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 Inleiding, alternatieven en planvoornemen 

 Aanleiding en algemene doelstelling plan 

Voor meer info zie ook scopingnota § 1 en 2. 

 Aanleiding 

De huidige Sint-Niklase ziekenhuiscampus van AZ Nikolaas (AZN) is gelegen in het stadscentrum en 

bestaat uit twee delen, van elkaar afgescheiden door de Hospitaalstraat. Dit is het gevolg van de 

samensmelting in 2007 van de twee Sint-Niklase ziekenhuizen Maria Middelares en het AZ Waasland 

– de stadskliniek in de volksmond. De vzw AZ Nikolaas is toen ontstaan, waarbinnen de voornoemde 

Sint-Niklase ziekenhuizen samen met Sint-Helena (Sint-Gillis-Waas), Sint-Anna (Beveren), De Pelikaan 

(Temse) en het Fabiolaziekenhuis (Hamme) één groot ziekenhuis vormden met 811 bedden, 2.350 

personeelsleden en 220 artsen.  

Vooral in Sint-Niklaas vergde deze samensmelting grote infrastructuurwerken. Twee afzonderlijke 

ziekenhuizen in elkaar integreren terwijl er een belangrijke invalsweg in en uit de stad tussen ligt, was 

geen sinecure. Sinds de samenvoeging werd bijgevolg continu gebouwd of verbouwd.  

Kaderend binnen een lange termijnvisie heeft het ziekenhuis een grondige analyse gemaakt om een 

nieuw zorgstrategisch plan op te stellen. In de periode 2008-2010 heeft het ziekenhuis onderzoek 

gevoerd naar mogelijkheden in het behoud van de huidige locatie. De complexe gebouwenstructuur, 

het gebrek aan ruimte, de moeilijke bereikbaarheid en de beperkte parkeergelegenheid staan op 

termijn echter een verdere optimalisatie van de patiëntenzorg in de weg. Enerzijds zijn er de grenzen 

van de gebouwen en de layout van de site in relatie tot het organiseren van een toekomstgerichte 

vorm van zorgverlening, anderzijds kent ook de centrumstedelijke ligging op zich haar grenzen. 

Eind 2013 maakte het AZ Nikolaas omwille van het streven naar een hedendaags en toekomstgerichte 

zorgverlening (moderner, compacter, beter beheersbaar, functioneler en logischer opgebouwd 

ziekenhuis) bekend om op middellange termijn de stadskern te verlaten en te herlokaliseren naar een 

nieuwbouwcampus aan de westrand van de stad Sint-Niklaas.  

Locatiealternatieven 

In overleg met het stadsbestuur werden verschillende mogelijke locaties voor de realisatie van het 

ziekenhuis onderzocht. Tevens werd een onderzoek gevoerd naar potentiële binnenstedelijke locaties. 

Deze vergelijkende analyse is te consulteren onder hoofdstuk 2 van de scopingnota.  

Naar aanleiding van de locatiestudie voor de realisatie van het ziekenhuis werden twee locaties 

weerhouden voor verder onderzoek in het MER, namelijk onderzoeksgebied Neerkouter en 

onderzoeksgebied De Winningen. 



 

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas | 7 

  

Figuur 1-1: Weerhouden onderzoekslocaties ziekenhuis - locatiealternatieven 

 

RUP’s vallen onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM. Omdat ze 

het kader vormen voor de toekenning van een vergunning vallen ze eveneens onder het toepassings-

gebied van het DABM. 

Het voorgenomen plan vormt het kader voor het toekennen van een vergunning voor een project 

vermeld in bijlage III van het BVR ‘houdende vaststelling van categorieën van projecten onderworpen 

aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen, namelijk rubriek 10 b) stadsontwikke-

lingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet 

onder bijlage II vallen). Tevens is het niet uitgesloten dat het RUP valt onder de Bijlage II 10b – 

Infrastructuurprojecten  

b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen,  

- met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of 

- met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of  

- met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten 

per tijdsblok van 2 uur. 

Neerkouter 

De Winningen 
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De stad kiest ervoor om voor dit RUP een plan-MER op te stellen omdat niet bij voorbaat kan 

uitgesloten worden dat er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. 

 Plandoelstelling 

De hoofddoelstelling van het RUP bestaat erin de herlokalisatie van het AZ Nikolaas mogelijk te maken 

via de herbestemming van de uiteindelijk besliste locatie. Gecombineerd met de realisatie van het 

ziekenhuis zal een stadsrandparking worden gebouwd. Dit laatste kadert binnen de beleidsopties van 

het mobiliteitsplan.  

Voor het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis in Neerkouter zal ingenomen 

herbevestigd agrarisch gebied moeten worden gecompenseerd. Dit gegeven werd onderzocht in hfdst. 

6 van de scopingnota: als compensatie worden verschillende woonuitbreidingsgebieden met 

voorliggend RUP omgezet naar een landbouw-bestemming. Op die manier wordt een neutrale 

ruimtebalans gerealiseerd. Voor het onderzoeksgebied De Winningen is HAG-compensatie niet 

relevant. 

 Planvoornemen 

Het RUP zal het plangebied in zijn geheel bestemmen als een zone voor gemeenschapsvoorzieningen, 

waarbij enerzijds de nodige flexibiliteit wordt ingebouwd om voortschrijdend inzicht in de verdere 

ontwerpstappen mogelijk te maken, maar anderzijds ook garanties worden geboden m.b.t. een aantal 

cruciale onderdelen met impact op de omgeving, zoals: de landschappelijke buffering t.o.v. de 

omgeving, de verkeersafwikkeling van het gebied, de hoogte van de gebouwen, bouwvrije afstanden 

t.o.v. aanpalende percelen, etc.  

Wanneer locatie Neerkouter als te herbestemmen voorkeurslocatie voor de realisatie van het 

ziekenhuis wordt geselecteerd, zullen ook drie woonuitbreidingsgebieden deel uitmaken van het 

plangebied i.f.v. compensatie van het te herbestemmen agrarisch gebied. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de reële toestand in situ, eventuele geplande projecten, waarde voor de landbouw, 

etc. 

Inrichtingsalternatieven en programma alternatieven voor de milieubeoordeling 

Inrichtingsvarianten hebben betrekking op de wijze waarop het plangebied concreet zal ingevuld 

worden.  

Hoe de site concreet moet worden ingericht, staat nog niet vast. Voor de locatie Neerkouter is wel een 

masterplan opgemaakt (zie scopingnota §4.4) waarin de hoofdprincipes staan omschreven. Het 

masterplan geeft aan welk ruimtelijk programma moet worden doorvertaald binnen het RUP. Het 

geeft bijgevolg een indicatie van de benodigde oppervlakte, bouwhoogtes, buffers, etc. De krachtlijnen 

uit het masterplan blijven uiteraard belangrijke principes bij beide onderzoeksgebieden. Het RUP zal 

deze vastleggen en hierin beperkend optreden.   

Enkele aannames inzake programma voor de effectbeoordeling zijn reeds beschreven in de 

scopingnota. Hierna volgt een samenvatting en beperkte aanvulling 

- Het AZ Nikolaas plant een ziekenhuis met ± 662 verantwoorde bedden (hospitalisatiebedden met 

overnachting). 

- In het licht van het optimaliseren van het ruimtelijk rendement en strevend naar een zo klein 

mogelijke ruimte-inname, werd de oppervlakte in onderling overleg tussen de stad Sint-Niklaas 

en het AZ bepaald tot een maximale bruto te herbestemmen terreinoppervlakte van ± 16ha. 

- Indicatieve weergave verhardingspercentage (=incl. bebouwing): ca. 70% à 75%. 
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- Indicatief wordt uitgegaan van middelhoogbouw (wat betekent dat het hoogste vloerpas zich op 

25m bevindt (brandtechnische norm); een maximale bouwhoogte van zes bouwlagen, 29m; 

o Per bouwlaag wordt rekening gehouden met een hoogte van minimum 4,5m, waardoor 

er binnen de voormelde beschikbare hoogte een gelijkvloers + 5 bouwlagen kan worden 

gerealiseerd.  

o De totale hoogte van het nieuwe ziekenhuis zou 29m bedragen, waarboven plaatselijk 

enkel technische uitbouwen mogelijk zijn, beperkt tot 9m extra. 

- Parkeergebouw met een indicatieve hoogte van 14m en een capaciteit van ca. 1.700 

parkeerplaatsen. 

- Als het ziekenhuis verhuist, zal de nieuwe locatie gepaard gaan met een stadsrandparking. Er is 

in de beoordeling van de effecten indicatief uitgegaan van een stadsrandparking met 250 

plaatsen.  

- Een helikopterplatform wordt voorzien. Naar gebruik toe wordt als benadering rekening 

gehouden met  gemiddeld één landing per week (Polytrauma’s van omliggende snelwegen en 

industrie, Orgaantransplantatie, Transferts uit het buitenland). Het is uiteraard momenteel niet 

uitgesloten dat er in de verdere toekomst meer transport via drones kan verlopen. 

 

Ontsluiting 

- Ontsluiting op de N41; 

- Onderzoeksgebied Neerkouter: Een ontsluiting via de Heimolenstraat en N41 wordt vastgelegd. 

Ziekenhuisverkeer komt niet in de woonwijk langs de Heimolenstraat terecht (uitgezonderd 

hulpdiensten), er wordt een knip voorzien.  

-  

- Onderzoeksgebied De Winningen: Een ontsluiting op de rotonde N41 x Tuinlaan wordt vastgelegd. 

Dit zal via een nieuwe weg en aantakking op de rotonde dienen te gebeuren. Ziekenhuisverkeer 

.(uitgezonderd hulpdiensten) komt niet in de Arnhoutstraat of Tuinlaan ten oosten van de N41 

terecht. Dit kan worden vermeden door een intelligente knip. 
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- Fietsers en voetgangers kunnen de onderzoeksgebieden wel doorheen de knips bereiken.  

- De spoed krijgt een afzonderlijke ontsluiting op de N41, weliswaar uitsluitend voor inkomende 

hulpdiensten komende van het zuiden, dus zonder doorbraak van de middenberm. Zo kunnen 

hulpdiensten de onderzoeksgebieden bereiken via drie routes, afhankelijk van de richtingen van 

waar ze komen. Onderzoeksgebied Neerkouter zou dan bereikbaar zijn via het kruispunt N41 x 

Heimolenstraat (voor verkeer komende van noord of west), via de Heimolenstraat zelf (voor 

verkeer komende van oost) en via de afzonderlijke ontsluiting ten zuiden daarvan (voor verkeer 

komende van de E17). Onderzoeksgebied De Winningen zou bereikbaar zijn via de Tuinlaan, de 

knoop Tuinlaan x R42 en de N41 ten zuiden daarvan. Het ziekenhuis vraagt spoedtoegangen, maar 

deze zijn voor het RUP mogelijk minder relevant (afhankelijk van de keuze en locatie) en hebben 

geen impact op de doorstroming of andere aspecten. 

 

Vanuit het MER is het mogelijk dat maatregelen, suggesties en randvoorwaarden naar voor gebracht 

worden teneinde het RUP milieuvriendelijker te maken. Het plan-MER heeft immers mede tot doel 

om met betrekking tot deze aspecten een bijdrage te leveren aan het aangeven van randvoorwaarden 

voor het opstellen van het bestemmingsplan, het programma en de stedenbouwkundige voorschriften 

van het RUP. Inrichtingsalternatieven zijn dus wel mogelijk,  maar zullen zich pas in de loop van het 

milieubeoordelingsproces (zie tevens milderende maatregelen en aanbevelingen per discipline) en 

later in de loop van het ontwerpproces aandienen. 

Inzake planprogramma worden binnen het MER geen programmavarianten onderzocht, de ruime 

ontwikkeling wordt begroot. Ook hier geldt dat indien er zich effecten voordoen die dienen te worden 

gemilderd, het MER voorstellen kan formuleren bijvoorbeeld rond het beoogde programma. 
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 Scoping en methodiek 

 Afbakening onderzoeksgebieden, studiegebieden, referentiesituatie en 

cumulatieve ontwikkelingen 

 Plangebied/onderzoeksgebieden 

Er wordt verwezen naar de beschrijving in de scopingnota §6 en §7.2.3. Voor de leesbaarheid van het 

MER worden de passages hier herhaald en verfijnd. 

Onder de term plangebied/onderzoeksgebied in het MER-rapport verstaat men het voorgenomen 

plangebied of het gebied dat in eerste instantie aan een milieueffectenonderzoek wordt 

onderworpen, meer bepaald het voorgenomen plan dat naar (her)bestemming wordt onderzocht.  

In deze fase van het proces ligt de planlocatie en de plancontour echter nog niet definitief vast. 

Hierdoor zal in de eerste fase van dit RUP gewerkt worden met een indicatieve contour of 

‘onderzoeksgebied’.  

In §2 van de scopingnota werd gemotiveerd dat er 2 locaties worden weerhouden voor verder 

onderzoek in het MER: onderzoeksgebied Neerkouter (inclusief woonuitbreidingsgebieden i.f.v. HAG) 

en onderzoeksgebied De Winningen.  

In onderstaande figuren wordt een indicatieve contour voor de realisatie van het ziekenhuis in de 

onderzoeksgebieden weergegeven op orthofoto. Dit betreffen nog geen exacte contouren op 

perceelsniveau maar geven eerder een indicatie over de benodigde ruimte. 

 

Figuur 2-1: Onderzoeksgebieden Neerkouter en de Winningen 
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Figuur 2-2: Onderzoeksgebieden compensatie HAG i.r.t. onderzoeksgebied Neerkouter 

 

Op basis van verder onderzoek zal in latere processtappen het plangebied concreter afgebakend 

worden, waarbij het mogelijk is dat de contour van het onderzoeksgebied nog (beperkt) kan wijzigen. 

De effecten op deze onderzoeksgebieden worden in de verschillende disciplines besproken. Met 

betrekking tot de ziekenhuissite zal een beoordeling van een algemene inrichting van de site uitgaande 

van het programma uitgevoerd worden. Er wordt geen beoordeling uitgevoerd volgens de inrichting 

van het masterplan voor locatie ‘Neerkouter’ gezien dit slechts een indicatieve indeling betreft. Er is 

bovendien geen Masterplan voor de site De Winningen ter beschikking. 

De invulling van de site zal geleidelijk plaats vinden. Niet alle gebouwen zullen tegelijkertijd gebouwd 

worden. Een exacte fasering is echter niet gekend in deze fase op planniveau. Bijgevolg wordt bij de 

effectbespreking worst case uitgegaan van een volledige invulling van de site.  

 Studiegebied 

Per discipline is telkens getracht om het studiegebied af te bakenen.  Het studiegebied wordt globaal 

gedefinieerd als de onderzoeksgebieden met daarbij het invloedsgebied van de effecten. De 

afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen 

en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect verschillen. 

- In principe wordt voor elke discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Voor 

de meeste disciplines bestaat het studiegebied uit de onderzoeksgebieden zelf en hun directe 

omgeving. 200 m wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de 

directe invloedssfeer. Voor de compensatiegebieden HAG kan evenwel worden aangenomen dat 

het studiegebied eerder het onderzoeksgebied en de onmiddellijk aangrenzende omgeving 

betreft. 
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- Voor de discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide effecten inzake geluid en lucht is het 

studiegebied ruimer. Op lokaal niveau worden de belangrijkste ontsluitende kruispunten 

bekeken. De wegen worden op macroniveau bekeken (wegvakcapaciteiten). De eventuele 

significantie van die invloed zal voortvloeien uit het eigenlijke milieueffectenonderzoek. Zie ook 

afbakening studiegebied in de disciplines mobiliteit, geluid en lucht. 

Het studiegebied wordt verder verduidelijkt en verfijnd in de specifieke disciplines.  

 

Figuur 2-3: Globaal studiegebied voor onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis in Neerkouter  
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Figuur 2-4: Globaal studiegebied voor compensatiegebieden HAG i.r.t. onderzoeksgebied Neerkouter  

 

Figuur 2-5: Globaal studiegebied voor onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis in De Winningen 
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Figuur 2-6: Globaal studiegebied voor de verkeersgerelateerde effecten disciplines geluid en lucht 

 

De onderzoeksgebieden liggen (in vogelvlucht) op meer dan 5 km van de grens met Nederland of de 

gewestgrens. Gezien de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de lands- en 

gewestgrenzen, worden er geen grensoverschrijdende effecten verwacht. 

 

 Referentiesituatie voor de milieubeoordeling en ontwikkelingsscenario’s 

Een belangrijk aandachtspunt in het MER is de opbouw van de referentiesituatie. Conform de MOBER’s 

Neerkouter en de Winningen wordt uitgegaan van een toekomstige referentiesituatie (2025-2030) 

omdat de ingebruikname van het ziekenhuis gepland is voor 2027. Tegen dit moment kunnen in het 

studiegebied eveneens relevante ontwikkelingen zijn gebeurd, zowel infrastructureel/verkeerskundig, 

als naar invulling van het studiegebied. 

Ontwikkelingen die tegen het referentiejaar redelijkerwijs zijn gerealiseerd, worden beschouwd als 

onderdeel van de referentiesituatie. Ontwikkelingen die wel zijn gepland, maar redelijkerwijs nog niet 

gerealiseerd tegen het referentiejaar, worden in het MER behandeld als ‘ontwikkelingsscenario’.  

Circulatieplan 

In het MOBER Neerkouter en MOBER de Winningen wordt hierover het volgende geformuleerd.  

Het circulatieplan wordt beschouwd als beslist beleid. 

Vandaag doorkruist autoverkeer kriskras de wijken in de binnenstad. Uitgangsprincipe van het 

circulatieplan is het nemen van de rondweg en de juiste invalsweg om een bepaalde wijk te bereiken 

met de wagen.  
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De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de 

Nieuwstraat worden voetgangersgebied. 

 

 

Figuur 2-7: Wijkcirculatieplan (MOBER de Winningen) 

 

Het circulatieplan zal gefaseerd worden ingevoerd. 

- Fase 1: De Grote Markt wordt geknipt voor autoverkeer. Hiervoor moet de heraanleg van de N70-

oost afgerond zijn en moet het knooppunt Driekoningen afgerond zijn. 

- Fase 2: Er wordt een groter autoluw centrum nagestreefd. Met een beperkt aantal 

circulatiemaatregelen zullen 4 stadslobben gecreëerd kunnen worden waartussen er geen of 

slechts zeer beperkte uitwisseling mogelijk is. 

- Fase 3: Er wordt een autoluw centrum nagestreefd zoals voorzien in het lobbenstadmodel. Met 

bijkomende circulatiemaatregelen zullen 7 stadslobben gecreëerd worden waartussen er geen 

uitwisseling mogelijk is. 

De impact van deze wijzigingen op de verkeerstromen in en rond de stad werd nog niet nagegaan, 

wegens het ontbreken van een voldoende fijnmazig model. Er zijn dus geen kwantitatieve gegevens 

beschikbaar over de grootte van de huidige verkeersstromen, het aandeel sluipverkeer en de 

verschuivingen van de verkeersstromen in de toekomst. Wel is duidelijk dat het verkeer dat nu op de 

N16 dwars door het centrum rijdt, dat in de toekomst gedeeltelijk via de westelijke tangent zal doen. 

Het gros van het verkeer verschuift wellicht naar de nog aan te leggen oostelijke tangent. De westelijke 

optie bestaat immers nu al. Ook verkeer dat ‘half’-doorgaand is en het centrum dus als het ware langs 

de verkeerde invalsweg binnen rijdt, zal moeten rondrijden. Deze verschuiving zal wellicht een grotere 

impact hebben op de westelijke wegenis. 
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Er wordt verwacht dat door het circulatieplan een deel van het huidige half-doorgaande verkeer dat 

momenteel van de noordelijke delen van het stadscentrum dwars door de stad naar de N70 Gentse 

Baan rijdt om zo naar de N41 (tussen N70 en E17) te rijden, en omgekeerd, zal verschuiven naar de 

N41 noord (tussen de N70 en de R42) in plaats van de N70 Gentse Baan.  

Ook een deel van het huidige verkeer dat momenteel van de noordelijke delen van het stadscentrum 

dwars door de stad naar de N70 Gentse Baan rijdt om zo verder naar de N70 richting Lokeren te rijden, 

en omgekeerd, zal verschuiven naar de N41 noord in plaats van de N70 Gentse Baan.  

Omdat geen cijfers met betrekking tot de verschuiving van het half-doorgaand verkeer gekend zijn, 

werd geraamd dat 10 tot 30% van het verkeer dat nu van de N70 Gentse Baan naar de N70 richting 

Lochristi of de N41 zuid richting E17 rijdt, en omgekeerd, zal verschuiven van de N70 Gentse Baan naar 

de N41 noord tussen N70 en R42. 

 

Oostelijke tangent 

In de MOBER’s de Winningen en Neerkouter wordt hierover het volgende geformuleerd. 

De oostelijke tangent wordt beschouwd als beslist beleid. 

In aanvulling op de selectie van primaire wegen II te Sint-Niklaas (N16 en N41) in het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen is in de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het 

regionaalstedelijk gebied een verbeterde ontsluitingsstructuur voor het regionaalstedelijk gebied 

voorgesteld. Het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas wordt ontsloten via een dubbele kamstructuur 

met: 

- de N41 in het westen, die zijn selectie als primaire weg II blijft behouden; 

- het doortrekken van de parallelweg aan de E17 en een deel(s) nog aan te leggen oostelijke tangent 

langs de spoorweg in het oosten aansluitend op de R42, die als een nieuwe primaire weg II zal 

worden geselecteerd tussen de E17 en de N70.  

De oostelijke tangent zal naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd zijn vóór de opening van het 

ziekenhuis op de nieuwe campus. 

- Doorrekeningen met het Provinciaal verkeersmodel die gebeurden voor het plan-MER van het 

GRUP Oostelijke Tangent (definitieve vaststelling GRUP 13/01/20171)  tonen de effecten van de 

realisatie van de oostelijke tangent op de wegen rond de onderzoeksgebieden AZ Nikolaas, niet 

rekening houdend met het circulatieplan.  

- De resultaten van het model voor de omgeving N41 x N70 worden in de mobiliteitsstudie of plan-

MER van het GRUP Oostelijke Tangent niet toegelicht. Ook met het circulatieplan is uiteraard geen 

rekening gehouden. Omdat de mobiliteitsstudie voor de oostelijke tangent gedateerd is, de 

interferentie met de impact van het circulatieplan onbekend is en de studie onvoldoende ingaat 

op de situatie aan de westzijde van de stad is in de MOBER’s voor het ziekenhuis (De Winningen 

en Neerkouter)  abstractie gemaakt van de doorrekeningen met het verkeersmodel van 2007 voor 

het GRUP Oostelijke Tangent). Wel wordt kwalitatief aangegeven welke verkeersstromen naar 

aanleiding van de combinatie van circulatieplan en de realisatie van de oostelijke tangent zullen 

verschuiven naar de oostelijke tangent, zoals ook aannames gedaan werden voor de westelijke 

kant van de stad.  

                                                                 

1 Het goedkeuringsbesluit van 13 januari 2017 is deels vernietigd door de Raad van State met het arrest  nr. 245.690 van 8 

oktober 2019. 
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Heraanleg N70 

De heraanleg van de N70 wordt beschouwd als beslist beleid. 

Na de realisatie van de oostelijke tangent beschikt Sint-Niklaas over een volledige kamstructuur. Op 

die manier dienen autobestuurders in functie van hun bestemming op het hoofdwegennet reeds een 

keuze te maken. Dit impliceert ook dat het belang van de N70 zal afnemen en enkel nog lokaal verkeer 

zal moeten verwerken – al blijft de weg wel uitdrukkelijk een onderdeel van de rondweg uitmaken. De 

verkeerskundige functie van de weg zal afnemen en bij heraanleg zal de N70 dan ook gedowngraded 

worden en ingericht worden als een lokale weg.  

- Omdat ook hierover geen modelresultaten beschikbaar zijn, kan de mobiliteitsimpact niet worden 

gekwantificeerd. De effecten van het downgraden van de N70 zullen interfereren met deze van 

het circulatieplan. Uit de aannames rond het half-doorgaand verkeer (zie voorgaande) wordt wel 

geconcludeerd dat verkeer op de N70 zal afnemen. 

 

Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat-Heimolenstraat 

Voor het gebied tussen de N70, de Botermelkstraat, de Heimolenstraat en de N41 werd een RUP 

opgemaakt dat de realisatie van een lokaal bedrijventerrein mogelijk maakt. Het ruimtelijk 

uitvoeringsplan werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 22 november 2019. 

