISCIPLINES 

Op basis van de momenteel voorhanden zijnde informatie, wordt geconcludeerd dat er voor de verschillende disciplines geen 
aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht door de uitvoering van voorliggend plan.  
 
Het gaat om volgende disciplines: 

 bodem, 
 water, 
 biodiversiteit, 
 geluid en trillingen, 
 landschap, onroerend erfgoed en archeologie,  
 mens & ruimte en 
 klimaat. 

 
Er dienen geen disciplines verder onderzocht te worden. 
 
Indien gedurende de verdere procedure toch blijkt dat niet zondermeer kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke negatieve 
effecten worden verwacht voor een bepaalde discipline, zal deze discipline verder onderzocht worden. 

5.12. CUMULATIEVE EFFECTEN 

Er is geen onderlinge beïnvloeding van de verschillende plangebieden ten opzichte van elkaar.  
Eerder opgemaakte RUP’s in de omgeving hebben geen invloed op de plangebieden van voorliggend RUP. De ontwikkelingen 
zoals voorzien in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ kennen een andere insteek en deze plangebieden worden anders 
ontsloten dan de plangebieden van dit voorliggend RUP. 
Er worden geen cumulatieve effecten verwacht. 

5.13. GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

De gemeente Moerbeke grenst aan de landsgrens met Nederland. De plangebieden zelf grenzen niet rechtstreeks aan de 
grens met Nederland. Ze liggen in vogelvlucht op circa 4,3 km van de landsgrens. 
Gelet op het programma van het plan, de situering van de plangebieden, de aard van het plan, de omvang van de effecten 
zoals hiervoor beschreven en de grote afstand tot een landsgrens worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht  
 
Er worden geen gewestgrensoverschrijdende significante milieueffecten verwacht. 

5.14. LEEMTEN IN DE KENNIS 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van bepaalde effecten niet beoordeeld kan worden. 

5.15. GLOBALE CONCLUSIE OVER DE AANZIENLIJKHEID VAN MILIEUEFFECTEN 

Op basis van de beschikbare informatie op dit moment, kan uit het effectenonderzoek besloten worden dat het voorgenomen 
plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Voor het voorliggend deelplan ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ dient 
overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 van het DABM geen plan-MER te worden gemaakt. 

5.16. WATERTOETS 

De beschrijving van de watertoets werd mee opgenomen in het onderzoek naar de effecten op het milieu en de mens. 
 De verschillende deelgebieden zijn niet gelegen in effectief en/of mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. 
 Er hebben zich recent geen overstromingen voorgedaan binnen de deelgebieden.  
 De deelgebieden behoren niet tot de risicozones voor overstromingen en ook niet tot de van nature overstroombare 

gebieden. 
 Binnen de verschillende deelgebieden zijn enkele publieke grachten aanwezig (die voornamelijk grenzen aan de 

deelgebieden). 
 
Mits toepassing van de gewestelijke verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en de normen 
omtrent erfdienstbaarheden, worden geen problemen verwacht voor wat betreft het aspect 'water'. 
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Te meer dat verschillende deelgebieden herbestemd worden van zone voor wonen naar een functie voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (voor onder andere de aanleg van een park). 
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6. VEILIGHEIDSRAPPORTAGE – RVR-TOETS 

De RVR-toets is een middel om na te gaan of de geplande ruimtelijke ontwikkelingen een invloed hebben op de risico’s en 
mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, 
anderzijds omwille van de geplande ontwikkelingen in het plangebied.  
 
In het kader van dit RUP werden volgende ruimtelijke veiligheidstoetsen uitgevoerd op 9/05/2022 voor alle deelgebieden, met 
ref. RVR-AV-1651. 
De conclusie hieruit is dat het RUP niet verder voorgelegd dient te worden aan de dienst Veiligheidsrapportering en er geen 
ruimtelijk veiligheidsrapport dient te worden opgemaakt.  
De afschriften van de verschillende besluiten zijn terug te vinden als bijlage van deze nota. 
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7. PASSENDE BEOORDELING 

De passende beoordeling wordt voorgeschreven volgens artikel 36ter van het decreet Natuurbehoud en is van toepassing 
indien het plan betekenisvolle impact kan hebben op speciale beschermingszones. 
 