 

 

Figuur 2-8: RUP Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat – Heimolenstraat: grafisch plan  

In de bedrijvenzone zullen ambachtelijke bedrijven, kleine transportbedrijven, kennisbedrijven en 

creatieve bedrijven toegelaten zijn. Kantoren en handelsoppervlakten worden tot een minimum 

beperkt. De hoogte van de gebouwen is grotendeels beperkt tot 12m.  

De bedrijvenzone zal voor gemotoriseerd verkeer worden ontsloten op de N70. Voor langzaam verkeer 

is een nevenontsluiting op de Heimolenstraat mogelijk. 

- De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is in de referentiesituatie inbegrepen. Dit in het kader 

van de verdere beoordeling van het ziekenhuis in de discipline mobiliteit en de 

verkeersgerelateerde disciplines geluid en lucht. 
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Smisstraat 

In het bouwblok tussen de N70, Driegaaienhoek, de Smisstraat en de Colruyt zijn 100 wooneenheden 

gepland (75 appartementen en 25 eengezinswoningen). Het project zal worden ontsloten via de 

Smisstraat.  

Voorlopig is de vergunning echter niet verleend. 

- De ontwikkeling van dit woonproject is in de referentiesituatie inbegrepen. Dit in het kader van 

de verdere beoordeling van het ziekenhuis in de discipline mobiliteit en de verkeersgerelateerde 

disciplines geluid en lucht. 

 

Juridisch-planologische referentiesituatie 

In MER’s voor ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt in principe uitgegaan van enerzijds de juridisch-

planologische referentiesituatie en anderzijds – indien hiervan verschillend – de feitelijke 

referentiesituatie. De focus in de effectbeoordeling ligt dan op de meest kwetsbare situatie inzake te 

verwachten effecten. Er zal in het MER tevens een kwalitatieve vergelijking plaats vinden van het 

verschil in effectbeoordeling ten aanzien van de minder kwetsbare situatie.  

- Voor het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis in ‘Neerkouter’ zijn beide 

referentiesituaties gelijk en wordt bijgevolg slechts één referentiesituatie opgenomen.  

o het onderzoeksgebied ligt volgens het gewestplan geheel binnen agrarisch gebied en 

kent vandaag ook een agrarisch gebruik. 

- Voor het onderzoeksgebied ‘De Winningen’ en de compensatiegebieden verschillen beide 

referentiesituaties en zal bijgevolg bovenstaande methodiek toegepast worden. 

o Het onderzoeksgebied ‘De Winningen’ ligt binnen de afbakeningslijn van het 

regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. Het betreft deelgebied 6 waarvoor een deelRUP is 

opgemaakt. Het is bestemd als gebied voor gemengd regionaal bedrijventerrein en de 

tijdelijke winning van oppervlaktedelfstoffen (de ontsluitingsweg overlapt met 

woongebied). Het gebied kent vandaag thans een overwegend agrarisch gebruik. 

o Compensatiegebied Puivelde ligt volgens het gewestplan in woonuitbreidingsgebied. Het 

gebied is vandaag thans overwegend in agrarisch gebruik. 

o Compensatiegebied Clementwijk is bestemd als woonuitbreidingsgebied en vormt de 

noordrand van een groot, nog niet aangesneden woongebied volgens het GRUP 

regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. Het gebied betreft een overgebleven snipper 

woonuitbreidingsgebied buiten de afbakeningslijn van het stedelijk gebied.  

o Compensatiegebied Vrasenestraat ligt volgens het gewestplan in 

woonuitbreidingsgebied. Het gebied is vandaag thans overwegend in agrarisch gebruik. 
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Ontwikkelingsscenario - Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied de Winningen 

  

Figuur 2-9: Uittreksel uit het GRUP Afbakening RSG Sint-Niklaas (deelplan De Winningen) en Masterplan De 
Winningen 

Het onderzoeksgebied de Winningen is in het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Sint-Niklaas 

(2007) opgenomen als Deelgebied 6: Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De Winningen. 

Het GRUP stelt dat het gemengd regionaal bedrijventerrein zijn hoofdontsluiting vanuit de rotonde 

aan Tuinlaan en via een ventweg langs N41 moet krijgen. Langs de Botermelkstraat en de 

Langhalsbeekstraat kan indien nodig een secundaire ontsluiting voorzien worden.  

In 2012 werd een masterplan opgemaakt voor de locatie de Winningen. 

- De rand is conform het RUP ingetekend als woongebied en centraal komt, als nabestemming van 

de kleiontginning, een parkzone en bedrijventerrein met randbuffer.  

- Het bedrijventerrein wordt niet ontsloten via een ventweg langs de N41, maar via de 

Arnhoutstraat, over een braakliggend perceel tussen huisnummers 65 en 71. 

De aansluiting van de Arnoutstraat op de nieuwe ontsluitingsweg komt volgens dit masterplan en 

tevens dit MER iets noordelijker te liggen dan voorgeschreven in het GRUP, maar verandert niets aan 

de verkeerscirculatie. 

 

- Voor het verkeersgerelateerd onderzoek van het onderzoeksgebied Neerkouter, wordt de 

ontwikkeling van wonen en bedrijvigheid aan de Winningen als cumulatief programma 

beschouwd (m.a.w. een volledige invulling van Deelgebied 6: Gemengd stedelijk 

ontwikkelingsgebied De Winningen van het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Sint-

Niklaas). Dit wordt beschouwd als een ontwikkelingsscenario en niet als deel van de 

referentiesituatie (dit opdat de impact van het ziekenhuis zelf dan duidelijker wordt voor de twee 

onderzoekslocaties. Zoniet zou de referentie immers niet meer gelijkaardig zijn en worden de 

verschillen tussen de beide onderzoekslocaties moelijker interpreteerbaar). 

- Voor het verkeersgerelateerd onderzoek van het onderzoeksgebied De Winningen, wordt de 

ontwikkeling van het wonen aan de Winningen als cumulatief programma beschouwd. (m.a.w. 

enkel de invulling van de zone woongebied uit Deelgebied 6: Gemengd stedelijk 

ontwikkelingsgebied De Winningen van het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Sint-

Niklaas). Dit wordt beschouwd als een ontwikkelingsscenario en niet als deel van de 
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referentiesituatie (dit opdat de impact van het ziekenhuis zelf dan duidelijker wordt voor de twee 

onderzoekslocaties. Zoniet zou de referentie immers niet meer gelijkaardig zijn en worden de 

verschillen tussen de beide onderzoekslocaties moelijker interpreteerbaar). 

- In het MOBER Neerkouter is indicatief weergegeven met welk cumulatief programma rekening is 

gehouden voor De Winningen. De Winningen zal plaats bieden aan ca. 13ha wonen (indicatief 

uitgaande van 30 woningen per ha betekent dit een grootteorde van ca. 390 woningen) en ca. 

35ha regionale bedrijvigheid.   

Dit ontwikkelingsscenario wordt beoordeeld in de verkeersgerelateerde disciplines mobiliteit, geluid 

en lucht. 

 

Niet weerhouden Cumulatieve ontwikkeling – opvullen ontginningsputten de Winningen 

Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied De Winningen zijn er nog winningsputten aanwezig.  

Begin 2020 werd een aanvraag van omgevingsvergunning ingediend voor het opvullen van de 

voormalige klei-ontginning, met daaraan gekoppeld de opvulling en afwerking van de aanpalende 

stortplaats voor inerte afvalstoffen. Het gaat om een vergunning ingedeeld in de 1-ste klasse, 

waardoor de deputatie van Oost-Vlaanderen de vergunningverlenende overheid is. Momenteel is de 

procedure lopende. 

Er zal jaarlijks een grote hoeveelheid aanvoer van grond en gerelateerd vrachtverkeer worden 

verwacht. Er werd ingeschat dat de projectduur 6 jaar inneemt.  

De aanvoer zal gebeuren via een nieuw aan te leggen aansluiting op de N41, richting de site (zie plan). 

Verwacht wordt dat dit project midden 2020 aanvangt (aanleg wegenis). 

 

Figuur 2-10: Ontsluiting opvulling Winningsput De Winningen 
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Normaal gezien is de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis pas voorzien in 2027, dus idealiter zal er 

geen overlap zijn. 

→ Er kan redelijkerwijze van uit worden gegaan dat er geen cumulatief effect zal zijn van de activiteit 

i.k.v. het opvullen van de putten op de ziekenhuisactiviteit. wegens geen overlap in de 

uitvoeringsperiode. Zodanig is er ook geen noodzaak tot een beschrijving van een cumulatief effect in 

de disciplines. 
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 Selectie van relevante milieudisciplines 

Zie ook scopingnota. 

Nonie Van Elst zal optreden als MER-coördinator. De volgende disciplines zullen in het plan-MER 

worden behandeld door een erkend MER-deskundige: 

 Mens - mobiliteit 

 Geluid en trillingen 

 Lucht 

 Bodem 

 Water (grondwater, oppervlaktewater en afvalwater) 

 Biodiversiteit 

 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 Mens - ruimtelijke aspecten 

De relevante klimaataspecten worden besproken bij de disciplines lucht en water, in 

overeenstemming met de handleiding ‘klimaat’ opgesteld door de dienst Mer. 

De aspecten licht, warmte en straling maken deel uit van de discipline mens. De nabijheid van de 

hoogspanningslijn zal behandeld worden binnen de discipline mens - ruimtelijke aspecten. Potentiële 

lichthinder kan aan bod komen binnen de disciplines biodiversiteit en mens. 

Ook de discipline mens-gezondheid komt aan bod in dit MER. Binnen deze discipline zullen  de hinder- 

en gezondheidsaspecten worden bekeken of de effecten die rechtstreeks het gevolg zijn van het plan 

op de gezondheid van de mens volgens de geest van het richtlijnenboek mens-gezondheid. De 

discipline mens-gezondheid zal worden uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van de MER-

coördinator samen met de MER-deskundige mens – ruimtelijke aspecten. 
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 Discipline mobiliteit 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde de omgeving waar onmiddellijke invloed van de 

verkeersproductie- en attractie van het plan te verwachten is. Deze omgeving omvat de wegen 

waarop de onderzoeksgebieden Neerkouter / De Winningen kunnen worden ontsloten: N41/R42.  

Onderstaande straten worden in deze plan-MER verder niet meegenomen omdat er geen 

significante effecten worden verwacht. 

- Het traject Kettermuitstraat – Dendermondsesteenweg wordt voor dit plan-MER niet als relevant 

beschouwd. Bijkomend verkeer vanwege de realisatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter of 

De Winningen zal geen gebruik maken van deze route. Wat het bestaande verkeer betreft worden 

geen verschuivingen verwacht van N41 naar Kettermuitstraat / Dendermondsesteenweg, daar 

een vlotte verkeersafwikkeling op de N41 een randvoorwaarde vormt.  

- De Kiemerstraat werd in 2015 om veiligheidsredenen geknipt t.h.v. de N41. Omwille van de vele 

ongevallen op het zwarte punt was een ingrijpende maatregel nodig. Heropening is daarom 

uiterst onwaarschijnlijk en zal hoe dan ook niet gebeuren naar aanleiding van de realisatie van het 

ziekenhuis in gebied Neerkouter of De Winningen. Indien ze om andere redenen toch heropend 

zou worden, zal er geen wijziging van de verkeersstromen zijn naar aanleiding van de realisatie 

van het ziekenhuis in gebied Neerkouter of De Winningen. Het ziekenhuis zal in beide gevallen 

voor alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, immers enkel toegankelijk zijn via 

de N41.  

- Wat de Smisstraat betreft, zal een eventuele de realisatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter 

geenszins zorgen voor een toename van het verkeer. Integendeel. Omdat de Heimolenstraat 

wordt geknipt, kan via deze weg geen verkeer meer via de Heimolenstraat, via de Smisstraat naar 

het Waasland Shopping Center. Ook als het ziekenhuis in het gebied De Winningen zou komen, 

worden geen significante wijzigingen in de verkeersstroom verwacht n.a.v. het ziekenhuis. 

- De Tuinlaan zal zijn aansluiting op de rotonde behouden en wordt niet verbonden met het 

onderzoeksgebied De Winningen, waardoor de realisatie van het ziekenhuis in gebied De 

Winningen hierop geen effect zal hebben. 

- De Botermelkstraat zal niet verbonden worden met het onderzoeksgebied De Winningen. 

Als het ziekenhuis verhuist, verdwijnt het uiteraard uit het centrum van de stad. Dit betekent een 

afname van het verkeer. Omdat de vrijgekomen sites echter zullen worden ingenomen door een 

nog onbekende functie die ook verkeer zal genereren, wordt dit niet in rekening gebracht. Omwille 

van het gebrek aan gegevens wat de impact van de circulatiewijzigingen in de stad betreft, in 

combinatie met het feit dat de toekomstige invulling nog onbekend is, reikt het studiegebied niet 

tot in de stadskern. Wel zullen kwalitatieve uitspraken worden gedaan m.b.t. de ligging binnen de 

diverse netwerken. 
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Figuur 3-1: Studiegebied mobiliteit 

 Juridische en beleidsmatige context 

 Mobiliteitsplan 

De beleidsmatige context bestaat uit het gemeentelijk mobiliteitsplan Sint-Niklaas (2015), waarin ook 

wordt verwezen naar de structuurplannen van hoger niveau. 

  

Figuur 3-2: Wegencategorisering korte termijn (L) en lange termijn (R)  

Omdat een aantal categoriseringswijzigingen om budgettaire redenen niet meteen realiseerbaar zijn 

of onderworpen zijn aan een aantal randvoorwaarden (bv. afhankelijk van de realisatie van andere 

projecten zoals de oostelijke tangent), is de wegencategorisering in het structuur- en mobiliteitsplan 

uitgesplitst in een lange- en kortetermijnvariant. Op langere termijn heeft de stad Sint-Niklaas op een 

aantal punten een andere visie op de wegencategorisering in vergelijking met de huidige 

categorisering in het PRS Oost-Vlaanderen. De stad vraagt bij de herziening van het provinciaal 

structuurplan de selectie van de secundaire wegen aan te passen. 

De N41 ten zuiden van de N70 werd in het Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als primaire II. De 

hoofdfunctie van de primaire wegen II is het verzamelen op Vlaams niveau en als aanvullende functie 

het verbinden op Vlaams niveau. 
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Primaire wegen II hebben volgende ontwikkelingsperspectieven: 

- regulering van het verkeer op alle ‘kruispunten’: voorrangsweg, verkeerslichten, ongelijkvloers of 

rotonde; 

- geen nieuwe rechtstreekse toegang tot particulier terrein (geen nieuwe kruispunten en 

dwarsverbindingen, afwikkeling gebeurt via ventwegen op bestaande kruispunten). 

De N41 ten noorden van de N70 is geselecteerd als secundaire weg type 2. De hoofdfunctie van 

secundaire wegen type 2 is verzamelen naar het hoofdwegennet op bovenlokaal niveau. Dit type heeft 

slechts in tweede instantie een verbindende functie’. 

De N70 is richting Lokeren een secundaire 2 en tussen de N41 en R42 een secundaire 3. Op termijn 

wenst de stad de N70 tussen de N41 en R42 te downgraden tot een lokale weg type 1. Ook is het de 

bedoeling een omleiding rond de Hoge Bokstraat te realiseren en de oostelijke tangent te realiseren. 

De Heimolenstraat is een lokale weg type 2b. De lokale wegen type 2 hebben als hoofdfunctie het 

verzamelen op lokaal niveau gecombineerd met het verlenen van erftoegang. Aanvullend kunnen ze 

ook een verbindende functie hebben op lokaal niveau.  

De overige wegen in de omgeving van de onderzoeksgebieden Neerkouter / De Winningen zijn lokale 

wegen. Moleken -  Langhalsbeekstraat - Valk – Tuinlaan is in het circulatieplan wel geselecteerd als 

invalsweg naar het centrum. 

  

Figuur 3-3: Functioneel fietsnetwerk  

Langs de spoorweg loopt fietssnelweg F4. Ook is de fietssnelweg F43 Aalst-Sint-Niklaas gepland ten 

oosten van de onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen (ter hoogte van de 

onderzoeksgebieden enkel gepland en nog niet in aanleg). Verder weg ten oosten van Sint-Niklaas is 

tevens de fietssnelweg Sint-Niklaas-Mechelen F18 gepland. In de omgeving van beide 

onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen zijn de R42, Heimolenstraat, Driegaaienhoek, 

Smisstraat en N70 tussen N41 en Heimolenstraat drager van bovenlokale functioneel fietsroutes. De 

N41 tussen Heimolenstraat en N70 is een lokale fietsroute, evenals de N70 ten westen van de N41 

en de as Moortelhoekstraat – Valk – Langhalsbeekstraat – Moleken. 

Concreet voor het strategisch project verhuis van het ziekenhuis AZ Nikolaas naar de westrand van 

de stad, stelt de stad het heroriënteren van het stadsnet Sint-Niklaas met hoogwaardige bediening 

van de nieuwe ziekenhuissite als concrete actie.  
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 Vervoerregio Waasland 

Vlaanderen is in uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid opgedeeld in 15 vervoerregio’s, 

waarbinnen een regionaal mobiliteitsplan wordt opgemaakt, waar een gedetailleerd openbaar 

vervoerplan deel van uitmaakt. In het Decreet Basisbereikbaarheid werd vooropgesteld dat het 

Openbaar Vervoer vraaggerichter moet gaan rijden en De Lijn haar netwerk op korte termijn moet 

herorganiseren. In de toekomst zal het aanbod openbaar vervoer bestaan uit een kernnet (verbindt 

kernen met elkaar, bedient de belangrijkste centraal gelegen attractiepolen en voorziet een 

performant aanbod voor de voorstedelijke en interstedelijke verplaatsingsnoden), een aanvullend net 

(de lijnen voeden het kernnet en treinnet en werken anderzijds ook ontsluitend. De lijnen moeten een 

voldoende hoge vervoersvraag hebben bij een frequentie van min. 1 per uur) en vervoer op maat 

(aangepast deur tot deur vervoer). 

Sint-Niklaas maakt deel uit van de vervoerregio Waasland. Hiervoor werd al een oriëntatienota 

openbaar vervoer opgemaakt (Versie 16/01/2020). De Lijn maakte ook al een netwerkvoorstel op. 

Vooral rond Sint-Niklaas komt er een versterkt voorstadsnet met halfuurdiensten op duidelijke assen 

en bundeling op de tracés met het meeste potentieel (Haasdonk, Waasmunster). Dit netwerk is een 

voorstel. Op basis van de input van alle partners worden alternatieve scenario’s voor het netwerk 

bekeken. 

  

Figuur 3-4: Netwerkvoorstel De Lijn  

Voorstadslijnen met kernnet B-potentieel krijgen een minimale dagfrequentie van 2 bussen per uur 

per richting (wellicht hoger in de spits en nog te verhogen in functie van de vervoersvraag) en een 

amplitude van 6u tot 21u. 

In de oriëntatienota staat de verhuis van het AZ Nikolaas tegen 2027 mee opgelijst als geplande 

ruimtelijke ontwikkeling. Over de locatie wordt geen uitspraak gedaan. 

 Overige 

Het overige beleidskader is reeds toegelicht in §2.1.3. 
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 Methodologie 

Zie tevens scopingnota. 

 Aanlegfase 

De effecten in de aanlegfase hebben betrekking op de aan- en afvoer van grond, bouwmaterialen, 

machines en werfpersoneel. De hoeveelheid werfverkeer is in deze fase nog niet bekend. Wel is 

duidelijk dat het werfverkeer zich, zoals het verkeer tijdens de exploitatiefase, zal beperken tot het 

hoger wegennet (N41/R42). De hoeveelheid verkeer in de aanlegfase zal kleiner zijn dan in de 

exploitatiefase, de effecten zijn bovendien tijdelijk, waardoor deze fase niet verder wordt beoordeeld 

op planniveau. 

 Exploitatiefase 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectgroepen van de 

realisatie van het ziekenhuis in gebiedengebieden Neerkouter en De Winningen. Ook wordt de 

methodologie voor het onderzoeken van de impact en het significantiekader voor de beoordeling van 

de impact weergegeven. 

Tabel 3-1: Beoordelingskader en significantiekader voor de discipline mobiliteit 

Effectgroep – aspect Indicator Methodologie Significantie 

Functioneren 
verkeerssysteem – 
gemotoriseerd verkeer 

Verzadigingsgraad 
kritische kruispunten 

Berekening van de groei van het 
verkeer op de voor de plan-MER 
relevante kruispunten en 
rotondes en beoordeling van de 
verzadigingsgraad van de 
kritische kruispunten/rotondes 

Kans op lange 
wachtrijen 

Functioneren 
verkeerssysteem – 
openbaar vervoer 

Inpassing in bestaande 
openbaarvervoerstructuur 

Kwalitatieve beoordeling van het 
huidige OV-aanbod en de 
mogelijkheid om extra aanbod in 
te passen. 

Goede ontsluiting 
nodig om het 
ziekenhuis 
bereikbaar te 
maken voor alle 
modi 

Functioneren 
verkeerssysteem - fiets 

Inpassing in fietsnetwerk Kwalitatieve beoordeling van de 
fietsafstand voor 
referentierelaties en de nabijheid 
tot het fietsnetwerk.  

Goede ontsluiting 
nodig om het 
ziekenhuis 
bereikbaar te 
maken voor alle 
modi 

Verkeersleefbaarheid/ 
verkeersveiligheid 

Oversteekbaarheid Kwantitatieve beoordeling 
oversteekbaarheid relevante 
wegsegmenten o.b.v. Capacito 

Potentiële afname 
oversteekbaarheid 
door toename 
verkeer 

Verkeersleefbaarheid Parkeervraag Aantal 
parkeerplaatsen/fietsenstallingen 
nodig om de verwachte parkeer-
/stalvraag op te vangen 

Mogelijke belasting 
omliggende straten 
door gebrek aan 
parkeerplaatsen 

 

Door voortschrijdende inzichten wordt licht afgeweken van de methodiek zoals toegelicht in de 

scopingnota. 

- De effectgroep Functioneren Verkeerssysteem – Multimodaal verkeerssysteem zal in dit plan-

MER niet worden beoordeeld. In het RUP worden geen gedetailleerde voorschriften opgenomen 
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rond de overstapmogelijkheden en de studies rond de vervoerregio zijn nog in opmaak, waardoor 

nog geen uitspraak kan worden gedaan over de locatie en bediening van bushaltes. Wel zullen 

aanbevelingen worden gedaan naar de projectfase toe. Dit aspect wordt vervangen door het 

Functioneren van de verkeerssystemen voor openbaar vervoer en fiets, die op kwalitatieve wijze 

worden behandeld. 

- De effectgroep Functioneren Verkeerssysteem – Verzadigingsgraad kruispunten wordt door de 

vele varianten (zie verder) iets anders beschreven en beoordeeld dan voorzien. De raming en 

beoordeling van de verzadigingsgraad per tak van 2 alternatieven, in ochtend- en avondspits, de 

scenario’s 10%-30% verschuiving (zie 2.1.3), minstens 3 knooppunten (N41 x Heimolenstraat, N41 

x N70 (combinatie van meerdere kruispunten) en R42 x Tuinlaan) en 3 situaties (referentiesituatie, 

geplande situatie en ontwikkeling van woningen en bedrijven op De Winningen (in geval van 

realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in 

geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied de Winningen)) betekent het berekenen van de 

verzadigingsgraad van 484 takken/rijstroken en 132 kruispunten, wat uiteraard niet nodig is. 

Daarom worden in eerste instantie enkel de verzadigingsgraden in de referentiesituatie berekend 

op kruispuntniveau. 

Voor de berekening van de verzadigingsgraden van rotondes wordt gebruik gemaakt van de 

rekenmethode van Bovy. Hierbij wordt per tak de verzadigingsgraad berekend. De zwaarst belaste 

tak bepaalt de maximale verzadigingsgraad van de rotonde. Standaard wordt een 

verzadigingsgraad tussen 80 en 90% als ‘op de grens van een goede doorstroming’ beschouwd en 

een verzadigingsgraad groter dan 90% als ‘geen goede doorstroming’. 

Voor de berekening van de verzadigingsgraden van voorrangsgeregelde kruispunten wordt 

gebruik gemaakt van de rekenmethode van Harders om de wachttijden per voertuig per beweging 

te berekenen. Met behulp van volgende tabel worden deze omgezet in verzadigingsgraden. 

Tabel 3-2: Omrekening wachttijden – verzadigingsgraad voor voorrangsgeregelde kruispunten 

 

Voor de berekening van de verzadigingsgraden van verkeerslichtengeregelde kruispunten wordt 

gewerkt met het rekenprogramma COCON. (COCON berekent starre lichtenregelingen, wat wil 

zeggen dat er nog marge is door het gebruik van verkeersafhankelijke regeling in realiteit. Deze 

wordt anderzijds ook weer deels teniet gedaan door de fietsbewegingen die niet opgenomen zijn 

in COCON.) Bij de berekeningen werd rekening gehouden met conflictvrije regeling in de geplande 

toestanden. De exportgegevens bevatten de verzadigingsgraad per rijstrook voor een optimale 

cycluslengte. De optimale cyclusduur ligt idealiter onder 90 sec. Boven 120 sec wordt als geen 

goede doorstroming geclassificeerd. 

Daarna wordt de groei van de verkeersstromen ten opzichte van de referentiesituatie voor elk 

scenario en voor elk kruispunt toebedeeld op basis van berekende bijkomende verkeersstromen. 

Ten slotte worden de verzadigingsgraden van de meest kritische situaties besproken en 

beoordeeld. Voor de beoordeling van deze kruispunten wordt de groei van de verkeersstromen 

vergeleken met de verzadigingsgraad in referentiesituatie voor de beoordeling. 
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Tabel 3-3: Beoordeling functioneren kruispunten 

 

  

>50%-

punt

20-50%-

punt

10-20%-

punt

5-10%-

punt

5-10%-

punt

10-20%-

punt

20-50%-

punt

>50%-

punt

>100% --- --- --- -- 0 0 0 + +

90-100% --- --- -- - 0 0 + ++ ++

80-90% -- -- - - 0 + ++ +++ +++

<80% - - 0 0 0 + +++ +++ +++

Verzadigingsgraad 

referentiesituatie

Evolutie t.o.v. verzadigingsgraad referentiesituatie (in procentpunt)

Toename verzadigingsgraad
verschil 

<5%punt

Afname verzadigingsgraad
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 Bestaande toestand 

 Voetgangers 

Binnen de onderzoeksgebieden Neerkouter / De Winningen zijn geen trage wegen of buurtwegen 

zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen meer toegankelijk. 

 

Figuur 3-5: Voormalige trage wegen (Atlas der buurtwegen) 

 Fiets 

Alle in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk opgenomen fietsverbindingen zijn befietsbaar. 

- Op het kruispunt N41 x Heimolenstraat kruisen fietsers gelijkgronds, op 

fietsoversteekplaatsen/fietspaden, mee in de lichtenregeling. Op de N41 tussen de 

Heimolenstraat en de N70 liggen aanliggende fietspaden, die door een schrikstrook gescheiden 

zijn van de rijbaan. In de Heimolenstraat ten westen van de N41 liggen aanliggende fietspaden, 

ten oosten van de N41 verloopt het verkeer gemengd. 

- Langs de N70 – Nieuwe Baan liggen vrijliggende fietspaden, langs de N70-Gentse Baan liggen 

aanliggende fietspaden. T.h.v. de N41 kan de N70 zelf niet overgestoken worden.  

- De rotonde R42 x Tuinlaan is voorzien van een ongelijkgrondse fietskruising, met vrijliggende 

fietspaden verbonden met de Tuinlaan, de Arnhoutstraat, de Stationswegel en de vrijliggende 

fietspaden langs de N41. De Tuinlaan en de Valk beschikken over aanliggende fietspaden, 

weliswaar te smal. In de Langhalsbeekstraat en Moleken is er enkel aan de kant van 

onderzoeksgebied De Winningen een fietspad. De Arnhoutstraat is een smalle straat zonder enige 

vorm van fiets- of voetgangersinfrastructuur. 

- Aan het complex N41 x E17 zijn geen fietsers toegelaten. 
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Figuur 3-6: Rotonde N42 x Tuinlaan 

 

Figuur 3-7: Kruispunt N41 x Heimolenstraat 
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Figuur 3-8: Complex N41 x N70 

In 2016 werden fietstellingen uitgevoerd op de kruispunten N41 x Heimolenstraat en N70 x 

Driegaaienhoek. In de ochtendspits staken 130 fietsers per uur de N41 over en ’s avonds 159/u. ’s 

Ochtends reden tevens 166/u fietsers in Driegaaienhoek, ’s avonds 116/u. De meerderheid daarvan 

dwarste de N70. Er is dus een duidelijke fietsverbinding op Heimolenstraat – Driegaaienhoek – 

Driegaaienstraat. Zowel ’s ochtends als ’s avonds reden in beide richtingen 70 à 80 fietsers langs de 

N70 t.h.v. Driegaaienstraat – Driegaaienhoek. 

Op het knooppunt N41 x N70 werden in de ochtendspits tot 107 fietsers per uur gemeten (vooral 

richting Lokeren) en in de avondspits tot 82 (vooral richting N16). 

 Openbaar vervoer 

Onderzoeksgebied Neerkouter ligt op ca. 12 min fietsen van het station Sint-Niklaas (mits doorsteek 

naar Smisstraat). In de omgeving van onderzoeksgebied Neerkouter zijn de Heimolenstraat en de 

Smisstraat drager van samen twee streeklijnen met elk een frequentie van 1 à 2 bussen per uur per 

richting en met en amplitude van 6u tot 19 à 21u, die ook het station aandoen. De kortste reistijd naar 

het station is 14 minuten (halte Heimolenstraat 19). Op iets grotere afstand zijn ook Tereken - 

Dendermondsesteenweg dragers van openbaar vervoerlijnen. De halte aan het Waasland Shopping 

Center (WSC), op ruim 1km van het plangebied, is een hoofdhalte en eindhalte van een aantal lijnen.  

Onderzoeksgebied De Winningen ligt op ca. 10 min fietsen van het station Sint-Niklaas (mits doorsteek 

naar Valk). In de omgeving van onderzoeksgebied De Winningen zijn de Tuinlaan en 

Langhalsbeekstraat dragers van samen twee stadslijnen met elk een frequentie van 2 bussen per uur 

per richting en een amplitude van ca. 6u tot ca. 20u die ook het station aandoen. De kortste reistijd 

naar het station is 10 minuten (halte Belsele Tuinlaan). Op iets grotere afstand is ook de N70 drager 

van openbaar vervoerlijnen. 

In het centrum is het huidige ziekenhuis verspreid over verschillende locaties, waarvan de 

voornaamste tussen de Moerlandstraat en de Hospitaalstraat. Dit is 1,5 km, dus ca. 20 minuten 

wandelen of 5 minuten fietsen naar het station. De as Parklaan – Grote Markt – Plezantstraat is en 

blijft een openbaarvervoeras doorheen het centrum. De dichtstbijzijnde halte op deze as is evenwel 

op een afstand van 400m tot 600m van de voornaamste locaties gelegen. Op kortere afstand wordt 

halte Hospitaalstraat bediend door twee stadslijnen met een frequentie van elk 2 per uur en een 

amplitude van 6u tot 21u. De reistijd tot het station bedraagt 6 minuten vanuit halte Hospitaalstraat 

en ca. 8 minuten vanuit halte Park. 
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Figuur 3-9: Netwerk De Lijn 

Volgende figuur geeft de knooppuntwaarde van Sint-Niklaas weer. Het grootste deel is goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer. Langsheen de westelijke tangent van Sint-Niklaas is het aanbod 

aan openbaar vervoer matig. De onderzoeksgebieden Neerkouter / De Winningen zijn beiden beperkt 

bereikbaar, in tegenstelling tot het stadscentrum. 

 

Figuur 3-10: Bereikbaarheidskaart openbaar vervoer 
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 Privaat gemotoriseerd verkeer 

 Infrastructuur 

- Het kruispunt N41 x Heimolenstraat is verkeerslichtengeregeld. Op de N41 zijn er in beide 

richtingen twee rechtdoorgaande stroken en een linksafslagstrook. Op de Heimolenstraat zijn 

geen afslagstroken. Dit wijst op beperkte intensiteiten van en naar de Heimolenstraat. (Zie Figuur 

3-7) 

- De N41 verknoopt met de N70 d.m.v. een Hollands Complex met T-kruispunten aan de op- en 

afritten, een brede middenberm en linksafslagstroken tussen de opritten. De kruispunten zijn 

standaard niet verkeerslichtengeregeld. De verkeerslichten die er staan worden wel in 

uitzonderlijke gevallen geactiveerd. (Zie Figuur 3-8) 

- De rotonde N41 x R42 is een tweestrooksrotonde met vier aansluitingen. De Tuinlaan heeft aan 

beide zijden van de N41 een enkele strook in en uit. De N41 en R42 hebben er beide twee. De 

Arnhoutstraat sluit aan beide kanten van de N41 aan op de Tuinlaan, zeer dicht bij de rotonde. Er 

moet voorrang worden verleend aan het verkeer op de Tuinlaan. (Zie Figuur 3-6) 

- De kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N41 zijn verkeerslichtengeregeld. Het 

noordelijke kruispunt is ruimer bemeten dan het zuidelijke. Het noordelijke kruispunt heeft een 

tweede linksaf op de afrit, een tweede rechtsdoor op de N41. Op beide kruispunten zitten de 

rechtsafbewegingen op bypasses. (Zie Figuur 3-11) 

 

Figuur 3-11: Complex E17 x N41 
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Onderstaande figuren geven de overige straten in de omgeving van de onderzoeksgebieden 

Neerkouter en De Winningen weer. 

  

 

Figuur 3-12: Omgeving onderzoeksgebied Neerkouter: Heimolenstraat – Driegaaienstraat - Smisstraat 

  

   

Figuur 3-13: Omgeving onderzoeksgebied De Winningen: Tuinlaan – Langhalsbeekstraat – Moleken - 
Arnhoutstraat 

 Gebruik 

In 2016 werden kruispunttellingen uitgevoerd op de kruispunten N41 x Heimolenstraat en N70 x 

Driegaaienstraat. Daarnaast werden van AWV verkeerstellingen gekregen van de kruispunten van de 

N41 met de op- en afritten van de E17, eveneens uit 2016. Omdat een bijkomend locatiealternatief 

werd onderzocht, werden, in tegenstelling tot wat in de startnota werd vermeld en om de 
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kwantitatieve gegevens te actualiseren, bijkomende verkeerstellingen uitgevoerd (februari 2019). Dit 

gebeurde t.h.v. de rotonde R42 x Tuinlaan en N41 x N70. Tevens werden vertragingskaarten (Google 

Maps) gebruikt ter verifiëring. 

De stroomdiagrammen zijn opgenomen in bijlage 1. 

- Kruispunt N41 x Heimolenstraat (2016) 

In de avondspits (2.313 pae/u) wordt het kruispunt met ca. 120 pae minder belast dan in de 

ochtendspits (2.425 pae/u). Het totaal aantal linksafbewegingen is ongeveer gelijk in de ochtend- 

en de avondspits. ’s Ochtends is de stroom richting E17 de grootste, ’s avonds de stroom richting 

N70. 

Op de N41 bestaat 5 à 6% van de voertuigen uit zware voertuigen. In de Heimolenstraat oost 

bestaat 2 à 3% van de voertuigen uit zware voertuigen. In de Heimolenstraat-west bestaat ca. 

5,5% van de voertuigen uit zware voertuigen. 

Vertragingskaarten (Google Maps) tonen een in de spitsen te verwachten vertraging en wachtrijen 

op de Heimolenstraat, maar geven geen indicatie van structurele afwikkelingsproblemen op het 

kruispunt N41 x Heimolenstraat.  

- Kruispunten N41 x N70 (2019) 

o Kruispunten N70 Gentse Baan (oostelijke kruispunten) 

In de avondspits (1.732 pae/u) worden de kruispunten met ca. 140 pae meer belast dan 

in de ochtendspits (1.596 pae/u). ’s Ochtends gaan de grootste stromen richting stad, ’s 

avonds staduitwaarts. In de avondspits is de uitwisseling met de N41 (577 pae of 33% 

van de totale belasting) groter dan in de ochtendspits (385 pae of 24% van de totale 

belasting). In de avondspits zijn er dan logischerwijs ook meer linksafslagbewegingen. 

o Kruispunten N70 Nieuwe Baan (westelijke kruispunten) 

In de avondspits (1.767 pae/u) worden de kruispunten met ca. 40 pae minder belast dan 

in de ochtendspits (1.811 pae/u). ’s Ochtends gaan de grootste stromen richting stad, ’s 

avonds staduitwaarts. In de avondspits is de uitwisseling met de N41 (440 pae of 25% 

van de totale belasting) kleiner dan in de ochtendspits (541 pae of 30% van de totale 

belasting). Het totaal aantal linksafbewegingen is ongeveer gelijk in de ochtend- en de 

avondspits (ca. 190 pae). 

Vertragingskaarten tonen in de avondspits een te verwachten vertraging en wachtrijen op de afrit 

komende van de E17 en de oprit richting R42, maar geven geen indicatie van structurele 

afwikkelingsproblemen op de knoop N41 x N70. 

- Rotonde R42 x Tuinlaan (2019) 

In de avondspits (2.461 pae/u) wordt de rotonde met ca. 100 pae minder belast dan in de 

ochtendspits (2.562 pae/u).’s Ochtends is de stroom richting E17 de grootste, ’s avonds ervan 

weg. De Tuinlaan ten zuiden van de N41 is iets drukker dan de Tuinlaan aan de kant van 

onderzoeksgebied De Winningen. In de ochtendspits zijn er 17% driekwartbewegingen en in de 

avondspits 15%. 

Vertragingskaarten tonen in de avondspits een te verwachten vertraging en wachtrij op de 

Tuinlaan kant centrum, maar geven geen indicatie van structurele afwikkelingsproblemen op de 

rotonde N41 x R42. 

- Kruispunt N70 x Driegaaienhoek (2016) 
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In de avondspits (2.007 pae/u) wordt het kruispunt met ca. 60 pae meer belast dan in de 

ochtendspits (1.949 pae/u). Het totaal aantal linksafbewegingen is ongeveer gelijk in de ochtend- 

en de avondspits. ’s Ochtends is de stroom richting N16 duidelijk de grootste, ’s avonds de stroom 

richting N41. 

’s Ochtends valt de grote linksafstroom van de N70 naar Driegaaienstraat op. 

Vertragingskaarten tonen in de avondspits een vertraging en wachtrijen op alle takken, maar 

geven geen indicatie van structurele afwikkelingsproblemen in ochtend- en avondspits op het 

kruispunt N70 x Driegaaienhoek. 

- Kruispunten E17 x N41 (2016) 

o Noordelijk kruispunt 

In de avondspits (2.810 pae/u, waarvan 609 buiten de lichtenregeling ) wordt het 

kruispunt met ca. 140 pae meer belast dan in ochtendspits (2.668 pae/u, waarvan 632 

buiten de lichtenregeling). ’s Ochtends zijn de drukste takken de toekomende vanuit Sint-

Niklaas en de vertrekkende richting Dendermonde. ’s Avonds verwerkt de vertrekkende 

arm richting Dendermonde nog meer verkeer. Dan komt een grotere hoeveelheid 

verkeer van de E17 kant Antwerpen.  

Wachtrijtellingen uit 2016 tonen op het noordelijke kruispunt, zeer tijdelijke uitschieters 

buiten beschouwing gelaten, maximale wachtrijen van 30 tot 50m (10 auto’s). Dit is 

geenszins te veel voor een lichtengeregeld kruispunt in de spits. In de avondspits loopt 

de wachtrij op de afrit komende van Antwerpen (linksaf) op tot ca. 100m, omdat de 

intensiteiten daar dan veel groter zijn dan in de ochtendspits. Op de overige takken 

blijven de wachtrijen beperkt.  

o Zuidelijk kruispunt 

In de ochtendspits (2.928 pae/u, waarvan 892 buiten de lichtenregeling) wordt het 

kruispunt met ca. 169 pae meer belast dan in de avondspits (2.759 pae/u, waarvan 226 

buiten de lichtenregeling). ’s Ochtends zijn de drukste takken de toekomende vanuit Sint-

Niklaas en de toekomende vanuit Dendermonde, al zitten op de afrit richting Antwerpen 

ook meer dan 1.000 pae. ’s Avonds zijn de drukste takken overduidelijk de toekomende 

vanuit Sint-Niklaas en de vertrekkende richting Dendermonde, met een grote 

rechtdoorgaande stroom van Sint-Niklaas naar Dendermonde. 

Wachtrijtellingen uit 2016 tonen maximale wachtrijen tot 140m in het sas in de 

ochtendspits. Dat is de lengte van het sas. In de avondspits zijn de wachtrijen gelijkaardig.  

o Totale complex 

In de ochtendspits verwerkt het op- en afrittencomplex 3560 pae/u. In de avondspits is 

dit 3324 pae/u. 

Vertragingskaarten tonen in de ochtendspits een vertraging en wachtrij op de afrit komende van 

Gent, maar geven geen indicatie van structurele afwikkelingsproblemen in ochtend- en 

avondspits. 

De verkeerslichtenregeling voldoet echter niet meer aan de huidige eisen en moet dus beschouwd 

worden als te herzien (zie referentiesituatie). 
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Volgende kaart geeft alle geregistreerde ongevallen in de periode 2017-2018 weer. Het is duidelijk dat 

dit langsheen de N41 beperkt is. 

 

Figuur 3-14: Geregistreerde ongevallen 2017-2018 (AccidentsFlandres) 

 Referentiesituatie 

 Infrastructuur 

Zie §2.1.3. Ten opzichte van de bestaande toestand zijn geen infrastructurele wijzigingen opgenomen 

in de referentiesituatie.  

Realisatie van de oostelijke tangent heeft in belangrijke mate een impact op de N16, veel minder op 

de N41. 

De downgrading van de N70 houdt een herinrichting in, maar er is nog geen zicht op wat dit betekent 

voor het kruispunt N70 x Driegaaienhoek. Er wordt verwacht dat de oversteekbaarheid verbetert door 

ten eerste een afname van de verkeersstromen en ten tweede een aangepaste inrichting op de 

fietsassen. 

We houden rekening met het inschakelen van de bestaande verkeerslichten t.h.v. de op- en afritten 

van de N41 (ter hoogte van de afritten zijn er bestaande verkeerslichten die enkel worden gebruikt bij 

piekmomenten. We gaan er dus vanuit dat deze kunnen gebruikt worden in de referentiesituatie). 

 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Zoals beschreven in de algemene methodiek zijn in de referentiesituatie de geplande projecten 

Botermelkstraat – Heimolenstraat, Smisstraat en het circulatieplan opgenomen. 

- Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat - Heimolenstraat 

Voor het recent goedgekeurde RUP Botermelkstraat x Heimolenstraat werd op basis van het 

profiel van de reeds aanwezige bedrijven een raming gemaakt van het bijkomende verkeer.  

Daaruit blijkt dat in de ochtendspitspiek 446 bijkomende pae worden verwacht en in de 

avondspitspiek 323 pae. Analoog aan de verdeling van het woonwerkverkeer van / naar het 

ziekenhuis (zie verder), ramen we 27% van het verkeer richting Hulst, 11% van het bijkomend 

verkeer richting Lokeren en 38% van het bijkomend verkeer richting E17.  

- Woonproject Smisstraat 
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In het bouwblok tussen de N70, Driegaaienhoek, de Smisstraat en de Colruyt zijn 100 

wooneenheden gepland (75 appartementen en 25 eengezinswoningen). Het project genereert ca. 

45 autobewegingen in het drukste spitsuur en zal worden ontsloten via de Smisstraat. 

- Circulatieplan 

Omdat geen cijfers met betrekking tot de verschuiving van het half-doorgaand verkeer in het 

centrum naar aanleiding van het circulatieplan gekend zijn, werden aannames geformuleerd op 

basis van routeplanners.  

o Doorgaand noord-zuidverkeer op de N16 over de Grote Markt zal wellicht grotendeels 

verschuiven naar de oostelijke tangent, daar op dit moment al een alternatief bestaat 

aan de westzijde, maar niet aan de oostzijde (verkeer dat over de N41 zou willen rijden, 

doet dat wellicht nu al omdat het sneller gaat dan de doortocht, ook naar Temse). 

o Doorgaand verkeer op de N70 van Beveren naar Lokeren en omgekeerd verschuift niet. 

o Zowat alle verkeer tussen de binnenstad en de richting Antwerpen via de E17 maakt nu 

wellicht al maar beperkt gebruik van de N41. Dat zal in de toekomst wellicht zo blijven, 

voornamelijk door de oostelijke tangent. 

o Verkeer van / naar Lokeren dat via de N70 naar de wijken Tereken, Hogenakkerwijk, 

Destelwijk etc. rijdt, zal dat blijven doen. 

o Voor de Castrowijk blijft de Tuinlaan de meest interessante in- en uitvalsweg richting 

Gent en Lokeren. De in- en uitrijroutes tussen de N70 / E17 en de Baenslandwijk wijzigen 

te weinig om een echte impact te maken. 

o Ook verkeer dat tussen de Castrowijk en Hulst rijdt, kan dat blijven doen zoals nu. 

o Verkeer dat via de doortocht tussen de richting Hulst en de wijken ten zuiden van de N70 

/ industrieparken rijdt, zal hoofdzakelijk verschuiven naar de N41 en uitwisselen met de 

N70 Gentse Baan. Er zijn geen gegevens beschikbaar m.b.t. tot de huidige stromen. Om 

er toch enigszins rekening mee te houden, gaan we uit van ca. 150 pae.  

o Verkeer van / naar Gent of Lokeren dat via de N70 of de E17 de binnenstad in / uit rijdt, 

zal wel deels verschuiven naar de R42 / N41. Daaronder verstaan we ook het verkeer dat 

op dit moment via deze route van / naar de huidige ziekenhuissite rijdt. 

o Verkeer dat nu op de N16 tussen Hulst en de Baenslandwijk rijdt, zal wellicht verschuiven 

naar de Tuinlaan. Dit verkeer is wellicht beperkt, omdat de route via de R42 en Hoge 

Bokstraat nu al aantrekkelijk is. Daarom maken we abstractie van deze verschuiving. 

Daarnaast werd geraamd dat 10 tot 30% van het verkeer dat nu van de N70 Gentse Baan naar de 

N70 richting Lochristi of de N41 zuid richting E17 rijdt, en omgekeerd, zal verschuiven van de N70 

Gentse Baan naar de N41 noord tussen N70 en R42) (zie 2.1.3). Dit geeft aanleiding tot 2 

referentiesituaties. 

Als het ziekenhuis verhuist, verdwijnt het uiteraard uit het centrum van de stad. Dit betekent een 

afname van het verkeer. Omdat de vrijgekomen gebieden echter zullen worden ingenomen door een 

nog onbekende functie die ook verkeer zal genereren, wordt dit niet in rekening gebracht.  

Als de westzijde van de stad een randparking krijgt, gekoppeld aan de nieuwe ziekenhuiscampus, zal 

die wellicht verkeer opvangen dat nu tot in de stad rijdt. Omdat de kans evenwel bestaat dat het toch 

om bijkomend verkeer gaat, wordt het verkeer dat de stad in rijdt niet in mindering gebracht. 

 Verkeersintensiteiten 
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De referentiesituaties (= de bestaande toestand plus bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen §3.5.2, 

met een vork van 10 tot 30 % verschuiving) geven aanleiding tot onderstaande intensiteiten op de 

verschillende segmenten binnen het studiegebied. 

 

Figuur 3-15:Nummering wegsegmenten binnen studiegebied 

Volgende tabel geeft de verkeersstromen per segment per referentiesituatie (10% en 30% 

verschuiving) weer in ochtend- en avondspits (eerste vier groene kolommen). Vervolgens wordt ook 

de groei aan verkeersstromen ten opzichte van de bestaande toestand meegegeven (laatste vier 

kolommen), waarbij duidelijk is dat in de meeste gevallen het over een groei van verkeersstromen 

gaat (>100%). 

Bij een verschuiving van 30% komt in de referentiesituatie beduidend meer verkeer terecht op de N41 

ten noorden van de N70 dan in de referentiesituatie met een verschuiving van 10%. Omgekeerd 

verwerkt de N70 ten oosten van de N41 in de referentiesituatie met een verschuiving van 30% veel 

minder verkeer dan in de referentiesituatie met een verschuiving van 10%. 