Het voorgenomen plan heeft niet te maken met het beheer van een speciale beschermingszone en het gebied is niet gelegen in 
of in de onmiddellijke omgeving van een habitatrichtlijngebied en/of vogelrichtlijngebied, daarom moet geen passende 
beoordeling worden opgemaakt. 
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8. BIJLAGEN 

 Plan feitelijke juridische toestand 
 Ruimtelijke veiligheidsrapportage-toets 

o Advies dienst veiligheidsrapportage 
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8.1. PLAN FEITELIJKE JURIDISCHE TOESTAND 
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8.2. RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE-TOETS 

ADVIES DIENST VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 



uw	bericht	van uw	kenmerk ons	kenmerk bijlagen
09/05/2022 RUP	Gedeeltelijke

herziening	Suikerfabrieksite
RVR-AV-1651 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite	-	Deelplan	1"

Ter	 uitvoering	 van	 de	 Seveso-richtlijn 	 dient	 in	 het	 beleid	 inzake	 ruimtelijk	 ordening	 rekening	 gehouden	 te
worden	 met	 de	 noodzaak	 om	 op	 langetermijnbasis	 voldoende	 afstand	 te	 laten	 bestaan	 tussen	 Seveso-
inrichtingen 	 enerzijds	 en	 aandachtsgebieden 	 anderzijds.	 Deze	 doelstelling	 wordt	 verwezenlijkt	 door	 het
houden	 van	 toezicht	 op	 de	 vestiging	 van	 nieuwe	 Seveso-inrichtingen,	 op	wijzigingen	 van	 bestaande	 Seveso-
inrichtingen,	en	op	nieuwe	ontwikkelingen	rond	bestaande	Seveso-inrichtingen.

Onderstaande	aftoetsing	heeft	specifiek	betrekking	op	het	aspect	externe	mensveiligheid	zoals	bedoeld	 in	de
Seveso-richtlijn,	 of,	m.a.w.	 op	 de	 risico’s	waaraan	mensen	 in	 de	 omgeving	 van	 Seveso-inrichtingen	 (kunnen)
blootgesteld	worden	ten	gevolge	van	de	aanwezigheid	van	gevaarlijke	stoffen	in	die	inrichtingen.

Uitgaande	van	de	verkregen	informatie	(ingevoerd	in	de	RVR-toets	op	09/05/2022,	met	ref.	RVR-AV-1651),	kan
worden	geconcludeerd	dat:

Er	geen	bestaande	Seveso-inrichting	gelegen	is	binnen	het	plangebied;
Het	plangebied	niet	gelegen	is	binnen	de	consultatiezone	van	een	bestaande	Seveso-inrichting;
Het	inplanten	van	nieuwe	Seveso-inrichtingen	in	het	plangebied	niet	mogelijk	is,	aangezien	er	binnen	het
plangebied	enkel	bestendigheid	van	bestaande	bedrijvigheid	wordt	voorzien.

Voor	wat	betreft	het	aspect	externe	mensveiligheid	stelt	er	zich	in	dit	geval	geen	probleem:	het	RUP	dient	niet
verder	 voorgelegd	 aan	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 en	 er	 dient	 geen	 ruimtelijk	 veiligheidsrapport	 	 te
worden	opgemaakt.

Voor	 verdere	 informatie	 kan	 u	 terecht	 bij	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 van	 het	 departement	 Omgeving	 via
seveso@vlaanderen.be

Europese	Richtlijn	betreffende	de	beheersing	van	de	gevaren	van	zware	ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	betrokken	zijn
Inrichtingen	met	een	zodanige	hoeveelheid	aan	gevaarlijke	stoffen	op	het	terrein	dat	zij	vallen	onder	het	toepassingsgebied	van	de
Seveso-richtlijn
Gebieden	zoals	gedefinieerd	in	het	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	van	26/01/2007	houdende	nadere	regels	inzake	ruimtelijke
veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan	de	gemeente	Moerbeke

1

2 3

1

2

3



Bijlage:	Gegevens	van	de	RVR-toets
RUP	ID	nummer RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite
RUP	titel RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite	-	Deelplan	1
Initiatiefnemer gemeente	Moerbeke
Plangebied

Toets	uitgevoerd	op 09/05/2022
Nabijheid	bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor	zover	op	het	moment	van	de	toets	bekend,	liggen	er	GEEN	bestaande
Seveso-inrichtingen	in	of	nabij	het	hierboven	weergegeven	plangebied

Daarnaast	werden	nog	de	volgende	vragen	beantwoord:

Vraag Is	er	binnen	het	plangebied	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland?
Antwoord Ja,	er	is	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland.

Vraag Voorziet	het	RUP	enkel	bestendiging	van	bestaande	bedrijvigheid	of	ook	de
mogelijkheid	tot	nieuwe	bedrijvigheid?

Antwoord Het	plan	omvat	enkel	bestendiging	van	bestaande	bedrijvigheid.