Op de overige wegsegmenten is nauwelijks of geen verschil tussen beide referentiesituaties (10% en 

30% verschuiving). 
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Tabel 3-4: Verkeersintensiteiten op de wegsegmenten in de referentiesituaties 10% en 30% verschuiving 

  

  

Nr. Segment Richting OSP (pae) ASP (pae) OSP (pae) ASP (pae)

1 N41 (a) noord 1026 1356 1257 1479

1 N41 (a) zuid 1455 1058 1534 1289

3 N41 (b) noord 961 1440 1192 1563

3 N41 (b) zuid 1556 1047 1635 1278

5 N41 (c) noord 1440 1164 1508 1164

5 N41 (c) zuid 1085 1334 1069 1334

7 N41 (d) noord 1613 1296 1613 1296

7 N41 (d) zuid 1265 1419 1265 1419

9 N70 (a) oost 1063 652 1063 652

9 N70 (a) west 564 929 554 929

11 N70 (b) oost 1185 574 954 451

11 N70 (b) west 401 1000 322 769

13 N70 (c) oost 1098 612 867 489

13 N70 (c) west 552 992 473 761

15 Tuinlaan noord 188 180 188 180

15 Tuinlaan zuid 256 232 256 232

17 Heimolenstraat (a) noord 359 309 359 309

17 Heimolenstraat (a) zuid 233 269 233 269

19 Heimolenstraat (b) noord 407 343 407 343

19 Heimolenstraat (b) zuid 224 285 224 285

21 Heimolenstraat (c) noord 454 376 454 376

21 Heimolenstraat (c) zuid 215 300 215 300

23 Driegaaienstraat noord 250 250 250 250

23 Driegaaienstraat zuid 220 220 220 220

25 Nieuwe weg De Winningennoordoost 0 0 0 0

25 Nieuwe weg De Winningenzuidwest 0 0 0 0

REFERENTIETOESTAND 10% 30%
OSP (pae) ASP (pae) OSP (pae) ASP (pae)

114% 128% 140% 140%

127% 114% 134% 139%

116% 126% 143% 137%

125% 114% 131% 139%

107% 107% 112% 107%

105% 104% 103% 104%

106% 106% 106% 106%

104% 103% 104% 103%

105% 101% 105% 101%

103% 104% 101% 104%

120% 92% 97% 73%

94% 118% 75% 91%

156% 119% 124% 95%

134% 146% 115% 112%

101% 100% 101% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

38% 65% 38% 65%

98% 53% 98% 53%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

10% 30%
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 Functioneren verkeerssysteem – verzadigingsgraden kruispunten 

Zoals in de methodologie besproken, wordt ervoor gekozen om niet op segmentniveau apart te 

beoordelen, maar wel op kruispuntniveau. Dit is om dat de kruispunten de knelpunten voor de 

doorstroming zijn en niet de segmenten.  

Ter illustratie: het kan het zijn dat ter hoogte van één kruispunt langs één zijde de verkeersstromen 

toenemen en aan een andere zijde de verkeersstromen afnemen, waardoor het kruispunt even goed 

functioneert als voorheen. Een ander voorbeeld is dat wanneer bij een verkeerslichtengeregeld 

kruispunt de minst zwaar belaste tak zwaarder wordt belast, dit nog binnen de beschikbare groentijd 

zou kunnen opgevangen worden. 

Tabel 3-5: Verzadigingsgraden kruispuntarmen in referentiesituaties 10% en 30% verschuiving 

 

   

 

REF 10 OSP REF 10 ASP REF 30 OSP REF 30 ASP

N41-Tuinlaan

N41 noord 83% 64% 91% 79%

Tuinlaan west 60% 20% 66% 25%

N41 zuid 52% 71% 65% 79%

Tuinlaan oost 32% 40% 39% 47%

N41-N70 afrit west 140 sec 43 sec 140 sec 49 sec

afrit linksaf 90% 36% 90% 22%

afrit rechtsaf 40% 68% 54% 72%

N70 oost 90% 62% 90% 74%

N70 west 31% 68% 26% 63%

N41-N70 oprit west

linksaf 63% 36% 62% 31%

N41-N70 oprit oost

linksaf 38% 69% 48% 71%

N41-N70 afrit oost 60 sec 58 sec 47 sec 43 sec

afrit linksaf 70% 78% 73% 68%

afrit rechtsaf 66% 34% 3% 20%

N70 oost 29% 79% 25% 68%

N70 west 80% 40% 73% 36%

N41-Heimolenstraat 65 sec 55 sec 65 sec 55 sec

Heimolenstraat oost 55% 67% 55% 67%

N41 zuid (RD+R) 76% 67% 76% 67%

N41 zuid (L) 36% 11% 36% 11%

Heimolenstraat west 77% 36% 77% 36%

N41 noord (RD+R) 54% 70% 54% 70%

N41 noord (L) 4% 15% 4% 15%
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Voorgaande tabel geeft een goed overzicht van de verzadigingsgraden van de verschillende 

(deel)kruispunten. Deze berekeningen komen ook overeen met de bevindingen in de MOBERs. Hierbij 

is duidelijk dat de avondspits op de meeste segmenten minder zwaar belast is dan de ochtendspits. 

Zowel in de referentiesituatie ’10% verschuiving’ als ’30% verschuiving’ is de verzadigingsgraad in de 

avondspits nergens hoger dan 79%, wat dus een goede doorstroming betekent. In de ochtendspits is 

de verzadigingsgraad op een aantal locaties wel hoger dan 80%:  

De noordelijke tak van de rotonde N41-Tuinlaan: in de referentiesituatie ‘10% verschuiving’ voor 83% 

verzadigd, in de referentiesituatie ‘30% verschuiving’ is dat 91%. Er is dus nog ietwat restcapaciteit, 

maar niet veel.  

De linksafbeweging van de westelijke afrit, evenals de N70 in de richting van Lokeren: In de 

referentiesituaties ’10 % verschuiving’ en ’30 % verschuiving’ voor 90% verzadigd. Dit wilt zeggen dat 

hier al vertragingseffecten kunnen worden waargenomen. 

De oostelijke afrit van de N70 in de richting van Sint-Niklaas: In de referentiesituaties ‘10%  

verschuiving’ en ‘30% verschuiving’ kan een korte cyclusduur worden berekend. Hier geldt dus een 

goede doorstroming.  

Het kruispunt N41 x Heimolenstraat kent een goede doorstroming aangezien bij een maximale 

verzadigingsgraad van 85% (op 1 bepaalde tak) optimale cycluslengtes van minder dan 90 sec kunnen 

worden berekend. Deze kunnen zelfs nog worden verlengd en gewijzigd om extra capaciteit vrij te 

maken.  

Wat het complex E17 x N41 (niet opgenomen in de tabel) betreft: De verkeerslichtenregeling voldoet 

niet meer aan de huidige eisen en moet dus beschouwd worden als te herzien. Volgens een snelle 

screening van AWV zou een aangepaste regeling leiden tot een afname van de capaciteit met 5 à 10%, 

wat mogelijks zou kunnen leiden tot capaciteitsproblemen op piekmomenten. Hierover bestaat 

evenwel nog geen rapport. Dat zou echter wel willen zeggen dat de verzadigingsgraad in de 

referentiesituaties boven 85% komt te liggen. We berekenden dat in er in beide referentiesituaties 

200 pae bijkomt in het ochtendspitsuur en 119 in het avondspitsuur ten opzichte van de bestaande 

toestand. Aangezien er te weinig gegevens beschikbaar zijn over het kruispunt (nieuwe lichtenregeling 

in opmaak in parallel), wordt enkel de groei van de verkeersstromen meegegeven. Dit is een groei van 

respectievelijk 5,6 en 3,6%. 

 Functioneren verkeerssysteem – fiets 

Het fietsnetwerk in 2025-2030 zal waarschijnlijk weinig verschillen met dat van nu. Het netwerk is 

immers ook een toekomstvisie, niet enkel de huidige toestand. Wat wel mogelijk en wenselijk is, is dat 

een aantal barrières wordt weggewerkt op bovenlokale functionele fietsroutes, zoals bijvoorbeeld een 

ongelijkgrondse kruising van de N41 t.h.v. de Heimolenstraat of een veiliger en gemakkelijker 

oversteek van de N70 t.h.v. Driegaaienhoek.  

 Functioneren verkeerssysteem – openbaar vervoer 

Het openbaarvervoernetwerk in 2025-2030 zal verschillen van dat van vandaag. Voor de 

referentiesituaties gaan we uit van een gerealiseerd netwerk conform de in opmaak zijnde plannen 

van de vervoerregio Waasland. We baseren ons op het voorstel van De Lijn (zie Figuur 3-4).  

 Oversteekbaarheid 

De oversteekbaarheid wordt relevant geacht in de Heimolenstraat, de N70 t.h.v. de Driegaaienstraat 

en op de N41 t.h.v. de Heimolenstraat. In de Tuinlaan zal de realisatie van het ziekenhuis op de 

gebieden De Winningen of Neerkouter niets wijzigen t.o.v. de referentiesituaties. 
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De kruispunten op de N70 en de N41 zijn momenteel lichtengeregeld. Er is nog niets geweten over de 

toestand in 2025-2030, na herinrichting van de N70. Er wordt nagegaan of de verkeerslichten kunnen 

verdwijnen op N70 Oost (thv Driegaaienstraat). We nemen daarom de oversteekbaarheid zonder 

verkeerslichten mee, met een middenberm tussen twee rijbanen van elk 6,2m, maar deze moet wel 

kritisch worden geïnterpreteerd. Op het kruispunt N41 x Heimolenstraat zullen lichten blijven staan. 

De oversteekbaarheid is daar afhankelijk van de lengte van de cyclus. 

Tabel 3-6: Wachttijden voor oversteken in referentiesituaties 10% en 30% verschuiving 

 

 Effectbespreking en beoordeling 

 Verkeersproductie en -attractie en parkeerbehoefte 

De verwachte verkeersproductie en –attractie wordt geraamd op basis van het huidige 

mobiliteitsprofiel van de drie bestaande campussen (Sint-Niklaas, Temse, Hamme) die zullen worden 

gegroepeerd in onderzoeksgebied Neerkouter of de Winningen. 

Personeel 

Op de Campus Sint-Niklaas, Temse en Hamme worden samen 2.134 mensen tewerkgesteld, waarvan 

bijna 90% op de Campus Sint-Niklaas: 1.945 werknemers in Sint-Niklaas, 108 in Temse en 81 in 

Hamme. 

Begin- en vertrekuren van het personeel van Campus Sint-Niklaas van mei 2016 tonen aan dat dagelijks 

gemiddeld 67,4% van de personeelsleden aanwezig is. Voor de realisatie van het ziekenhuis op gebied 

Neerkouter of de Winningen zijn dat 1.437 personeelsleden. Door verschillen in werkuren zijn deze 

uiteraard niet allemaal gelijktijdig aanwezig. Er zullen naar verwachting maximaal 1.107 

personeelsleden gelijktijdig aanwezig zijn. Deze piek doet zich voor ’s ochtends om 8u15. 

Ruim 70% van de werknemers gebruikt de wagen voor woon-werkverkeer. Bij werknemers van de 

Campussen Temse en Hamme is er, allicht door de minder goede bereikbaarheid met openbaar 

vervoer, een autogebruik van bijna 80%. 

30% van de werknemers van de Campus Sint-Niklaas (586 van 1.945) woont in Sint-Niklaas (postcode 

9100), dus vermoedelijk op fietsafstand van het werk. Daarvan komt 52% met de auto naar het werk, 

33% met de fiets, 14% te voet en 2% met de bus. 

Uit de begin- en einduren van het personeel en 72,74% autogebruik, worden onderstaande in- en 

uitrijdende autobewegingen afgeleid. 

 

REFERENTIESITUATIE

Segment OSP (pae) ASP (pae) OSP (pae) ASP (pae)

N41 t.h.v. Heimolenstr. 55s 55s 65s 55s

N70 oost 10-15s 10-15s 10-15s 10-15s

Heimolenstraat 10-15s 10-15s 10-15s 10-15s

10% 30%
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Figuur 3-16: In- en uitbewegingen gemotoriseerd verkeer personeel 

Dagelijks genereert het personeel van het AZ Nikolaas 2.090 in- en uitgaande autobewegingen. 

37% (761) van de werknemers van AZ Nikolaas woont in Sint-Niklaas of een deelgemeente ervan. 

 

Figuur 3-17: Woonplaatsen personeel 

Op basis van de woonplaatsen, de modal split per woonplaats en de structuur van het wegennet leiden 

we af dat 27% van het personeel van/naar de richting Hulst rijdt, 24% naar de N70 richting N16, 11% 

naar de N70 richting Lokeren en 38% van/naar de E17. 

De maximale bezetting van de personeelsparking bedraagt ca. 800 wagens (om 14u). Tussen 9u en 

14u30 ligt de bezetting tussen 700 en 800 plaatsen. 

Artsen 

Er zijn een 230-tal artsen verbonden aan het AZ-Nikolaas.  

Op basis van parkeergegevens van de artsenparkings op de huidige locatie weten we dat de artsen 

284 in- en uitgaande bewegingen genereren. 

De woonplaatsen van de artsen zijn niet gekend. We veronderstellen daarom dezelfde verdeling als 

bij het personeel. 

Voor de artsen zijn ca. 120 parkeerplaatsen nodig. 

Patiënten 

Aan de hand van gegevens rond opnames en ontslagen in één werkweek weten we dat per werkdag 

gemiddeld 1.439 patiënten worden ingeschreven, 160 in het drukste ochtendspitsuur en 60 in het 

drukste avondspitsuur. Per werkdag verlaten gemiddeld 1.391 patiënten het ziekenhuis. Het aantal 

ontslagen is verwaarloosbaar in het drukste ochtendspitsuur en 150 in het drukste avondspitsuur. 

Aan de hand van cijfers van andere ziekenhuizen (UZA, Aalst, Bornem) ramen we dat 90% van de 

patiënten al dan niet begeleid met de wagen naar het ziekenhuis komt.  

Op basis van de woonplaatsen en de structuur van het wegennet leiden we af dat 30% van de 

patiënten van/naar de richting Hulst rijdt, 25% naar de N70 richting N16, 18% naar de N70 richting 

Lokeren, en 27% van/naar de E17. 

De maximale parkeerbehoefte van de patiënten bedraagt 420 wagens. Er wordt verondersteld dat de 

patiënten die met de wagen komen, ook effectief parkeren en dus niet gebracht en gehaald worden. 

Bezoekers 

AZ Nikolaas beschikt niet over gegevens met betrekking tot het aantal bezoekers of hun vervoerswijze. 
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Voor de ambulante patiënten worden geen bezoekers in rekening gebracht. Voor spoed en 

verblijfsafdelingen worden per patiënt per dag gemiddeld 2 bezoekers geraamd. Dit zijn in totaal 

ongeveer 400 bezoekers per dag. 

In AZ Nikolaas gelden voor de meeste afdelingen bezoekuren van 14u30 tot 20u. 

AZ Nikolaas beschikt momenteel over twee parkings voor bezoekers en patiënten van samen 387 

plaatsen waarvan de in- en uitrijbewegingen worden geregistreerd. Hier zijn bezoekerspieken duidelijk 

tussen 14u en 15u en tussen 18u en 19u. 

Er wordt een totaal autogebruik – enkel bestuurders - van 75% verondersteld. Dit is vergelijkbaar met 

het autogebruik van bezoekers bij andere ziekenhuizen. 

Van de herkomst en bestemming van de bezoekers is niets gekend. We veronderstellen daarom 

dezelfde verhoudingen als voor de patiënten. 

Als 75% van de 400 bezoekers per dag als bestuurder komt, betekent dat een totaal van 300 wagens. 

Dit is de maximale parkeerbehoefte. 

Logistiek 

De drie sites van de Campus Sint-Niklaas (Pachtgoedstraat, Moerlandstraat, Lodewijk De 

Meesterstraat) ontvangen op een weekdag gezamenlijk gemiddeld 65 vrachtwagens, goed voor 130 

vrachtwagenbewegingen (in + uit). Concentratie op één campus zal vermoedelijk leiden tot minder 

vrachtwagenbewegingen. Er wordt daarom verder ook geen rekening gehouden met extra 

bewegingen door verhuis van delen van de campussen Temse en Hamme. 

Er wordt 10% verkeer verondersteld tijdens het drukste spitsuur. 

We gaan uit van een evenredige verdeling van het vrachtverkeer richting N70 en richting E17. 

Spoed 

Uit cijfers van het AZ Nikolaas blijkt de ambulance/MUG op een gemiddelde werkdag 23 keer met een 

patiënt aan te komen. Op het drukste spitsuur zijn er 3 inkomende bewegingen. 

Totaal AZ Nikolaas 

Dit alles leidt tot onderstaande totalen. 

Tabel 3-7: Totale verkeersgeneratie AZ Nikolaas in ochtend- en avondpits 

AZ: TOTAAL OCHTEND Pae IN Pae UIT TOTAAL 

Personeel 334 50 384 

Artsen 44 2 48 

Patiënten 140 15 155 

Bezoekers 0 0 0 

Spoed 3 3 6 

Vracht 14 14 28 

Totaal 535 84 621 

AZ: TOTAAL AVOND Pae IN Pae UIT TOTAAL 

Personeel 10 259 269 

Artsen 2 44 48 

Patiënten 50 130 180 

Bezoekers 75 40 115 
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AZ: TOTAAL OCHTEND Pae IN Pae UIT TOTAAL 

Spoed 3 3 6 

Vracht 14 14 28 

TOTAAL 155 490 646 

 

Tabel 3-8: Toedeling verkeer AZ Nikolaas 

AZ: Totaal Auto’s IN Auto’s UIT 

 Hulst E17 N70 nr 
N16 

N70 nr 
Lok 

Hulst E17 N70 nr 
N16 

N70 nr 
Lok 

OCHTENDSPITSUUR 
(8u-9u) 

146 186 128 68 21 29 18 9 

AVONDSPITSUUR 
(16u-17u) 

43 43 36 25 135 166 117 65 

 

Onderstaande tabel geeft de totale parkeerbehoefte weer. 

Tabel 3-9: Parkeerbehoefte AZ Nikolaas 

PARKEERVRAAG  

Personeel 800 

Artsen 120 

Patiënten 420 voor ambulante patiënten, ca. 50 voor verblijfspatiënten en spoed 

Bezoekers 300 

TOTAAL 1.690 

 

Momenteel komt ca. 20% van het personeel van AZ Nikolaas met de fiets naar het werk. Dat zou 

betekenen dat op dagbasis 287 personeelsleden met de fiets naar het onderzoeksgebied Neerkouter 

of De Winningen zullen komen. Voor hen zijn dan, rekening houdend met de werkuren en een 

comfortmarge van 15%, ca. 300 fietsparkeerplaatsen nodig. 

Indien het fietsgebruik zou kunnen worden opgetrokken tot 30% - bijvoorbeeld door het aanbieden 

van bedrijfsfietsen – worden op dagbasis 431 personeelsleden met de fiets verwacht, die samen 

ca.415 fietsenstallingen nodig hebben. 

Voor bezoekers werd gerekend met een fietsgebruik van 10%. Dit zijn per dag 40 bezoekers die met 

de fiets komen en samen 46 nodige fietsenstallingen. Als dat aandeel kan worden opgetrokken tot 

20%, dan spreken we van 80 bezoekers met de fiets en 92 fietsenstallingen.  

Voor het AZ Nikolaas zijn dus in totaal 350 à 500 fietsenstallingen nodig. 

Randparking 

Bij een optimale benutting van de randparking mag worden uitgegaan van 500 voertuigbewegingen 

per dag (250 in, 250 uit). 

Daar de randparking vermoedelijk vooral zal worden gebruikt door werkenden, wordt uitgegaan van 

21% van de inkomende bewegingen in het drukste ochtendspitsuur en 31% van de uitgaande 

bewegingen in het drukste avondspitsuur. 

Dezelfde toedeling op de wegenis als die van het ziekenhuis werd gebruikt. 
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 Verschuiving verkeer door knip Heimolenstraat 

Als het ziekenhuis wordt gerealiseerd in het onderzoeksgebied Neerkouter, gaat dat gepaard met een 

knip in de Heimolenstraat, zodat alle gemotoriseerd verkeer naar het ziekenhuis, uitgezonderd 

hulpdiensten en openbaar vervoer, via N41 naar het ziekenhuis rijdt. 

De verkeersstromen op het kruispunt N41-Heimolenstraat zullen hierdoor wijzigen. Zo zal het verkeer 

tussen N41 noord en de Heimolenstraat oost verdwijnen. Verkeer tussen Heimolenstraat oost en west 

zal verschuiven via het complex N41 x N70, alsook het verkeer tussen Heimolenstraat oost en N41 

zuid. 

 Verkeersproductie en –attractie van ontwikkeling van woningen en bedrijven op De Winningen (in 

geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op De 

Winningen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied de Winningen) 

RUP De Winningen 

Voor de verkeersproductie en –attractie van de woonontwikkeling werd gerekend met de standaard 

kencijfers uit het Richtlijnenboek MOBER en het OVG Vlaanderen. Deze cijfers zijn locatie-specifiek 

(voor regionaalstedelijk gebied) en werden getoetst aan praktijkcijfers. 

In het masterplan wordt een minimale woondichtheid van 25 woningen per hectare vooropgesteld 

(stedelijk gebied). We gaan voor deze MOBER uit van 30 woningen per hectare. Dat zijn ca.390 

woningen. Aan 2,7 bewoners per woning, zullen hier ca. 1.050 mensen wonen. Deze maken elk 2 

woninggerelateerde verplaatsingen per dag, waarvan 52,4 % met de wagen. Dat zijn dagelijks in totaal 

1.100 autobewegingen. Daarvan vindt telkens 8,7%, of bijna 100 autobewegingen, plaats in het 

drukste ochtend- en avondspitsuur. Daarvan gaan er in de ochtendspits 90 uit en 10 in en in de 

avondspits 30 uit en 70 in. Routekeuze gebeurde analoog aan de huidige verdeling van het in- en 

uitrijdend verkeer van/naar de Tuinlaan op de rotonde R42 x Tuinlaan. 

Voor de verkeersproductie en –attractie van de bedrijvigheid werd gebruik gemaakt van de gegevens 

uit de CROW en het OVG Vlaanderen. 

35 ha bruto-oppervlakte gemengde regionale bedrijvigheid betekent ca. 27ha netto-oppervlakte 

(77%). Volgens CROW kunnen per dag 170 autobewegingen en 44 vrachtwagenbewegingen per netto 

ha worden verwacht. Dat zijn dagelijks in totaal ca. 5.800 motorvoertuigbewegingen. Telkens 8 à 9% 

daarvan - of ca. 500 bewegingen- gebeurt tijdens het drukste ochtend- en avondspitsuur. Daarvan 

gaan er in de ochtendspits 120 uit en 380 in en in de avondspits 400 uit en 100 in. Routekeuze 

gebeurde analoog aan die van het personeel van het ziekenhuis. 

 Functioneren van de kruispunten in geplande situaties en ontwikkelingsscenario 

In deze paragraaf wordt het functioneren van de kruispunten in de volgende situaties besproken: in 

de geplande situatie en de situatie met ontwikkeling van woningen en bedrijven op De Winningen (in 

geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen 

(in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied de Winningen). 

Zoals in de methodologie (zie paragraaf 3.3) reeds aangehaald, worden niet alle verzadigingsgraden 

van alle kruispunten in alle scenario’s berekend. In de plaats wordt eerst een overzicht gegeven van 

de groei van de verkeerstromen per kruispunt ten opzicht van de huidige verzadigingsgraad in de 

referentiesituaties (zie bijlage 2). Zo kan voor realisatie van het ziekenhuis op gebieden Neerkouter en 

De Winningen en al dan niet in combinatie met de ontwikkeling van woningen en bedrijven op De 

Winningen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op 

De Winningen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied de Winningen) voor elk kruispunt 

het worst case scenario worden bekeken (10 % of 30 % verschuiving, ochtendspits of avondspits). 
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In de tabellen in bijlage 2 is duidelijk dat voor de rotonde N41 x Tuinlaan de situatie ‘ochtendspits 30% 

verschuiving’ moet worden bestudeerd. Voor de westelijke afrit N41 op N70 dient de situatie 

‘ochtendspits 10% verschuiving’ te worden bestudeerd en voor het kruispunt N41 x Heimolenstraat 

‘ochtendspits 10% (of 30%) verschuiving’.  

Ter hoogte van de oostelijke afrit en de twee opritten van het complex N41 x N70 worden in geval van 

realisatie van het ziekenhuis op Neerkouter, noch op De Winningen  verkeersafwikkelingsproblemen 

verwacht. Dit ook bij de ontwikkelingsscenario’s. 

Voor de detailberekeningen van de doorstroming (verzadiging) voor de realisatie van het ziekenhuis 

in gebied Neerkouter of De Winningen wordt , zoals in de methodologie reeds aangehaald, telkens het 

worst case scenario meegenomen. Voor de verkeerslichtenregeling werd een optimale cyclusduur 

berekend in COCON en voor de rotonde werd de maximale verzadigingsgraad meegenomen met de 

berekening van Bovy. 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter 

Het is duidelijk dat de verzadigingsgraad op de drie knooppunten (N41 x Heimolenstraat, westelijke afrit N41 x 
N70 en N41 x Tuinlaan) bij de realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter, zelfs zonder de ontwikkeling van 
bedrijven en wonen op De Winningen, te hoog ligt en dat milderende maatregelen aanbevolen of noodzakelijk zijn 
(zie verder). Tabel 3-10: Doorstroming worst case geplande situatie plus ontwikkeling van woningen en bedrijven 
op De Winningen (cyclustijden) 

Knoop Scenario Referentiesituatie Geplande situatie Ontwikkelingsscenario 

N41 x Tuinlaan OSP 30 91% 100% 214% 

Westelijke afrit OSP 10 140 sec 322 sec >1000 sec 

N41 x Heimolenstraat OSP 10(30) 60 sec 345 sec 574 sec 

 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen 

Het is duidelijk dat de verzadigingsgraad op de twee noordelijke kruispunten bij de realisatie van het 

ziekenhuis op gebied De Winningen, zelfs zonder woonontwikkeling op De Winningen te hoog ligt en 

dat milderende maatregelen aanbevolen of noodzakelijk zijn (zie verder). 

Het kruispunt Heimolenstraat x N41 kan de geplande situatie (project- en ontwikkelingsscenario) wel 

verwerken. 

Tabel 3-11: Doorstroming worst case geplande situatie plus woonontwikkeling op De Winningen (cyclustijden)  

Knoop Scenario Referentiesituatie Geplande situatie Ontwikkelingsscenario 

N41 x Tuinlaan OSP 30 91% 103% 113% 

Westelijke afrit OSP 10 140 sec 530 sec >1000 sec 

N41 x Heimolenstraat OSP 10(30) 60 sec 121 sec 121 sec 

 

Vergelijking en beoordeling functioneren van de kruispunten in geplande situaties en situatie met 

ontwikkeling van woningen en bedrijven op De Winningen (in geval van realisatie van het ziekenhuis 

op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in geval van realisatie van het 

ziekenhuis op gebied de Winningen). 

Rotonde N41 x Tuinlaan 

Voor de rotonde N41 x Tuinlaan is de maximale verzadigingsgraad door de realisatie van het ziekenhuis 

op Neerkouter ongeveer hetzelfde (verzadigingsgraad 100 of 103 %) als door de realisatie van het 

ziekenhuis op De Winningen. Dat wil zeggen dat de rotonde op piekmomenten in het worst-case 

scenario in beide situaties kortstondig verzadigd is. Een infrastructurele aanpassing van de rotonde is 
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aanbevolen als het bestaande verkeer zich n.a.v. het circulatieplan ook in realiteit op de worst-case 

manier blijkt te herverdelen. 

Als men zowel het ziekenhuis op gebied Neerkouter realiseert en als bedrijven en wonen worden 

ontwikkeld op gebied De Winningen (ontwikkelingsscenario Neerkouter), blijkt de  rotonde met 214% 

zeer zwaar oververzadigd en zijn infrastructurele aanpassingen noodzakelijk.  

De realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen in combinatie met de woonontwikkeling op 

De Winningen (ontwikkelingsscenario De Winningen) leidt tot een verzadigingsgraad van 113%. De 

rotonde is dan dus verzadigd in de spits, waardoor infrastructurele aanpassingen aanbevolen zijn. 

   

Figuur 3-18: Gemiddelde wachtrijlengtes op N41 x Tuinlaan (ochtendspits, links realisatie op Neerkouter, rechts 
realisatie op De Winningen) 

In geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter lopen de wachtrijen aan op de R42 op, 

maar creëren ze geen verkeersveiligheidsproblemen. Maatregelen zijn in dat geval aanbevolen, maar 

niet noodzakelijk. Er ontstaan wel onaanvaardbare situaties als ook nog bedrijven en wonen 

ontwikkeld worden op De Winningen. Zonder infrastructurele maatregelen loopt de wachtrij in dat 

geval terug tot op het complex N41 x N70, wat gevaarlijk is. AWV geeft aan geen infrastructurele 

maatregelen te nemen op de rotonde als het ziekenhuis zou worden ontwikkeld op Neerkouter. 

In het geval van de realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen lopen de wachtrijen ook op, 

maar niet tot op het complex N41 x N70, waardoor maatregelen aanbevolen zijn, maar niet 

noodzakelijk. 

 

Westelijke afrit complex N41 x N70 

Voor de westelijke afrit van het complex N41 xN70 leidt de realisatie van het ziekenhuis op gebied 

Neerkouter tot een cyclusduur van 322 sec. Dat betekent dat de wachtrij op de afrit mogelijks 

terugslaat tot op de N41, wat vanuit veiligheidsoverwegingen niet aanvaardbaar is. In dit geval zijn dus 

aanpassingen noodzakelijk in de vorm van infrastructurele aanpassingen.  

Als het ziekenhuis gerealiseerd wordt op gebied De Winningen zou de wachttijd 530 sec bedragen, 

wat eveneens onaanvaardbaar is.  

Als men bijkomend ook bedrijven en wonen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied 

Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op 

gebied de Winningen) realiseert, stijgt de wachttijd zelfs tot een volstrekt onaanvaardbare  1000 sec.  

Kruispunt N41 x Heimolenstraat 
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Het kruispunt N41 x Heimolenstraat ligt op grotere afstand van onderzoeksgebied De Winningen, 

waardoor verkeer zich in geval van realisatie van het ziekenhuis op De Winningen elders al verdeelt 

richting Lokeren, N16 en R42. Slechts een gedeelte van het verkeer komt daardoor op het kruispunt 

N41 x Heimolenstraat terecht. Omdat de realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter aantakt 

op het kruispunt N41 x Heimolenstraat, komt alle verkeer van en naar het ziekenhuis in dat geval wél 

op dit kruispunt terecht, wat leidt tot grotere effecten: een cyclusduur van 345 sec door de realisatie 

van het ziekenhuis op gebied Neerkouter en een cyclusduur van 574 sec als bijkomend ook 

bedrijvigheid en wonen worden ontwikkeld op de Winningen. Beide zijn onaanvaardbaar, waardoor 

infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn. 

Als het ziekenhuis gerealiseerd wordt op gebied De Winningen, al dan niet samen met 

woonontwikkeling op De Winningen, is de cyclusduur een aanvaardbare 121 sec (de bijkomende 

woningen hebben geen merkbaar effect meer op dit verderaf gelegen kruispunt) en zijn geen 

maatregelen nodig 

 

   

Figuur 3-19: Gemiddelde wachtrijlengtes op N41 x Heimolenstraat (ochtendspits, links realisatie op Neerkouter, 
rechts realisatie op De Winningen) 

In geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter lopen de wachtrijen op de N41 in die 

mate op dat ze verkeersveiligheidsproblemen creëren. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Het 

nemen van maatregelen zorgt voor aanvaardbare wachtrijen. 

In geval van de realisatie van het ziekenhuis op De Winningen ontstaan geen problemen op het 

kruispunt. 

 

Globaal 

Volgende tabel toont de beoordeling over het functioneren van de kruispunten N41 x Heimolenstraat, 

N41 x N70 en N41 x Tuinlaan voor de geplande situaties en de geplande situaties in combinatie met 

ontwikkelingen op De Winningen (ontwikkelingsscenario’s). Uit deze tabel en voorgaande is  duidelijk 

dat infrastructurele aanpassingen  in sommige gevallen aanbevolen of noodzakelijk zijn.  

Tabel 3-12: Beoordeling functioneren kruispunten (zonder milderende maatregelen) 

KNOOP Neerkouter De Winningen 

Geplande situatie Ontwikkelingsscenario Geplande situatie Ontwikkelingsscenario 

N41 x Tuinlaan -1 -3 -1 -1 

Westelijke afrit -2 -3 -2 -3 

N41 x Heimolenstraat -1 -2 0 0 
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Het aspect functioneren van de kruispunten wordt voor realisatie van het ziekenhuis op gebied 

Neerkouter beoordeeld met score -1 tot -3. Het aspect functioneren van de kruispunten wordt voor 

realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen beoordeeld met score 0 tot -3. 

Complex N41 x E17 

Wat het complex E17 x N41 betreft, werd berekend dat de geplande situaties en de geplande situaties 

met ontwikkeling van woningen en bedrijven op De Winningen (in geval van realisatie van het 

ziekenhuis op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in geval van realisatie van 

het ziekenhuis op gebied de Winningen) zorgen voor bijkomend respectievelijk tot 265 tot 465 pae in 

ochtendspits en respectievelijk 229 tot 414 pae avondspits ten opzichte van de referentiesituaties. Dit 

is een groei van respectievelijk 7% tot 12% in de ontwikkelingsscenario’s ten opzichte van de 

referentiesituaties. Er is dus weinig verschil tussen een realisatie van het ziekenhuis op het gebied 

Neerkouter of een realisatie op het gebied De Winningen. 

We berekenden dat in er in beide referentiesituaties 200 pae bijkomt in het ochtendspitsuur en 119 

in het avondspitsuur ten opzichte van de bestaande toestand. Aangezien er te weinig gegevens 

beschikbaar zijn over het kruispunt (nieuwe lichtenregeling in opmaak in parallel), wordt enkel de 

groei van de verkeersstromen meegegeven. Dit is een groei van respectievelijk 5,6 en 3,6%, die 

mogelijks leidt tot een (benadering van de) verzadiging. Als daar nog een groei van 7% bij komt, zijn 

waarschijnlijk milderende maatregelen aanbevolen. Het is nog niet bekend in welke mate die mogelijk 

zijn. Alleszins zal uit veiligheidsoverwegingen voorrang worden gegeven aan een vlotte doorstroming 

van het verkeer op de afritten van de E17, waardoor filevorming op de N41 niet uitgesloten is. 

 Functioneren van het verkeerssysteem (geplande situaties) – fiets 

Huidige locatie 

De huidige ziekenhuiscampus is gelegen in het centrum van de stad en ligt daardoor in een fijnmazig 

fietsnetwerk dat radiaal bereikbaar is. Het wordt ontsloten door zowel lokale als bovenlokale 

fietsroutes. 

In het centrum is het huidige ziekenhuis verspreid over verschillende locaties, waarvan de 

voornaamste tussen de Moerlandstraat en de Hospitaalstraat. Dit is 1,5 km, dus ca. 20 minuten 

wandelen of 5 minuten fietsen naar het station. 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter 

Er worden geen bestaande fietsroutes fysiek aangetast door het planvoornemen. 

Onderzoeksgebied Neerkouter wordt ontsloten door twee bovenlokale functionele fietsroutes. Omdat 

het netwerk hier minder fijnmazig is dan in de stad en omdat het netwerk geen radiale structuur vormt 

naar het onderzoeksgebied Neerkouter, zoals naar de stad, zijn de omrijafstanden en -tijden evenwel 

groter vanuit sommige richtingen. 

Onderzoeksgebied Neerkouter ligt op ca. 14 min. fietsen van het station en 7 min. van de Grote Markt.  

Het aspect functioneren van het verkeerssysteem – fiets wordt voor realisatie van het ziekenhuis op 

gebied Neerkouter beoordeeld met score -1. 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen 

Er worden geen bestaande fietsroutes fysiek aangetast door het planvoornemen. 

Onderzoeksgebied Neerkouter wordt ontsloten door twee bovenlokale functionele fietsroutes. Omdat 

het netwerk hier minder fijnmazig is dan in de stad en omdat het netwerk geen radiale structuur vormt 
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naar het onderzoeksgebied De Winningen, zoals naar de stad, zijn de omrijafstanden en -tijden 

evenwel groter vanuit sommige richtingen.  

Onderzoeksgebied De Winningen ligt op ca. 12 min fietsen van het station en 7 min. van de Grote 

Markt. De reistijd en afstand tot het station zijn dus iets kleiner dan vanuit bij onderzoeksgebied 

Neerkouter. 

Het aspect functioneren van het verkeerssysteem – fiets wordt voor de realisatie van net ziekenhuis 

op gebied De Winningen beoordeeld met score -1. 

 Functioneren van het verkeerssysteem (geplande situatie) – openbaar vervoer 

Huidige locatie 

De huidige campus is op dit moment duidelijk beter ontsloten door het openbaar vervoer dan de 

onderzoeksgebieden Neerkouter / De Winningen. De reistijden tot aan het station zijn (iets) korter 

met zowel fiets als bus en het busaanbod binnen een afstand van ca. 600m is groter. 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter 

De toekomstige OV-ontsluiting van het onderzoeksgebied Neerkouter is vooralsnog onbekend. Het 

voorstel van De Lijn voor het kernnet en de opname van de verhuis van het ziekenhuis in het proces 

van de Vervoerregio Waasland wijst er wel op dat onderzoeksgebied Neerkouter ontsloten zal worden 

door het kernnet B. De bus zal dan hoogstwaarschijnlijk een halte aandoen die zich nabij de toegang 

van het ziekenhuis en de randparking bevindt. Het wordt dus sterk aanbevolen een halte tot aan 

ziekenhuis / randparking zelf te trekken ipv aan de rand.  

Het onderzoeksgebied Neerkouter zal dus door minder lijnen worden ontsloten dan de halte Park nabij 

de huidige ziekenhuiscampus, maar de halte zal zich dichter bij de toegang van het ziekenhuis 

bevinden. De bediening van de haltes Hospitaalstraat en Moerlandstraat, die dichter bij de 

ziekenhuizen op de huidige locatie zijn gelegen, worden slechts ontsloten door 1 à 2 stadslijnen, zoals 

de huidige ontsluiting van onderzoeksgebied Neerkouter. Niets wijst erop dat deze bediening nog zal 

toenemen.  

De reistijd tot aan het station met zowel bus als fiets zal langer zijn dan op de huidige locatie. 

Reistijden zullen afhankelijk zijn van de doorstroming op de gereden routes. Voor het 

onderzoeksgebied Neerkouter zullen bussen wellicht via de Heimolenstraat rijden (cfr. huidige routes 

en voorstel De Lijn), die wordt geknipt voor overig verkeer, uitgezonderd hulpdiensten en langzaam 

verkeer. De knip zorgt dus voor een vlottere doorstroming. Ook de circulatiemaatregelen in het 

centrum zullen vermoedelijk zorgen voor een vlottere doorstroming. Bussen rijden niet over de N41, 

maar zullen ze wel kruisen t.h.v. het kruispunt N41 x Heimolenstraat. Dit kan eventueel, indien nodig, 

met verkeerslichtenbeïnvloeding van de verkeerslichten. 

Het aspect functioneren van het verkeerssysteem – openbaar vervoer wordt voor realisatie van het 

ziekenhuis op gebied Neerkouter beoordeeld met score -1. 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen 

Het onderzoeksgebied De Winningen ligt niet langs het potentieel kernnet B zoals voorgesteld door 

de Lijn in het kader van de vervoerregio. Als ziekenhuis en randparking in het onderzoeksgebied De 

Winningen komen te liggen, zullen ze ontsloten worden door het openbaar vervoer, maar zal dit 

wellicht op minder performante wijze gebeuren, dan op de huidige locatie of onderzoeksgebied 

Neerkouter.  
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De reistijd tot aan het station met zowel bus als fiets zal langer zijn dan op de huidige locatie. Rekening 

houdend met de afstand zouden deze iets korter zijn dan naar Neerkouter. Er moet echter ook 

rekening worden gehouden met de doorstroming op de routes. Voor onderzoeksgebied De Winningen 

is weinig bekend over de gereden routes. Momenteel lopen de buslijnen via zowel de Tuinlaan als de 

R42. Op beide zal het verkeer toenemen, waardoor reistijden vermoedelijk langer zijn dan nu. Zeker 

in geval van behoud van een rotonde. Er is immers geen ruimte voor een busbaan en een rotonde laat 

geen verkeerslichtenbeïnvloeding toe.  

Het aspect functioneren van het verkeerssysteem – openbaar vervoer wordt voor realisatie van net 

ziekenhuis op gebied De Winningen beoordeeld met score -2. 

 Oversteekbaarheid (geplande situatie) 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter 

Er wordt gekeken naar de zwaarst belaste variant. Hierbij is duidelijk dat het kruispunt N41 x 

Heimolenstraat verzadigd is en dus zonder infrastructurele aanpassingen niet werkt. De wachttijd op 

de N70 stijgt licht en daalt in de Heimolenstraat. Positief is wel dat bij realisatie van het ziekenhuis op 

gebied Neerkouter een knip zal worden voorzien in de Heimolenstraat. 

Tabel 3-13: Wachttijden voor oversteken in geplande situatie Neerkouter 

 

###: Aangezien dit kruispunt zonder infrastructurele aanpassingen verzadigd is, kan dit niet berekend 

worden ('oneindig'). 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen 

Er wordt gekeken naar de zwaarst belaste variant. Hierbij is duidelijk dat het kruispunt N41 x 

Heimolenstraat een langere cyclus kent. De wachttijd op de N70 blijft dezelfde en daalt in de 

Heimolenstraat. 

Tabel 3-14: Wachttijden voor oversteken in geplande situatie Neerkouter 

 

Beoordeling 

Doordat de kruispunten nog niet worden aangepast, worden er geen bijkomende conflictpunten 

gecreëerd. Ter hoogte van de Heimolenstraat is er zelfs een verbetering doordat de Heimolenstraat 

niet meer als sluiproute zal kunnen dienen. Dit geldt ook ter hoogte van het kruispunt met de N70.  

Volgende tabel geeft de beoordeling over de oversteekbaarheid. 

Tabel 3-15: Beoordeling oversteekbaarheid (zonder milderende maatregelen) 

KNOOP Neerkouter De Winningen 

PROJECT NEERKOUTER

Segment OSP (pae) ASP (pae) OSP (pae) ASP (pae)

N41 t.h.v. Heimolenstr. ### - - -

N70 oost 15-30s - - -

Heimolenstraat 0-5s - - -

10% 30%

PROJECT DE WINNINGEN

Segment OSP (pae) ASP (pae) OSP (pae) ASP (pae)

N41 t.h.v. Heimolenstr. 121s - - -

N70 oost 10-15s - - -

Heimolenstraat 5-10s - - -

10% 30%
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N41 thv Heimolenstraat -3 -2 

N70 oost -1 0 

Heimolenstraat +2 +1 

 

Het aspect oversteekbaarheid wordt voor onderzoeksgebied Neerkouter beoordeeld met score -3 tot 

+2. Het aspect oversteekbaarheid wordt voor onderzoeksgebied De Winningen beoordeeld met score 

-2 tot +1. 

 Parkeervraag 

Bij het ziekenhuis zijn ca. 1.700 parkeerplaatsen gepland, ongeacht of het op gebied De Winningen 

komt of op gebied Neerkouter. De totale maximale parkeerbehoefte, absolute piek, wordt geraamd 

op 1.690 plaatsen. Het ziekenhuis zal dus voorzien in de eigen parkeerbehoefte. 

Omdat de parkeervraag geen knelpunten zal creëren op de openbare weg, worden de effecten inzake 

parkeren voor beide onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen beoordeeld als niet 

significant, met een score 0. 

 Kwalitatieve bespreking van de effecten bij de ontwikkeling van bedrijvigheid en wonen (in geval 

van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in 

geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied de Winningen) 

Functioneren van het verkeerssysteem: openbaar vervoer en fiets en aspect parkeervraag 

De ontwikkeling van bedrijvigheid en wonen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied 

Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op 

gebied de Winningen) geeft geen aanleiding tot wijzigingen wat betreft de aspecten parkeren, 

ontsluiting openbaar vervoer of ontsluiting fiets. 
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 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

Door gebrek aan een geschikt verkeersmodel dat de impact van de circulatiemaatregelen in het 

centrum en de interferentie daarmee met de gevolgen van de aanleg van de oostelijke tangent 

weergeeft, werd gewerkt met een gefundeerde raming van de verschuiving van de verkeersstromen 

met vorkverdeling (10 – 30 % verschuiving). 

Over de verkeerslichtengeregelde knooppunten van het complex N41 x E17 werden enkel kwalitatieve 

uitspraken gedaan.  

We berekenden voor de kruispunten van het complex N41 x E17 dat er in beide referentiesituaties 5,6 

en 3,6% van de huidige intensiteiten bijkomen in respectievelijk ochtend- en avondspitsuur, die 

mogelijks leiden tot een (benadering van de) verzadiging. Als daar nog een groei van 7% bij komt n.a.v. 

de realisatie van het ziekenhuis op Neerkouter of de Winningen zijn waarschijnlijk milderende 

maatregelen aanbevolen. Het is nog niet bekend in welke mate die mogelijk zijn. Alleszins zal uit 

veiligheidsoverwegingen voorrang worden gegeven aan een vlotte doorstroming van het verkeer op 

de afritten van de E17, waardoor filevorming op de N41 niet uitgesloten is..  

Wat de kruispunten van het complex E17 x N41 betreft is er geen verschil tussen een realisatie van het 

ziekenhuis op het gebied Neerkouter of een realisatie op het gebied De Winningen. In geval van 

bijkomende ontwikkelingen van bedrijven/ wonen op de Winningen in het ontwikkelingsscenario zijn 

er wel verschillen, met meer verkeer in geval van realisatie van het ziekenhuis op Neerkouter, omdat 

dan nog meer verkeer wordt gegenereerd door bedrijvigheid op De Winningen. In de geplande 

situaties en de geplande situaties met bijkomend de ontwikkeling van bedrijvigheid en wonen (in geval 

van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in 

geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied de Winningen) worden alleen de worst-case 

scenario’s verder behandeld. 

Referentiesituaties 10 en 30% verschuiving 

In de referentiesituaties is de ochtendspits de zwaarste spits en loopt de verzadigingsgraad van één of 

meerdere takken van de rotonde N41 x Tuinlaan en het westelijk kruispunt N41 x N70 op dat moment 

al op tot ca. 90%. Op de overige plaatsen blijft de verzadigingsgraad beperkt tot max. 80%. 

In de referentiesituaties wordt uitgegaan van de realisatie van het huidige fietsnetwerk en een 

gerealiseerd OV-netwerk conform de recentste plannen en voorstellen van de vervoerregio Waasland.  

De oversteekbaarheid buiten lichtengeregelde kruispunten is in de referentiesituaties op de relevante 

plaatsen matig (10 – 15s). 

Effecten 

Hierna een tabelmatig overzicht van de effecten. Deze worden onder de tabel verder besproken. 

Effectgroep Realisatie ziekenhuis in 
gebied Neerkouter 

Realisatie ziekenhuis in 
gebied De Winningen 

Eindscore na 
Maatregelen/Aanbevelingen 

Functioneren 
kruispunten (detail zie 
tabel hierna) 

-1 tot -3 0 tot -3 0 

Functioneren fiets -1 -1 -1 

Functioneren OV -1 -2 -1 

Oversteekbaarheid* -3 tot +2 -2 tot +1 -1 (NK) 

Parkeervraag 0 0 0 

*mits aanpassing kruispunten 
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KNOOP Neerkouter De Winningen 

Geplande situatie Ontwikkelingsscenario Geplande situatie Ontwikkelingsscenario 

N41 x Tuinlaan -1 -3 -1 -1 

Westelijke afrit N41-N70 -2 -3 -2 -3 

N41 x Heimolenstraat -1 -2 0 0 

 

   

 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter 

Zonder infrastructurele aanpassingen zal de verzadigingsgraad op de rotonde N41 x Tuinlaan te hoog 

liggen waardoor er milderende maatregelen aanbevolen zijn (zie tabel hierna). Op het westelijke 

kruispunt N41 x N70 en het kruispunt N41 x Heimolenstraat zijn echter de verzadigingsgraden (en 

bijhorende wachtrijen) zo hoog dat milderende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Knoop Scenario Referentiesituatie Geplande situatie Ontwikkelingsscenario 

N41 x Tuinlaan OSP 30 91% 100% 214% 

Westelijke afrit N41-N70 OSP 10 140 sec 322 sec >1000 sec 

N41 x Heimolenstraat OSP 10(30) 60 sec 345 sec 574 sec 

 

In combinatie met de ontwikkeling van bedrijvigheid en woningen op De Winningen loopt de belasting 

nog verder op, vooral op de rotonde. 

Het plan tast geen bestaande fietsroutes aan. Het onderzoeksgebied Neerkouter wordt minder 

fijnmazig ontsloten dan de huidige campus van het AZ Nikolaas in het stadscentrum. 

Het onderzoeksgebied Neerkouter zal wellicht ontsloten worden door het kernnet B. Het verdient de 

aanbeveling om de halte aan de toegang van het ziekenhuis / randparking te situeren. Op deze manier 

wordt het ziekenhuis weliswaar ontsloten door minder lijnen dan de huidige campus, maar zal dat wel 

gebeuren op kortere afstand. Doorstroming met de bus tot aan het station zal wellicht relatief vlot 

verlopen door de knip in de Heimolenstraat, het downgraden van de N70, de circulatiemaatregelen in 

het centrum en eventuele verkeerslichtenbeïnvloeding op het kruispunt N41 x Heimolenstraat. 

Realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen 

Zonder infrastructurele aanpassingen zal de verzadigingsgraad op de rotonde N41 x Tuinlaan te hoog 

liggen waardoor er milderende maatregelen aanbevolen zijn. Voor het  westelijk kruispunt N41 x N70 

is de verzadigingsgraad te hoog met lange wachtrijen waardoor maatregelen nodig zijn. Het kruispunt 

Heimolenstraat x N41 kan de geplande situatie (project- en ontwikkelingsscenario) wel verwerken. 

Het westelijke kruispunt N70 x N41 wordt veel zwaarder belast dan bij onderzoeksgebied Neerkouter, 

het kruispunt N41 x Heimolenstraat wat minder (zie tabel hierna).  

Knoop Scenario Referentiesituatie Geplande situatie Ontwikkelingsscenario 

N41 x Tuinlaan OSP 30 91% 103% 113% 

Westelijke afrit N41-
N70 

OSP 10 140 sec 530 sec >1000 sec 
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N41 x Heimolenstraat OSP 10(30) 60 sec 121 sec 121 sec 

 

In combinatie met de woonontwikkeling op De Winningen loopt de belasting op de westelijke afrit van 

kruispunt N41-N70 nog verder op. Dit is minder  uitgesproken op kruispunt N41-Tuinlaan. 

Het plan tast geen bestaande fietsroutes aan. Het onderzoeksgebied De Winningen wordt minder 

fijnmazig ontsloten dan de huidige campus van het AZ Nikolaas in het stadscentrum. De reistijd en 

afstand tot het station zijn iets kleiner (12min vs. 14 min)  dan vanuit onderzoeksgebied Neerkouter. 

Het onderzoeksgebied De Winningen ligt niet langs een potentieel kernnet B en zal dus wellicht minder 

goed ontsloten kunnen worden door het OV dan het onderzoeksgebied Neerkouter. Daarnaast zal de 

doorstroming met de bus wellicht minder vlot verlopen dan naar onderzoeksgebied Neerkouter omdat 

de Tuinlaan zwaarder belast zal worden en er aan de rotonde geen mogelijkheid is voor een busbaan 

of verkeerslichtenbeïnvloeding. 

Vergelijking functioneren kruispunten realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter versus De 

Winningen 

Voor de rotonde N41 x Tuinlaan is de maximale verzadigingsgraad door de realisatie van het ziekenhuis 

op Neerkouter ongeveer hetzelfde (verzadigingsgraad 100 of 103 %) als door de realisatie van het 

ziekenhuis op De Winningen. Dat wil zeggen dat de rotonde op piekmomenten in het worst-case 

scenario in beide situaties kortstondig verzadigd is. Een infrastructurele aanpassing van de rotonde is 

aanbevolen als het bestaande verkeer zich n.a.v. het circulatieplan ook in realiteit op de worst-case 

manier blijkt te herverdelen. 

Als men zowel het ziekenhuis op gebied Neerkouter realiseert en als bedrijven en wonen worden 

ontwikkeld op gebied De Winningen (ontwikkelingsscenario Neerkouter), blijkt de  rotonde met 214% 

zeer zwaar oververzadigd en zijn infrastructurele aanpassingen noodzakelijk.  

De realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen in combinatie met de woonontwikkeling op 

De Winningen (ontwikkelingsscenario De Winningen) leidt tot een verzadigingsgraad van 113%. De 

rotonde is dan dus verzadigd in de spits, waardoor infrastructurele aanpassingen aanbevolen zijn. 

 

Voor de westelijke afrit van het complex N41 xN70 leidt de realisatie van het ziekenhuis op gebied 

Neerkouter tot een cyclusduur van 322 sec. Dat betekent dat de wachtrij op de afrit mogelijks 

terugslaat tot op de N41, wat vanuit veiligheidsoverwegingen niet aanvaardbaar is. In dit geval zijn dus 

aanpassingen noodzakelijk in de vorm van infrastructurele aanpassingen.  

Als het ziekenhuis gerealiseerd wordt op gebied De Winningen zou de wachttijd 530 sec bedragen, 

wat eveneens onaanvaardbaar is.  

Als men bijkomend ook bedrijven en wonen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied 

Neerkouter) of woonontwikkeling op De Winningen (in geval van realisatie van het ziekenhuis op 

gebied de Winningen) realiseert, stijgt de wachttijd zelfs tot een volstrekt onaanvaardbare  1000 sec.  

Op deze knoop zijn milderende maatregelen dus noodzakelijk in alles situaties. 

 

Het kruispunt N41 x Heimolenstraat ligt op grotere afstand van onderzoeksgebied De Winningen, 

waardoor verkeer zich in geval van realisatie van het ziekenhuis op De Winningen elders al verdeelt 

richting Lokeren, N16 en R42. Slechts een gedeelte van het verkeer komt daardoor op het kruispunt 

N41 x Heimolenstraat terecht. Omdat de realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter aantakt 

op het kruispunt N41 x Heimolenstraat, komt alle verkeer van en naar het ziekenhuis in dat geval wél 
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op dit kruispunt terecht, wat leidt tot grotere effecten: een cyclusduur van 345 sec door de realisatie 

van het ziekenhuis op gebied Neerkouter en een cyclusduur van 574 sec als bijkomend ook 

bedrijvigheid en wonen worden ontwikkeld op de Winningen. Beide zijn onaanvaardbaar, waardoor 

infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn. 

Als het ziekenhuis gerealiseerd wordt op gebied De Winningen, al dan niet samen met 

woonontwikkeling op De Winningen, is de cyclusduur een aanvaardbare 121 sec (de bijkomende 

woningen hebben geen merkbaar effect meer op dit verderaf gelegen kruispunt) en zijn geen 

maatregelen nodig 

 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Op niveau van het RUP kunnen geen milderende maatregelen voorgesteld worden om de 

verkeersproblematiek te milderen. Een daling van verkeersgeneratie door programmabeperking van 

het ziekenhuis is niet aan de orde omdat dan de doelstelling niet kan worden gerealiseerd.  

Flankerende aanbevelingen en verbeterde multimodale ontsluiting kunnen wel een impact hebben op 

het gegenereerde gemotoriseerd verkeer.  

 Aanbevelingen niveau RUP 

Op niveau van het RUP worden volgende aanbevelingen geformuleerd. 

- Voldoende bufferafstand tussen de ontsluiting op de N41 en de parkings voorzien, zodat er 

geenszins een wachtrij kan ontstaan tot op N41. Dit betekent dat de parkings niet vlak aan de N41 

gelegen zijn. De benodigde bufferafstand zal afhankelijk zijn van de capaciteit voor inrijden (bv. 

aantal toegangen en slagbomen). 

- Een minimale capaciteit voor fietsenstallingen opleggen, conform voorgaande berekeningen. 
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 Milderende maatregelen in de omgeving 

N41 x Tuinlaan 

Zoals hiervoor reeds besproken is bij zowel de realisatie van het ziekenhuis op Neerkouter als op De 

Winningen aanbevolen (door vrij lange wachtrijen, maar geen terugslag naar knoop N70 x N41) de 

rotonde aan te passen naar een verkeerslichtengeregeld kruispunt. Bij het ontwikkelingsscenario met 

ziekenhuis op Neerkouter en andere ontwikkelingen op De Winningen is deze aanpassing 

noodzakelijk.  

Zoals reeds in de MOBERs voor de realisatie van het ziekenhuis op gebieden Neerkouter en De 

Winningen werd bestudeerd, wordt aanbevolen om de rotonde N41 x Tuinlaan om te vormen tot een 

verkeerslichtengeregeld kruispunt. Met volgende opstelling kan ook in het worst case scenario 

(referentie 30 % verschuiving ochtendspits + realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen + 

bijkomende woonontwikkeling op De Winningen) het verkeer worden afgewikkeld. De 

verzadigingsgraad blijft hierdoor vrijwel dezelfde als in de referentiesituaties. 

 

Figuur 3-20: Milderende maatregelen N41 x Tuinlaan  

Westelijke afrit N70 x N41 

Zoals reeds in voorgaande MOBERs voor realisatie van het ziekenhuis op gebieden Neerkouter en De 

Winningen werd bestudeerd, is het noodzakelijk om de westelijke afrit N41 x N70 in capaciteit te 

verhogen. Dit door een extra rijstrook te voorzien op de N70 en de op- en afrit te bundelen. In het 

worst case scenario (referentie 10 % verschuiving ochtendspits + realisatie van het ziekenhuis op 

gebied De Winningen + bijkomende woonontwikkeling op De Winningen) kan de cyclusduur zo 

geminimaliseerd worden. De cyclusduur gaat hierdoor van 140 sec in referentiesituatie naar 240 sec 

(in plaats van onberekenbaar in COCON (‘1000 sec’). 

 

Figuur 3-21: Milderende maatregelen N41 x N70 (west)  

N41 x HeimolenstraatZoals reeds hiervoor besproken is het effect van de realisatie van het ziekenhuis 

op De Winningen beperkt merkbaar op het kruispunt N41 x Heimolenstraat. Zelfs met verdere 

ontwikkelingen op De Winningen dienen hiervoor geen maatregelen te worden genomen. Bij de 

realisatie van het ziekenhuis op Neerkouter zijn maatregelen echter noodzakelijk op dit kruispunt.  
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Zoals reeds in voorgaande MOBERs werd bestudeerd, wordt voorgesteld om het kruispunt N41 x 

Heimolenstraat in capaciteit te verhogen. Zo worden er bijkomende rijstroken voorzien. Door het 

asymmetrische verkeersgedrag van het ziekenhuis, werd hier zowel naar ochtend- als avondspits 

gekeken. In het worst case scenario (referentie 10%/30% verschuiving ochtendspits + realisatie van 

het ziekenhuis op gebied Neerkouter + ontwikkeling van bedrijvigheid en wonen op De Winningen) 

kan de cyclusduur worden geminimaliseerd van 65 sec in referentiesituaties naar 122 sec. 

 

Figuur 3-22: Milderende maatregelen N41 x Heimolenstraat  

Indicatief ontwerpend onderzoek geeft een indicatie van de ruimtelijke haalbaarheid van de 

voorgestelde infrastructurele aanpassingen op het kruispunt N41 x Heimolenstraat. Op basis hiervan 

lijken de maatregelen ruimtelijk inpasbaar. 

 

Beoordeling functioneren kruispunten 

Volgende tabel geeft de beoordeling over het functioneren van de kruispunten met bovenstaande 

milderende maatregelen voor de worst case situatie. Voor het kruispunt N41 x Tuinlaan is dit 

bijvoorbeeld de toestand met realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter.  

Tabel 3-16: Beoordeling functioneren kruispunten (met milderende maatregelen) 

KNOOP Neerkouter De Winningen 

Geplande situatie Ontwikkelingstoestand Geplande situatie Ontwikkelingstoestand 

N41 x Tuinlaan / 0 / / 

Westelijke afrit / / / -1 

N41 x Heimolenstraat / 0 / / 

 

Conclusie 

Door de infrastructurele maatregelen te nemen op de verschillende kruispunten is duidelijk dat de 

doorstroming kan worden verbeterd en daarbij ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
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Zo zal in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter in combinatie met de 

ontwikkeling van bedrijvigheid en wonen op De Winningen ervoor kunnen gezorgd worden dat er met 

de nieuwe infrastructuur geen verslechtering van doorstroming op de kruispunten is. 

In geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen in combinatie met de 

woonontwikkeling op De Winningen zal er door de aangepaste infrastructuur aan het kruispunt van 

de westelijke afrit toch nog vertraging zijn, maar dit binnen de perken.  

Het effect van de aangepaste infrastructuur heeft enkel ter hoogte het kruispunt met de 

Heimolenstraat effect op de oversteekbaarheid. Door de langere cyclustijd, zal deze minder scoren 

dan in de huidige situatie. 

Beoordeling oversteekbaarheid 

Voor de beoordeling van de oversteekbaarheid is duidelijk dat door de milderende maatregelen er 

geen effect zal zijn op de oversteekbaarheid in de Heimolenstraat of op de N70 Oost. Doordat de 

kruispunten worden aangepast, is enkel de oversteekbaarheid ter hoogte van het kruispunt N41 x 

Heimolenstraat dat nog verbeterd. Doordat de cyclus wordt verlengd, zal er toch nog steeds een 

langere wachttijd zijn. 

Tabel 3-17: Beoordeling oversteekbaarheid (met milderende maatregelen) 

KNOOP Neerkouter De Winningen 

N41 thv Heimolenstraat -1 -1 

 

 Aanbevelingen in de omgeving 

Op de N41 t.h.v. Heimolenstraat wordt een ongelijkgrondse kruising voor fietsers aanbevolen, ook 

zonder realisatie van het ziekenhuis op Neerkouter of de Winningen. 

 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Project: multimodale ontsluiting 

Om de multimodale ontsluiting van het project te optimaliseren worden volgende aanbevelingen 

geformuleerd, ongeacht de locatie van realisatie. 

- Realisatie kernnet: OV-as met hoge frequentie en grote amplitude, goede verbinding met het 

overstappunt station. 

- Goede afstemming locatie bushalte op randparking en toegang ziekenhuis, korte wandelafstand. 

- Comfortabele inrichting bushalte(s). 

- Goede afstemming locatie fietsenstallingen op randparking en toegang ziekenhuis, korte 

wandelafstand. Fietsenstallingen randparking en ziekenhuis kunnen afzonderlijk zijn. 

- Kwalitatieve, goed bereikbare overdekte en diefstalveilige fietsenstallingen, ook voor 

buitenmaatse fietsen. Douches en lockers voor personeel. 

- Doorsteken tussen fietsenstalling en omliggende straten (Smisstraat / Valk) indien mogelijk. 

- Beperken conflicten tussen actief verkeer en gemotoriseerd verkeer (auto’s, leveringen, 

hulpdiensten). Duidelijke oversteekpunten en fiets- en wandelroutes. 

- Voorzien van voldoende capaciteit voor het inrijden van de parkings om wachtrijen te 

minimaliseren. 
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- Voorzien van directe linken, dus doorsteken, naar de functionele fietsroutes, om de rijafstanden 

en -tijden te verkleinen van onderzoeksgebied Neerkouter naar de Smisstraat (in geval van 

realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter) en van onderzoeksgebied De Winningen naar 

de Tuinlaan (in geval van realisatie van het ziekenhuis op gebied De Winningen.  

 

Flankerend 

Als voorbereiding op de verhuis naar de nieuwe campus en het daaraan gekoppelde 

mobiliteitsmanagement, wordt het AZ Nikolaas aangeraden een bedrijfsvervoerplan op te maken. 

De planmatige aanpak van duurzame mobiliteit door bedrijven en overheden gebeurt onder de vlag 

van mobiliteitsmanagement. Via een bedrijfsvervoerplan ('duurzaam' mobiliteitsplan) kan een 

onderneming het woon-werk- en zakelijk verkeer efficiënter organiseren, rekening houdend met 

zowel zakelijke als maatschappelijke belangen (vlot en veilig verkeer, bescherming van het milieu, 

energiebesparing). Dit gebeurt via het promoten van alternatieven voor het autoverkeer of het 

voorkomen van autoverplaatsingen.  
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 Discipline geluid 

 Afbakening van het studiegebied 

Gezien de effecten van voorliggend plan-MER enerzijds worden bepaald door de impact van het plan 

op de verkeersintensiteit van de omliggende wegen en anderzijds door de impact van technische 

installaties op het plangebied, werd het studiegebied voor de discipline geluid bepaald uitgaande van 

de bepalingen in het richtlijnenboek voor industrielawaai enerzijds en weginfrastructuur anderzijds. 

Dit betekent dat er een zone tot op 500m van de rand van het plangebied wordt beschouwd welke 

waar nodig werd uitgebreid tot de Lnight 50 dB(A) contour van de relevante wegen.  

Het uiteindelijke studiegebied – welke de beide onderzoeksgebieden omvat - beslaat een totale 

oppervlakte van ca. 13km². 

 Juridische en beleidsmatige context 

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open 

lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk 

van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v. 

een andere bestemming. 

Tabel 4-1: milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95) 

Gebied overdag ‘s avonds ’s nachts 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 

industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

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

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 

ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen 

en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden 

vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van 

voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning 
55 50 45 

10. Agrarische gebieden 45 40 35 
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Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste 

richtwaarde van toepassing. 

Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur 

Avond:  van 19.00 tot 22.00 uur 

Nacht:  van 22.00 tot 07.00 uur 

 

De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsnormen of richtwaarden uit Vlarem II in 

functie van de ligging van de evaluatiepunten volgens het gewestplan is juridisch vereist en geeft aan 

in hoeverre de huidige geluidsbelasting hieraan conform is. Het verschil tussen het huidige 

omgevingsgeluid en de milieukwaliteitsnorm geeft vervolgens aan welke toename van 

omgevingsgeluid is toegelaten voor nieuwe Vlarem-ingedeelde inrichtingen. De voorwaarden voor het 

continue geluid van een “nieuwe inrichting” van klasse 1 & 2 worden uiteengezet in hoofdstuk 4.5.3 

van Vlarem II, artikel 4.5.3.1:  

§1  LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is gelijk aan of hoger dan de richtwaarde van bijlage 

2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid, in open lucht voortgebracht door de 

nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een bestaande inrichting 

dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot het LA95,1h van het 

oorspronkelijke omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4 bij 

dit besluit bepaalde richtwaarden anderzijds. 

§2  LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder 

1°, 4°, 6° of 7° van de bijlage 2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in open lucht 

voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van 

een bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden 

tot het LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid enerzijds en tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit 

bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A) anderzijds. 

§3  LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder 

2°, 3°, 5°, 8°, 9° of 10° van de bijlage 2.2.1. bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in 

open lucht voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het 

onderdeel van een bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, 

beperkt worden tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A). 

 

Deze toegelaten waarde wordt vervolgens vergeleken met het verwachte specifieke geluid van 

geplande ziekenhuisfuncties binnen het plangebied. Voor de bepaling van de toelaatbare waarde van 

het specifieke geluid (verder afgekort als Lsp) dat door het planvoornemen mag worden veroorzaakt 

zal worden uitgegaan van het VLAREM II gemiddeld LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid. 

Daarenboven geeft het planvoornemen aanleiding tot discontinue geluid onder de vorm van sirenes 

van ambulances en het landen/opstijgen van helikopters. De voorwaarden voor “discontinue geluid” 

worden uiteengezet in hoofdstuk 4.5.3 en 4.5.4 van Vlarem II, artikel 4.5.3.1 en 4.5.4.1 § 5:  

Als het geluid in open lucht van een inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of 

impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in Vlarem II bijlage 4.5.5 aangegeven richtwaarden 

toegepast op de toepasselijke waarde. Voor ‘nieuwe inrichtingen’ is de toepasselijke waarde de in 

Vlarem II bijlage 4.5.4 aangegeven richtwaarde voor de verschillende gebieden verminderd met 5 

dB(A).   
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Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht 
van als hinderlijk ingedeelde ‘NIEUWE’ inrichtingen  --  volgens Vlarem II bijlage 4.5.5 

Aard van het geluid Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts 

Fluctuerend Toepasselijke waarde 
+15 

Toepasselijke waarde 
+10 

Toepasselijke waarde 
+10 incidenteel 

impulsachtig Toepasselijke waarde 
+20 

Toepasselijke waarde 
+15 

Toepasselijke waarde 
+15 intermitterend 

 

De belangrijkste geluidsbron in het plangebied en omgeving is evenwel voornamelijk het 

verkeersgeluid, veroorzaakt door het wegverkeer op de N41, de N70 en mogelijk eveneens de E17. 

Tot op heden bestaan er echter geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid. 

In afwachting van een officieel toetsingskader werden door de Vlaamse Overheid echter 

“gedifferentieerde referentiewaarden” naar voor geschoven voor wegverkeer en spoorverkeer 

(discussienota, 19/09/2008). Er is in die nota ook een opsplitsing voor primaire – en secundaire wegen 

gemaakt. Deze referentiewaarden inclusief deze opsplitsing kan gebruikt worden als afwegingskader 

voor nieuwe woonontwikkelingen.  

Dat de waarden referentiewaarden zijn betekent dat er naar kan worden gerefereerd bij het bepalen 

van een strategie voor de beheersing van het omgevingslawaai, zonder enkel concreet engagement 

vanwege de betrokken actoren (AWV, NMBS, enz.). De gedifferentieerde referentiewaarden maken 

differentiatie tussen type weg en bestaand/nieuw. Zo zijn de toetsingswaarden voor secundaire en 

lokale wegen strenger dan voor primaire wegen. Ook de waarden voor nieuwe en bestaande wegen 

zijn verschillend, waarbij die voor nieuwe wegen strenger zijn. 

Tabel 4-2: gedifferentieerde referentiewaarden voor weg- en spoorverkeer (uit discussienota 19/09/2008) 

Type 

infrastructuur en 

classificatie  

situatie  Lden Lnight Opmerkingen  

hoofd- en 

primaire wegen  

nieuwe woon-

ontwikkeling  

55 45 -  

nieuwe wegen  60 50 -  

bestaande wegen  70 60 -  

secundaire 

wegen  

nieuwe woon-

ontwikkeling  

55 45 voor de beoordeling van het 

geluidsdrukniveau bij woningen die:  

ofwel over minstens één gevel 

beschikken waarop de 

geluidsbelasting meer dan 20 dB 

lager is dan de referentiewaarde  

ofwel over minstens één gevel 

beschikken die niet wordt 

blootgesteld aan een 

geluidsbelasting boven de 

referentiewaarden én voorzien zijn 

van voldoende isolatie op alle gevels 

die wél worden blootgesteld aan 

nieuwe wegen  55 45 

bestaande wegen  >55 >45 

stand-still 

65 55 

lokale wegen  nieuwe woon-

ontwikkeling  

55 45 

nieuwe wegen  55 45 
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Type 

infrastructuur en 

classificatie  

situatie  Lden Lnight Opmerkingen  

bestaande wegen  >55 >45 een hogere geluidsbelasting, dient 

de toetsing te gebeuren ten aanzien 

van de met 5 dB verhoogde 

referentiewaarden  

stand-still 

65 55 

spoor  nieuwe woon-

ontwikkeling  
62 52 

-  

nieuwe spoorwegen  67 57 -  

Bestaande 

spoorwegen  
73 63 

- 

 

Bij de bepaling van de referentiewaarden ter hoogte van de referentiepunten zal, waar relevant, 

worden rekening gehouden met de bepalingen in de nieuwsbrief van Departement Omgeving team 

Mer, gecommuniceerd op datum van 16/12/2015: 

“Indien het planvoornemen geen nieuwe/aanpassingen op weginfrastructuur voorziet, maar mogelijks 

wel verhogingen inzake verkeersgeneratie om de omliggende wegen kan teweegbrengen, dan is het 

van belang om te bekijken hoeveel effect het voorgenomen plan/project zelf genereert. Onder de 1 

dB toename (+- <25% toename van verkeer): effect van voorgenomen plan/project is te klein om 

milderende maatregelen voor te stellen. Een aftoetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden 

is ook weinig zinvol, enkel om een slechte referentiesituatie in beeld te brengen.” 

 Methodologie 

 Methodologie beschrijving referentiesituatie 

Het plangebied bevat 2 grote verkeersaders namelijk de N41 en de N70 welke beide werden 

opgenomen als een belangrijke weg in de strategische geluidsbelastingskaarten. Onderstaande figuren 

geven de Lden en Lnight impact volgens de geluidsbelastingskaarten (referentiejaar 2016) voor de 

beide onderzoeksgebieden alsook voor de compensatiegebieden. De kaarten tonen aan dat de 

woningen rond de onderzoeksgebieden welke langs een belangrijke weg gelegen zijn, een aanzienlijke 

verkeersimpact kennen. Tevens reikt de N41 tot in de onderzoeksgebieden daar er minder bebouwing 

langs deze weg aanwezig is waardoor het geluid van deze weg verder doordringt in de achterliggende 

gebieden. Voor de N70 is de geluidsbelasting vooral gericht op de gevels gericht naar de weg. 
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Figuur 4-1: Geluidsbelastingskaarten 2016 – Lden links – Lnight rechts – Onderzoeksgebieden 

De compensatiegebieden Puivelde en de Clementwijk zijn beide ver van belangrijke wegen gelegen en 

zullen dus enkel een verkeersimpact van zeer lokaal verkeer kennen. Het compensatiegebied 

Vrasenestraat is gelegen langs de Vrasenestraat (N451) welke in de geluidsbelastingskaarten werd 

opgenomen als een belangrijke weg. De detailweergave toont evenwel aan dat de noordoostelijke 

hoek van het compensatiegebied voor Lden niveaus van 55-60 dB(A) kent en voor Lnight 50-55 dB(A) 

niveaus.   

 

Figuur 4-2: Geluidsbelastingskaarten 2016 – Lden– Compensatiegebieden 

 

Figuur 4-3: Geluidsbelastingskaarten 2016 – Lnight– Compensatiegebieden 
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Figuur 4-4: Geluidsbelastingskaarten 2016 – Lden links – Lnight rechts – Compensatiegebied Vrasenestraat -detail 

Voor de HAG compensatie voor de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter zijn 

er geen relevante effecten te verwachten gezien de wijzigingen in de verkeersintensiteit ruim minder 

dan 25% bedragen en er geen negatieve geluidseffecten te verwachten zijn bij een omzetting van 

woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied.  De compensatiegebieden werden bijgevolg binnen de 

discipline geluid niet verder weerhouden. 

Ter beschrijving van het bestaande omgevingsgeluid rond de onderzoeksgebieden werden:  

- Onbemande immissiemetingen ter hoogte van 3 meetpunten uitgevoerd en dit voor het 

onderzoeksgebied Neerkouter gedurende 2 weken en voor het onderzoeksgebied De Winningen 

gedurende 8 dagen. 

- Bemande ambulante geluidsmetingen gedurende een periode van ca. 15 minuten per punt 

uitgevoerd op 

o 10 locaties voor onderzoeksgebied Neerkouter  

o 8 Locaties voor onderzoeksgebied De Winningen 

Deze meetpunten werden gekozen ter hoogte van bestaande woningen in en rond de 

onderzoeksgebieden. De resultaten van al deze metingen hebben als voornaamste doel het akoestisch 

overdrachtsmodel te controleren alsook de bestaande toestand te evalueren ten opzichte van de 

geldende milieukwaliteitsnormen. 

Tijdens de metingen werden volgende gegevens verzameld: 

- de waarden van LAeq,T (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau), 

- de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met N= 5, 50, 95 

(achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h)), 

De bemande metingen werden uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden d.w.z. bij 

voldoende lage windsnelheden (kleiner dan 5 m/s) en zonder neerslag. Voor de onbemande, 

langeduurs metingen worden enkel die meeturen bij windsnelheden < 5m/s weerhouden (input KMI-

station St-Katelijne-Waver). Voor de langeduurs metingen zijn meerdere meeturen per windrichting 

bekomen.  Gezien de gespreide ligging van de bemande meetpunten alsook de spreiding van de 

relevante wegen, was het niet mogelijk voor alle meetpunten meetdata bij meewind te bekomen. 
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Daar de gemeten geluidsniveaus ter hoogte van de meetpunten enkel tot doel hebben het model te 

valideren, is de windrichting enkel relevant bij de interpretatie van de verschillen tussen de metingen 

en de berekeningen gezien berekeningen volgens SRMII worden uitgevoerd uitgaande van gemiddelde 

meteo-omstandigheden.  Voor de beoordeling zelf zal worden uitgegaan van de berekende 

referentiesituatie waarbij de meteo-omstandigheden identiek zijn aan deze van de geplande situatie. 

 

Figuur 4-5: Ligging meetpunten onderzoeksgebied Neerkouter 

 

Figuur 4-6: Ligging meetpunten onderzoeksgebied De Winningen 

Voor de validatie van het model zal in eerste instantie een geluidsmodel worden opgemaakt van de 

bestaande toestand waarvoor intensiteitsgegevens werden aangeleverd vanuit mobiliteit. 
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Voor het bepalen van de referentiesituatie zal evenwel uitgegaan worden van de situatie in de 

toekomst, nl. op het moment dat het plan gerealiseerd wordt, maar dan zonder de effectieve realisatie 

van het plan. Hierbij wordt uitgegaan van het referentiejaar 2025 en de verwachte 

verkeersintensiteiten. Er zijn (rekening houdend met de MOBER’s) 2 mogelijke scenario’s nl: 10% en 

30% verschuiving (zie ook discipline mobiliteit en §2.1.3). In het  scenario 10% verschuiving zal er 

eerder een verschuiving naar de N70 worden toebedeeld en in het scenario 30% verschuiving zal er 

meer verkeer worden toebedeeld aan de meeste segmenten van de N41. In de Tuinlaan, 

Heimolenstraat en Driegaaienstraat zijn er geen verschuivingen aangenomen dus daar is de 

referentiesituatie hetzelfde. Daar uitgaande van de berekende impact zal blijken dat ter hoogte van 

de meetpunten (welke gelegen zijn ter hoogte van woningen rond de plangebieden) de N41 meer 

bepalend is voor het verkeerslawaai dan de N70 én er het scenario 30% verschuiving een grotere 

verschuiving kent van verkeer naar deze N41, werd voor de effectbepaling voor de discipline geluid 

uitgegaan van het scenario 30% verschuiving zowel voor de referentiesituatie als voor de geplande 

situatie teneinde een worst-case effect benadering uit te voeren. De effecten voor het scenario 10% 

verschuiving zullen kwalitatief worden behandeld. 

Uitgaande van de mobiliteitsgegevens (aangeleverd vanuit discipline mobiliteit) voor de 

referentiesituatie 2025 30% verschuiving werd er een overdrachtsmodel opgesteld voor de feitelijke 

toestand, waarbij het wegverkeer op de relevante wegen in rekening werd gebracht.  

Daar er zich binnen het plangebied geen bestaande industriële activiteiten voordoen, werd er geen 

overdrachtsmodel opgesteld ter bepaling van bestaand industrielawaai voor de referentietoestand.  

De impact van de relevante wegen rond het plangebied werd berekend met de Nederlandse 

rekenmethode RMW/ SRM II – Reken en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai – Standaard 

Rekenmethode II. Daarbij werd het geluidsniveau bepaald voor de parameters Lday, Levening, Lnight en Lden. 

Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de dag-, avond- en 

nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is 

het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23u00 tot 7u00) over een jaar. 

Eenmaal het geluidsmodel is opgebouwd voor de bestaande en de referentiesituatie zullen er 

berekeningen worden uitgevoerd naar de beschouwde meetpunten. De berekende waarden voor de 

bestaande toestand zullen, waar mogelijk, vergeleken worden met de effectieve gemeten waarden 

teneinde een bijkomende validatie van het geluidsmodel mogelijk te maken. Daar waar de verschillen 

significant zijn zullen de mogelijke oorzaken toegelicht worden.  

Tenslotte zullen er rasterberekeningen op een vast raster van 20m x 20m voor de 4 parameters Lday, 

Levening, Lnight en Lden worden uitgevoerd voor het visualiseren van de geluidsbelasting op basis van 

contourkaarten. 

 Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling 

 Effectvoorspelling 

Voor de inschatting van de toekomstige situatie in overeenstemming met het planvoornemen zal 

worden gewerkt uitgaande van het worst-case effect van het planvoornemen op de verkeersstromen 

op de relevante wegen, die op hun beurt een wijziging van de geluidsemissie van de weg tot gevolg 

kunnen hebben. 

Voor het exploitatiegeluid van het ziekenhuis dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen: 

- Geluid afkomstig van technische installaties (verwarmingsinstallatie, koelgroepen, in- en 

uitlaatroosters technische ruimtes, ...), containerpark, … 

- Geluid afkomstig van de voorzien parking 

- Discontinue geluid zoals ambulances, helikopters, … 
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Voor de technische installaties is er op dit plan MER-niveau nagenoeg nog geen detailinformatie 

beschikbaar met betrekking tot ligging, aantal, kW, Er zal daarom voor deze installaties worden 

nagegaan welke het maximaal toegelaten geluidsvermogen is teneinde de geldende limietwaarden 

voor een nieuwe inrichting klasse 1 of klasse 2 te respecteren.   

Een helihaven is als een ingedeelde inrichting (klasse 2) te beschouwen indien deze voldoet aan de 

definitie van het verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de internationale 

burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14 begrip “helistation”). De geraamde frequentie met betrekking 

tot opstijgen/landen van helikopters bedraagt ca. 1 landing per week. Gezien de aard van het lawaai 

en de ingeschatte frequentie is het helikopterlawaai volgens Vlarem II te beschouwen als incidenteel 

geluid. In de literatuur is terug te vinden dat landen/opstijgen van helikopters aanleiding kan geven 

tot hoge geluidsdrukniveaus (niveau van ca. 100 dB(A) op 10 meter afstand en niveaus van 55 à 60 

dB(A) binnenshuis op ca. 20 meter).  Hoewel voor deze incidentele geluiden hogere evaluatiewaarden 

worden toegestaan dan voor continue geluiden, kunnen ze toch aanleiding geven tot geluidsklachten. 

Voor het heliplatform zal bijgevolg worden nagegaan welke de minimaal te respecteren afstand is tot 

de woningen teneinde de limietwaarden voor discontinu geluid te respecteren. 

Voor het geluid komende van de voorziene parking, kan er een geluidsvermogen ingeschat worden 

uitgaande van het aantal voorziene plaatsen op basis van de Park Area Noise. 

Voor de geluidsemissie van de relevante wegen rond het plangebied werd gebruik gemaakt van de 

mobiliteitsgegevens die de verkeersstroom op de wegen voorspellen voor de verschillende 

toekomstvarianten.  Er zijn telkens gegevens ter beschikking gesteld van de verkeersintensiteiten voor 

een weekdag, gemiddeld voor de dag-, avond- en nachtperiode en voor lichte, middelzware en zware 

voertuigen afzonderlijk. Met bijkomende gegevens over voertuigsnelheden en wegdekverhardingen 

is de geluidsemissie bepaald van de verschillende wegen voor het 30% toekomstscenario die in het 

plan vooropgesteld worden en dit voor de beide onderzoeksgebieden. 

Met de bovenstaande inschattingen van de geluidsemissies werd de geluidsimpact naar de omgeving 

berekend door middel van overdrachtsberekeningen met het rekenmodel ‘IMMI’. Voor de 

geluidsemissie met betrekking tot de parking alsook de bepaling van het maximale bronvermogen van 

de technische installaties ifv de geldende limietwaarden werden de berekeningen uitgevoerd op basis 

van de norm ISO 9613-2. De impact van de relevante wegen rond het plangebied werd berekend met 

de Nederlandse rekenmethode RMW / SRM II – Reken en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai – 

Standaard Rekenmethode II. Daarbij werd het geluidsniveau bepaald voor de parameters Lday, Levening, 

Lnight en Lden. Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de 

dag-, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 en 

10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23u00 tot 7u00) over een jaar. 

Op basis van het geluidsmodel van de referentiepunten werden er 2 berekeningen uitgevoerd: 

- Rasterberekeningen op een vast raster van 20m x 20m voor de 4 parameters Lday, Levening, 

Lnight en Lden, berekend voor het ganse studiegebied, tot op 500m van de rand van het 

plangebied, voor het visualiseren van de geluidsbelasting op basis van contourkaarten. 

- Berekeningen ter hoogte van discrete referentiepunten zijnde de beschouwde meetpunten 

Het globale effect op het geluidsklimaat wordt enerzijds bepaald door de wijziging van de 

verkeersstromen op de relevante wegen rond het plangebied en dus door het resulterende 

verkeersgeluid, en anderzijds door het exploitatiegeluid van het planvoornemen. Door een vergelijking 

met de referentiesituatie, kan de wijziging van de geluidsniveaus op discrete referentiepunten en dus 

de wijziging van het geluidsklimaat in het algemeen in beeld gebracht worden. Op die manier kunnen 

de zones met positieve effecten en deze met negatieve effecten voor de discipline geluid objectief 

gekwantificeerd worden en vergeleken worden voor de beide onderzoeksgebieden. De berekende 
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contourkaarten van de geplande situatie werden ter beschikking gesteld voor de disciplines mens-

gezondheid en biodiversiteit. 

 Effectuitdrukking 

De effecten voor de discipline geluid worden uitgedrukt in een specifiek geluidsniveau in dB(A). Het 

specifieke geluid afkomstig van de relevante wegen en de geplande herbestemming werd afzonderlijk 

bepaald voor de verschillende locaties nabij bewoning en onder de vorm van contouren. Zoals het 

richtlijnenboek voorschrijft werden de effecten berekend op een standaard hoogte van 4m boven het 

maaiveld. Daar er geen exploitatiegeluid berekend werd voor de referentietoestand én voor de 

geplande toestand, enkel de invloed van de parking kon worden berekend, was het weinig zinvol een 

gezamenlijke impact (verkeer + exploitatiegeluid) te bepalen gezien er geen vergelijking met de 

referentiesituatie mogelijk was en de geplande toestand slecht een gedeelte van het exploitatie geluid 

zou omvatten. De effecten worden dus voor verkeerslawaai en exploitatiegeluid apart uitgedrukt en 

beoordeeld. 

 Effectbeoordeling 

Ter hoogte van de discrete referentiepunten gelegen nabij woningen rondom het plangebied en langs 

relevante wegen werd er nagegaan in hoeverre het planvoornemen zal voldoen aan enerzijds de 

geldende gedifferentieerde referentiewaarden voor verkeerslawaai en anderzijds aan de 

limietwaarden van toepassing van het exploitatiegeluid van het geplande nieuwe ziekenhuis. 

De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op basis van het 

significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen, dat in eerste instantie rekening houdt 

met de effecten van het voorgenomen plan of project zelf (verschil referentiesituatie-geplande situatie 

> tussenscore), en tevens met het al dan niet voldoen aan de Vlaremnormen/gediff. 

Referentiewaarden (voor zover er geen sprake is van een reeds bestaand slecht geluidsklimaat) 

(eindscore na correctie): 

Tabel 4-3: significantiekader discipline geluid en trillingen 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

  Voldoet aan het Vlarem/Gediff. Refw ? 

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3 

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 

ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd 

Met T = duur in seconden 

Met X:  
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“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de 

milieukwaliteitsnorm 

ofwel 

“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid. 

GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II 

RW : richtwaarde 

Lsp : specifiek geluid 

*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning 

van een inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de 

nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking. 

** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het 

betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie). 

 

Voor die uitzonderlijke situaties waarbij het geluidsklimaat (aanzienlijk) verbetert maar de 

grenswaarden evengoed overschreden worden (vakje met “-“), zal de deskundige zelf een score 

aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie. 

De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 

-1  Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de 

juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan 

stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende 

maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-2  Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, te 

koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 

worden. 

-3  Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te 

koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 

worden. 

 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, beperkt positief, 

positief en aanzienlijk positief. 

Voor geluidsbronnen die niet onder de Vlarem wetgeving vallen – waaronder verkeersgeluid – is de 

gecorrigeerde eindscore strikt genomen niet toepasbaar daar er geen wettelijke opgelegde 

grenswaarden bestaan, en wordt er in eerste instantie rekening gehouden met de zgn. tussenscore of 

dus de mate waarin het bestaande geluidsklimaat beïnvloed wordt door de geplande wijzigingen. 

Evaluatie van de significantie van de wijziging in geluidimmissies ten gevolge van wegverkeer kan dan 

als volgt gebeuren: 

Effectbeschrijving Significantie Effect op het omgevingsgeluid 

Aanzienlijk positief  +++ verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer 
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Effectbeschrijving Significantie Effect op het omgevingsgeluid 

Positief  ++ verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A) 

Beperkt positief + verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A) 

verwaarloosbaar 0 verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1 dB(A) 

Beperkt negatief - verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A) 

Negatief -- verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A) 

Aanzienlijk negatief --- verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer  

 

Vervolgens kan men een aftoetsing doen van de parameters Lden en Lnight aan de gedifferentieerde 

richtwaarden in navolging van het beoordelingskader voor industrielawaai om tot een eindscore te 

komen. Er dient hier evenwel te worden opgemerkt dat de gedifferentieerde referentiewaarden geen 

juridisch bindende normen zijn en dat het al dan niet noodzakelijk zijn van milderende maatregelen 

desgevallend eerder beoordeeld dient te worden op basis van de tussenscore en dus op basis van de 

mate waarin het huidige geluidsklimaat beïnvloed wordt, zeker indien het geluidsklimaat in de 

bestaande toestand de gedifferentieerde referentiewaarden reeds overschrijdt. Er is op heden nog 

geen concreet evaluatiekader voor Lden en Lnight vastgelegd. 

In de studie “Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai” wordt evenwel een toetsingskader 

voorgesteld voor de inplanting van nieuwe woonzones in de omgeving van geluidsbelaste zones. Daar 

nieuwe woonontwikkelingen geen deel uitmaken van het planvoornemen, dient er niet getoetst te 

worden aan dit toetsingskader.  

Op basis van de bevindingen van dit plan-MER zal nagegaan worden in hoeverre dit planvoornemen 

een wezenlijke impact kan hebben op de geluidsniveaus. Hiertoe zal enerzijds het effect van het 

planvoornemen op het wegverkeerslawaai worden bekeken en anderzijds worden nagegaan welke de 

maximaal toegelaten impact mag zijn van het exploitatiegeluid. Daar er nog geen detailkennis is m.b.t. 

de technische installaties, is een volledige modellering van het exploitatiegeluid niet mogelijk zodat in 

deze fase nog geen effectvoorspelling noch -bespreking van de gezamenlijke impact van exploitatie en 

wegverkeer werd opgenomen. 

 Referentiesituatie 

 Bestaande toestand 

Teneinde een duidelijk beeld te krijgen van het huidige omgevingslawaai in en rond de 

onderzoeksgebieden, werden er immissiemetingen uitgevoerd ter hoogte van in totaal 24 

meetpunten verspreid over de beide onderzoeksgebieden. De ligging van de meetpunten werd zo 

gekozen om een zo goed mogelijke spreiding over de onderzoeksgebieden te bekomen en dit ter 

hoogte van enkele kritische woningen in en rond het onderzoeksgebied. Deze immissiemetingen zijn 

om volgende redenen van belang in dit Plan-MER: 

- om de berekende geluidsniveaus op basis van modellering te toetsen aan werkelijk gemeten 

geluidsniveaus en zodoende het geluidsmodel te valideren; 

- om een beeld te krijgen van de huidige achtergrondgeluidsniveaus ten gevolge van de bestaande 

infrastructuur en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de geldende MKN. 

In onderstaande tabellen worden de meetpunten en hun respectievelijke ligging (adres + coördinaten 

Lambert 72) opgelijst, in Figuur 4-5 en Figuur 4-6 werd de ligging reeds visueel weergegeven. In de 
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tabel wordt eveneens de geldende milieukwaliteitsnorm per punt weergegeven alsook het gebied (cf. 

Tabel 4-1) welke van toepassing is rekening houdend met het Gewestplan, het RUP Lokaal 

bedrijventerrein Botermelkstraat – Heimolenstraat en het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk 

Gebied Sint-Niklaas. 

 

Tabel 4-4: Meetpunten onderzoeksgebied Neerkouter 

Meetpunt Adres X Y Z (m) gebied MKN (D/A/N) 

NK_001 Heimolenstraat 72 133495 203929 3 gebied 2 50/45/45 

NK_002 Smisstraat 124 133665 204313 3 gebied 3 50/45/40 

NK_003 Smisstraat 106 133777 204328 3 gebied 3 50/45/40 

NK_004 Smisstraat 84 133947 204385 3 gebied 2 50/45/45 

NK_005 Smisstraat 56 134147 204415 3 gebied 2 50/45/45 

NK_006 Dendermondse stwg 5 134452 204314 3 gebied 4 45/40/35 

NK_007 Burrelstraat 21 134341 204014 3 gebied 2 50/45/45 

NK_008 Burrelstraat 45 134233 203946 3 gebied 2 50/45/45 

NK_009 Kiemerstraat 33 134378 203484 3 gebied 2 50/45/45 

NK_010 Kiemerstraat 67 134173 203287 3 gebied 4 45/40/35 

IP_4 Heimolenstraat 26 C 133458 204094 4.5 gebied 2 50/45/45 

IP_5 Burrelstraat 87 134012 203858 4.5 gebied 2 50/45/45 

IP_6 Heimolenstraat 82 133524 203661 4.5 gebied 2 50/45/45 

 

Tabel 4-5: Meetpunten onderzoeksgebied De Winningen 

Meetpunt Adres X Y Z (m) gebied MKN (D/A/N) 

WI_001 Arnhoutstraat 51 132240 204651 3 gebied 3 50/45/40 

WI_002 Grote Baan 23 133405 204564 3 gebied 3 50/45/40 

WI_003 Botermelkstraat 25A 133009 204489 3 gebied 2 50/45/45 

WI_004 Arnhoutstraat 89 132339 205214 3 gebied 2 50/45/45 

WI_005 Potaardestraat 132801 205325 3 gebied 2 50/45/45 

WI_006 Moleken 102 133201 205445 3 gebied 2 50/45/45 

WI_007 Driegaaienstraat 175C 133538 204833 3 gebied 3 50/45/40 

WI_008 Driegaaienstraat 177-133 133466 205005 3 gebied 2 50/45/45 

IP_1 Witte Hoeve - Valk 39 132544 205362 4.5 gebied 2 50/45/45 

IP_2A Arnhoutstraat 71 132303 205030 4.5 gebied 2 50/45/45 

IP_3 Botermelkstraat 43 132673 204534 4.5 gebied 2 50/45/45 

 

 Onderzoeksgebied Neerkouter 

De bemande metingen NK_001 tem NK_010 werden alle uitgevoerd op 4 december 2019 tussen 10u30 

en 15u30 met een tijdsduur van 10-15 minuten per meetpunt bij een oostelijke tot noordelijke wind 

(1-2 m/s).  

De langeduursmetingen werden uitgevoerd in de periode van vrijdag 22 november 2019 omstreeks 

11u tot vrijdag 6 december 2019 omstreeks 10u. 

Simultaan met de bemande metingen werden er voertuigtellingen uitgevoerd op de meest nabije weg 

(voor de beide richtingen) ter hoogte van dewelke het punt gelegen was. Volgende tabel geeft de 

verkeersintensiteit tijdens de metingen weer. Het betreft gegevens uitgaande van tellingen door 

observatie gedurende de meetduur welke werden herrekenend naar een uurgemiddelde 

verkeersbelasting. 
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Tabel 4-6: Resultaten van de tellingen tijdens de geluidsmetingen 

Meetpunt Weg 
 uurgemiddelde 

lv mv zv 

NK_001 Heimolenstraat 304.9 0.0 0.0 

NK_002 Smisstraat 309.3 11.9 0.0 

NK_003 Smisstraat 307.3 8.0 0.0 

NK_004 Smisstraat 385.3 12.4 4.1 

NK_005 Smisstraat 358.4 0.0 0.0 

NK_006 Burrelstraat 0.0 0.0 0.0 

NK_007 Burrelstraat 0.0 0.0 0.0 

NK_008 Burrelstraat 11.9 0.0 0.0 

NK_009 Kiemerstraat 41.9 0.0 0.0 

NK_010 Kiemerstraat 0.0 0.0 0.0 

 

In volgende tabellen worden de meetresultaten weergegeven. De meetresultaten geven het 

geluidsniveau weer voor volgende parameters: 

- LAeq,T energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau, 

- LA50,T geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van de meetperiode overschreden wordt. 

- LA95,T geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van de meetperiode overschreden wordt of ook het 

achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h, 

De bekomen resultaten zullen worden vergeleken met de milieukwaliteitsnormen (MKN) van bijlage 

2.2.1 van VLAREM II rekening houdend met de van toepassing zijnde zones volgens het (G)RUP en het 

gewestplan. 

Tabel 4-7: Resultaten van de bemande metingen 

Meetpunt MKN  

(dag) 

LAeq,T  

in dB(A) 

LA50,T 

In dB(A) 

LA95,T 

 in dB(A) 

NK_001 50 57.6 57.1 54.5 

NK_002 50 57.9 57.7 56.2 

NK_003 50 56.0 55.7 53.0 

NK_004 50 65.4 60.7 51.3 

NK_005 50 64.4 59.1 46.5 

NK_006 45 44.3 43.1 40.2 

NK_007 50 45.0 40.1 37.5 

NK_008 50 44.0 42.2 40.3 

NK_009 50 54.0 46.6 41.9 

NK_010 45 50.9 50.5 47.3 

 

Uit de meetresultaten blijkt dat het LA95 niveau de milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode 

overschrijdt ter hoogte van de punten NK_001 tot NK_004 en op NK_010 benaderd. De hoogste 

niveaus worden vastgesteld op de punten NK_001 tem NK_004 als gevolg van de vrij hoge 

verkeersintensiteit op de Heimolenstraat en de Smisstraat. NK_004 was gelegen in de nabijheid van 

een kruispunt waardoor hier vrij hoge LAeq niveaus worden vastgesteld. Op NK_005 werd gedurende 

de metingen geen passage van middelzwaar of zwaar verkeer vastgesteld waardoor de gemeten 
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niveaus lager zijn dan op NK_004. NK_010 is gelegen op korte afstand van de N41 waardoor op dit 

punt eveneens hogere niveaus werden opgemeten welke de geldende MKN overschrijden. Ter hoogte 

van de overige punten – gelegen langs wegen met een lage verkeersintensiteit – wordt de geldende 

MKN gerespecteerd. 

Tabel 4-8: Resultaten van de langeduursmeting 

Meet 
punt 

Periode LAeq,1h,min LAeq,1h,gem LAeq,1h,max LA50,1h,min LA50,1h,gem LA50,1h,max LA95,1h,min LA95,1h,gem LA95,1h,max 

IP 4 Dag 47.7 56.4 70.3 46.8 54.8 63.2 41.8 50.4 55.9 

 Avond 50.7 54.5 63.9 48.1 52.1 55.3 43.1 48.7 53.0 

 Nacht 41.0 46.5 52.4 35.0 44.1 51.3 30.4 40.4 48.5 

IP 5 Dag 42.3 51.9 61.7 41.1 50.3 59.6 38.6 48.1 57.6 

 Avond 44.5 50.5 54.4 43.3 49.7 54.2 40.4 47.5 52.6 

 Nacht 38.1 44.9 55.3 35.4 43.6 55.1 31.5 40.1 50.3 

IP 6 Dag 49.6 58.2 63.2 47.5 55.9 61.0 43.2 51.2 59.0 

 Avond 53.2 55.7 60.5 49.7 53.5 56.4 43.8 49.4 53.5 

 Nacht 43.5 48.6 57.4 37.7 45.3 53.7 32.8 41.0 49.8 

 

Uit de meetresultaten van de langeduursmetingen blijkt dat het uurgemiddelde LA95 niveau de 

geldende MKN (50/45/45 dB(A) (D/A/N)) gedurende de dag en avondperiode overschreden worden 

ter hoogte van IP4 en IP 6 alsook gedurende de avondperiode op IP5. Gedurende de nachtperiode 

wordt de geldende MKN gerespecteerd op alle punten.  

Volgende figuren geven voor elk meetpunt het verloop in geluidsniveau over een gemiddelde dag voor 

de verschillende statistische parameters: 

o LAeq  energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau gedurende het meetuur; 
o LA50  geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van het meetuur overschreden wordt; 
o LA95 geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van het meetuur overschreden wordt en de 

parameter voor het achtergrondniveau volgens Vlarem II; 
o LAN  geluidsdrukniveau dat gedurende N% van het meetuur overschreden wordt. 
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Figuur 4-7: Verloop geluidsniveau over een gemiddelde dag (IP4 (boven) – IP5 (midden) – IP6(onder) 

Ter hoogte van de 3 punten vertoont het LA95niveau een meer fluctuerend geluidsniveau gedurende 

de dagperiode. De toename in het geluidsniveau als gevolg van de spitsperiode wordt vastgesteld 

gedurende een langere periode waardoor het niveau over de dagperiode een minder constant niveau 

kent. Dit is mogelijk het gevolg van de geluidsimpact van de E17 welke meer nabij het 

onderzoeksgebied Neerkouter gelegen is. De minimale niveaus gedurende de nachtperiode worden 

ook ter hoogte van deze 3 punten bereikt omstreeks 2-3u welke standaard de meest stille periode van 

de nacht is.  

In volgende figuur is de verdeling van de meeturen (bij windsnelheden ≤ 5m/s) in functie van de 

windsectoren weergegeven voor de gehele meetcampagne. Er werden de meeste meeturen 

opgetekend met wind uit oostelijke, zuidelijke en westelijke windrichting. Voor de punten IP4 en IP5 

werden er voldoende meeturen opgetekend bij – met betrekking tot het planvoornemen – de meer 

kritische sectoren. Voor IP6 is wind uit de noordelijke sector meer kritisch. Deze windrichting was 

gedurende de meetcampagne slechts beperkt (nachtperiode) tot matig (dag- en avondperiode) 

aanwezig. 
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Figuur 4-8: Verdeling aantal meeturen per windrichting 

 Onderzoeksgebied De Winningen 

De bemande metingen op de punten WI_001 tem WI_006 werden alle uitgevoerd op 14 november 

2019 tussen 14u en 15u30 met een tijdsduur van 10-15 minuten per meetpunt bij een zuidoostenwind 

(2-3 m/s) . De meting op WI_007 werd uitgevoerd op 15 november 2019 om 9u30 (noorderwind – 3 

m/s) en de meting op WI_008 werd uitgevoerd op 5 december 2019 om 11u30 (zuidwestenwind – 2 

m/s).  

De langeduursmetingen werden uitgevoerd in de periode van donderdag 14 november 2019 om 11u 

tot vrijdag 22 november 2019 omstreeks 10u. 

Simultaan met de bemande metingen werden er voertuigtelling uitgevoerd op de meest nabije weg 

(voor de beide richtingen) ter hoogte van dewelke het punt gelegen was. Volgende tabel geeft de 

verkeersintensiteit tijdens de metingen weer. Het betreft gegevens uitgaande van tellingen door 

observatie gedurende de meetduur welke werden herrekenend naar een uurgemiddelde 

verkeersbelasting. 

Tabel 4-9: Resultaten van de tellingen tijdens de geluidsmetingen 

Meetpunt Weg 
 uurgemiddelde 

lv mv zv 

WI_001 N41 1021.7 59.9 59.9 

WI_002 N70 943.1 23.0 23.0 

WI_003 Botermelkstraat 23.3 0.0 0.0 

WI_004 Arnhoutstraat 4.0 0.0 0.0 

WI_005 Potaardestraat 5.4 0.0 0.0 

WI_006 Moleken 279.7 4.0 0.0 

WI_007 Driegaaienstraat 498.3 23.9 0.0 

WI_008 Driegaaienstraat 176.8 4.0 0.0 

In volgende tabellen worden de meetresultaten weergegeven. De meetresultaten geven het 

geluidsniveau weer voor volgende parameters: 

- LAeq,T energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau, 

- LA50,T geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van de meetperiode overschreden wordt. 

- LA95,T geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van de meetperiode overschreden wordt of ook het 

achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h, 
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De bekomen resultaten zullen worden vergeleken met de milieukwaliteitsnormen (MKN) van bijlage 

2.2.1 van VLAREM II rekening houdend met de van toepassing zijnde zones volgens het (G)RUP en het 

gewestplan. 

 

Tabel 4-10: Resultaten van de bemande metingen 

Meetpunt MKN  

(dag) 

LAeq,T  

in dB(A) 

LA50,T 

In dB(A) 

LA95,T 

 in dB(A) 

WI_001 50 51.3 50.7 48.4 

WI_002 50 54.1 53.0 48.7 

WI_003 50 50.0 49.4 47.0 

WI_004 50 45.2 44.8 42.7 

WI_005 50 43.7 43.2 41.9 

WI_006 50 64.5 58.5 43.9 

WI_007 50 67.9 64.9 50.3 

WI_008 50 51.0 50.0 48.6 

 

Uit de meetresultaten blijkt dat het LA95 niveau de milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode 

respecteert tot benaderd. De hoogste niveaus worden vastgesteld op de punten WI_001, WI_002, 

WI_007 en WI_008 . WI_001 en WI_002 liggen op korte afstand van respectievelijk de N41 en de N70. 

WI_007 en WI_008 worden beïnvloed door lokaal verkeer in de Driegaaienstraat. 

Tabel 4-11: Resultaten van de langeduursmeting 

Meet 
punt 

Periode LAeq,1h,min LAeq,1h,gem LAeq,1h,max LA50,1h,min LA50,1h,gem LA50,1h,max LA95,1h,min LA95,1h,gem LA95,1h,max 

IP 1 Dag 49.9 53.5 60.1 42.7 48.3 53.3 34.7 43.6 49.3 

 Avond 47.6 50.2 51.8 40.1 44.3 48.7 35.3 41.2 47.1 

 Nacht 39.2 43.7 47.4 31.1 37.0 43.4 27.4 34.3 40.1 

IP 2A Dag 47.8 52.6 60.8 43.2 49.7 54.9 38.5 46.9 51.9 

 Avond 45.1 49.3 53.5 43.7 47.4 51.7 38.6 44.6 49.1 

 Nacht 37.7 42.9 47.5 33.5 39.3 44.5 27.5 35.2 42.0 

IP 3 Dag 45.5 53.0 57.0 43.7 51.8 56.3 37.5 47.4 52.5 

 Avond 47.5 50.3 53.5 45.6 49.1 53.0 39.5 44.6 50.5 

 Nacht 39.3 43.3 46.6 33.8 39.6 44.4 28.1 35.8 40.7 

 

Uit de meetresultaten van de langeduursmetingen blijkt dat het uurgemiddelde LA95 niveau de 

geldende MKN (50/45/45 dB(A) (D/A/N)) voor de 3 punten en voor de 3 beoordelingsperioden 

respecteert. De maximaal gemeten LA95 niveaus tonen wel overschrijdingen aan voor de dag- (IP2A-

3) en de avondperiode (IP1-2A-3). De maximale niveaus gemeten tijdens de avondperiode zijn 

waarschijnlijk te wijten aan de geluidsimpact gedurende de avondspits. De hoogste niveaus werden 

opgemeten ter hoogte van IP3 welke zich op korte afstand van de N41 bevindt.  

Volgende figuren geven voor elk meetpunt het verloop in geluidsniveau over een gemiddelde dag voor 

de verschillende statistische parameters: 

o LAeq  energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau gedurende het meetuur; 
o LA50 geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van het meetuur overschreden wordt; 
o LA95 geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van het meetuur overschreden wordt en de 

parameter voor het achtergrondniveau volgens Vlarem II; 
o LAN  geluidsdrukniveau dat gedurende N% van het meetuur overschreden wordt. 
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Figuur 4-9: Verloop geluidsniveau over een gemiddelde dag (IP1 (boven) – IP2A (midden) – IP 3(onder) 

Ter hoogte van de 3 punten vertoont het geluidsniveau een vrij constant niveau gedurende de 

dagperiode met een duidelijke toename in het gemiddelde LA95 niveau gedurende de ochtend- en de 

avondspits. De minimale niveaus gedurende de nachtperiode worden ter hoogte van de 3 punten 

bereikt omstreeks 2-3u welke standaard de meest stille periode van de nacht is.  

In volgende figuur is de verdeling van de meeturen (bij windsnelheden ≤ 5m/s) in functie van de 

windsectoren weergegeven voor de gehele meetcampagne. Er werden de meeste meeturen 

opgetekend met wind uit oostelijke en zuidoostelijke windrichting. Deze zijn – met betrekking tot het 

planvoornemen – voor IP1 en IP2A de meer kritische sectoren. Voor IP3 is wind uit de noordelijke 
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sector meer kritisch. Deze windrichting was gedurende de meetcampagne matig doch voldoende 

aanwezig. 

 

Figuur 4-10: Verdeling aantal meeturen per windrichting 

 

Ter validatie van het model werd – uitgaande van de verkeersintensiteiten voor de huidige situatie – 

in eerste instantie de huidige situatie berekend en vergeleken met de meetresultaten waarvan de 

resultaten worden weergegeven in onderstaande tabel. Voor de ambulante metingen wordt het 

berekende Lday niveau vergeleken met het gemeten LAeq,T niveau en het LA95-niveau. Voor de 

onbemande, langeduursmetingen wordt een vergelijking gemaakt tussen het gemiddeld gemeten 

Ld/Le/Ln niveau en het overeenkomstige berekende geluidsniveau. 

Tabel 4-12: Vergelijking gemeten en berekende resultaten m.b.t. de bestaande situatie – Onderzoeksgebied 
Neerkouter 

Meetpunt Gemeten LAeq,T 
 

Gemeten LA95,T Berekend Lday Verschil berekening - meting 

 wegverkeersgeluid LAeq LA95 

NK_001 57.6 54.5 61.3 3.7 6.8 

NK_002 57.9 56.2 51.5 -6.4 -4.7 

NK_003 56.0 53.0 50.7 -5.3 -2.3 

NK_004 65.4 51.3 45.6 -19.8 -5.7 

NK_005 64.4 46.5 46.2 -18.2 -0.3 

NK_006 44.3 40.2 47.2 2.9 7.0 

NK_007 45.0 37.5 49.4 4.4 11.9 

NK_008 44.0 40.3 49.2 5.2 8.9 

NK_009 54.0 41.9 52.5 -1.5 10.7 

NK_010 50.9 47.3 57.7 6.8 10.4 

Meetpunt Gemeten geluidsniveau Berekend Lday Verschil berekening - meting 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

IP_4 58.0 54.8 50.4 60.3 56.7 53.5 2.3 1.9 3.1 

IP_5 53.2 50.9 49.0 51.6 48.0 44.8 -1.6 -2.9 -4.2 

IP_6 58.6 55.7 52.5 64.7 61.2 57.9 6.1 5.5 5.4 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 
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Voor de Zone Neerkouter worden aanzienlijke verschillen vastgesteld op het merendeel van de 

punten. Waar het model op LAeq niveau een onderschatting geeft, wordt er wel een goede correlatie 

gevonden met het LA95 niveau. Daar de lokale weg niet in het model werd opgenomen en de LA95 

voornamelijk de verkeersruis van verder gelegen wegen weergeeft, toont dit aan dat het gemeten 

LAeq niveau werd gedomineerd door het lokale verkeer doch dat de berekende impact van de verder 

gelegen wegen wel een goede benadering geeft van de werkelijke impact.   

Ter hoogte van de punten IP_4 en IP_5 wordt een goede correlatie gevonden. Voor IP_5 wordt een 

(lichte) onderschatting vastgesteld. Daar dit punt afgeschermd ligt ten opzichte van de N41, is dit 

mogelijk een gevolg van de afwezigheid van de Dendermondsesteenweg en de E17 in het model. 

Opvallend is dat voor de punten NK_010, IP_6 alsook de punten WI_001, WI_003 en IP_3 – waar de 

N41 volgens de geluidsbelastingskaarten een grote invloed heeft – er steeds vergelijkbare verschillen 

worden vastgesteld. Dit is naar alle waarschijnlijkheid voor groot deel te wijten is aan een verschil in 

de verkeersintensiteiten van de huidige situatie vanuit de discipline mobiliteit (tellingen en 

berekeningen/aannames voor bepaalde wegsegmenten) en de vastgestelde verkeersintensiteiten 

uitgaande van tellingen2  gedurende de bemande korteduursmetingen.  

Tabel 4-13: Vergelijking gemeten en berekende resultaten m.b.t. de bestaande situatie – Onderzoeksgebied De 
Winningen 

Meetpunt Gemeten LAeq,T Gemeten LA95,T 
 

Berekend Lday Verschil berekening - meting 

wegverkeersgeluid LAeq LA95 

WI_001 51.3 48.4 58.2 7.0 9.8 

WI_002 54.1 48.7 58.7 4.6 10.0 

WI_003 50.0 47.0 54.3 4.3 7.3 

WI_004 45.2 42.7 53.7 8.5 11.0 

WI_005 43.7 41.9 49.1 5.5 7.2 

WI_006 64.5 43.9 43.6 -20.9 -0.3 

WI_007 67.9 50.3 70.9 3.0 20.6 

WI_008 51.0 48.6 49.4 -1.6 0.8 

 

Meetpunt Gemeten geluidsniveau Berekend Lday Verschil berekening - meting 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

IP_1 54.0 49.9 47.0 48.9 45.2 42.2 -5.1 -4.7 -4.8 

IP_2A 53.4 49.4 46.0 57.1 53.5 50.3 3.7 4.1 4.3 

IP_3 53.4 50.2 46.7 59.4 55.8 52.6 6.0 5.6 5.9 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

                                                                 

2 De uitgevoerde tellingen gedurende de korte duurs metingen zijn tellingen van verkeersintensiteit gedurende 

slechts 15 min die herleid worden naar uurgemiddelden. Verschillen tussen deze intensiteiten en de jaargemiddelde 

verkeersintensiteiten zijn dus zeker te verwachten. De tellingen zijn bovendien geenszins bedoelt als validatie van 

de mobiliteitsgegevens. De genoemde verschillen worden enkel aangehaald als dit de basis vormt voor verschillen 

tussen model en metingen. Indien met de intensiteiten uit de tellingen wel een vergelijkbare impact bekomen 

tussen korte duurs metingen en berekeningen , dan kunnen we veronderstellen dat het model tevens correct rekent 

met jaargemiddelde intensiteiten. 
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Uit een vergelijking tussen de metingen en de berekeningen blijkt dat de berekende impact veelal 

aanzienlijk hoger ligt dan het gemeten LAeq niveau met uitzondering van op de punten WI_007 en 

WI_008. Op WI_006 wordt wel een goede correlatie vastgesteld tov de parameter LA95 wat erop wijst 

dat het LAeq wordt bepaald door de impact van een lokale weg die niet in het model werd opgenomen 

maar er dus wel een goede benadering wordt gevonden voor de verder gelegen wegen die wel in het 

model werden opgenomen.  Op de overige ambulante punten blijven er grote verschillen bestaan. Dit 

kan minstens deels verklaard worden door verschillen in verkeersintensiteiten welke – uitgaande van 

tellingen gedurende de korte duurs geluidsmetingen- voor de N41 gemiddeld 50% lager en voor de 

N70 25% lager waren dan de aangeleverde verkeersintensiteiten voor de bestaande situatie. Tevens 

wordt in het model een constante, maximale snelheid beschouwd welke in werkelijkheid ten gevolge 

van de kruispunten mogelijk lager ligt. Daar de verhoogde ligging van de N41 ervoor zorgt dat de 

impact van de N41 tevens verder draagt, zal dit zeker een deel van de verklaring zijn voor de 

verschillen. Ook voor de vastgestelde verschillen op de punten IP_2A en IP_3. Voor IP_2A zijn de 

verschillen beperkter daar dit punt verder gelegen is van de N41 dan het punt IP_3. 

De verschillen ter hoogte van het punt IP_1 is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de 

afwezigheid van de lokale weg Valk in het model waardoor de impact hiervan niet wordt berekend en 

waardoor de berekende verkeersimpact minder bedraagt dan de gemeten impact. 

 

Hoewel er grote verschillen terug te vinden zijn, zijn er geen verschillen vastgesteld die zouden wijzen 

op fundamentele fouten in de overdrachtsberekeningen doch zijn deze eerder gekoppeld aan 

verschillen in verkeersintensiteiten en/of het niet aanwezig zijn van alle wegen in het model. 

Daar in het MER het effect van het plan op het verkeersgeluid dient te worden bepaald en het dus niet 

zozeer de bedoeling is de exacte verkeersimpact te bepalen, kan er gesteld worden dat het model zal 

voldoen om deze effecten te bepalen. 

 

 Referentiesituatie 30% verschuiving 

De overdrachtsberekeningen voor de bepaling van de geluidsimmissie worden uitgevoerd volgens de 

omschreven methodiek in §4.3.1. De referentiesituatie geeft de verkeersimpact weer voor de 

toekomstige situatie op het moment dat het plan gerealiseerd wordt maar zonder impact van het plan. 

Zoals reeds toegelicht in §4.3.1, wordt voor de discipline geluid uitgegaan van de referentiesituatie 

30% verschuiving daar de N41 een hogere geluidsbijdrage  kent op de meest kritische woningen rond 

het plangebied dan de N70 én er een hogere verschuiving is in de verkeersintensiteit naar de N41 in 

dit scenario. 

Voor de evaluatie van de verkeersimpact van de referentiesituatie én van de planvoornemens, zal de 

impact worden berekend ter hoogte van de reeds besproken meetpunten. Daarnaast zullen er 2 

bijkomende evaluatiepunten worden toegevoegd langsheen de Tuinlaan welke in het MER is 

opgenomen ter wille van de wijzigingen in verkeersimpact als gevolg van de cumulatieve ontwikkeling 

van De Winningen (onderzoeksgebied De Winningen zelf zal echter niet langs hier ontsluiten). 
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Figuur 4-11: Ligging bijkomende evaluatiepunten AZ_1 en AZ2 

Onderstaande tabel geeft de berekende impact van het verkeerslawaai voor de referentiesituatie 30% 

verschuiving ter hoogte van de meetpunten. Tevens wordt de berekende impact voor de bestaande 

situatie weergegeven teneinde een indicatie te hebben van de verwachte geluidstoename tgv het 

wegverkeer voor de toekomstige referentie situatie. 

Uitgaande van de informatie in §2.1.3 is enkel de N41 te beschouwen als een primaire weg II en zijn 

de N70 en alle andere wegen in de referentiesituatie te beschouwen als een lokale weg. In 

onderstaande tabel worden de gedifferentieerde referentiewaarden weergegeven voor elk van de 

punten in functie van de ligging tot de meest nabij gelegen relevante weg. 

Tabel 4-14: Berekende verkeersimpact referentiesituatie 30% verschuiving 

Evaluatiepunt 
Berekende impact – ref 30% Berekende impact - bestaand Gediff. refw. 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Lnight Lden 

WI_001 59.5 55.9 52.6 66.0 58.2 54.6 51.3 64.7 60 70 

WI_002 58.1 54.5 51.3 64.6 58.7 55.1 51.9 65.2 55 65 

WI_003 54.4 50.7 47.6 60.8 54.3 50.6 47.5 60.8 55 65 

WI_004 55.0 51.3 48.1 61.4 53.7 50.1 46.9 60.2 55 65 

WI_005 50.3 46.6 43.5 56.8 49.1 45.4 42.3 55.6 55 65 

WI_006 44.7 41.0 38.0 51.2 43.6 39.9 36.9 50.1 55 65 

WI_007 68.6 64.7 61.9 75.1 70.9 67.1 64.3 77.4 55 65 

WI_008 49.9 46.2 43.1 56.4 49.4 45.6 42.6 55.8 55 65 

IP_1 50.2 46.5 43.4 56.7 48.9 45.2 42.2 55.4 55 65 

IP_2A 58.4 54.7 51.5 64.8 57.1 53.5 50.3 63.6 55 65 

IP_3 60.7 57.1 53.8 67.2 59.4 55.8 52.6 65.9 60 70 

NK_001 61.4 57.8 54.5 67.9 61.3 57.7 54.4 67.8 55 65 

NK_002 51.7 48.0 44.9 58.1 51.5 47.8 44.7 58.0 55 65 

NK_003 50.9 47.2 44.1 57.4 50.7 47.0 43.9 57.2 55 65 
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Evaluatiepunt 
Berekende impact – ref 30% Berekende impact - bestaand Gediff. refw. 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Lnight Lden 

NK_004 45.9 42.2 39.2 52.4 45.6 41.9 38.9 52.1 55 65 

NK_005 46.5 42.8 39.8 53.0 46.2 42.5 39.5 52.7 55 65 

NK_006 47.4 43.8 40.7 53.9 47.2 43.5 40.4 53.7 55 65 

NK_007 49.6 46.0 42.8 56.1 49.4 45.8 42.6 55.9 55 65 

NK_008 49.4 45.7 42.6 55.9 49.2 45.5 42.4 55.7 55 65 

NK_009 52.6 49.0 45.8 59.1 52.5 48.9 45.6 59.0 55 65 

NK_010 57.8 54.3 51.0 64.3 57.7 54.1 50.8 64.2 60 70 

IP_4 60.4 56.8 53.5 66.9 60.3 56.7 53.5 66.8 55 65 

IP_5 51.7 48.1 44.9 58.2 51.6 48.0 44.8 58.1 55 65 

IP_6 64.9 61.3 58.0 71.3 64.7 61.2 57.9 71.2 60 70 

AZ_1 68.2 64.6 61.3 74.6 - - - - 60 70 

AZ_2 63.9 60.2 57.0 70.3 - - - - 55 65 

 

Enkel ter hoogte van WI_007, NK_001, IP_4, IP_6 en langsheen de Tuinlaan worden er 

overschrijdingen t.o.v. de geldende gedifferentieerde referentiewaarden vastgesteld voor Lnight 

en/of Lden. Dit betekent dat er enkel ter hoogte van deze punten sprake is van een slecht “bestaand” 

geluidsklimaat. 

Ten gevolge van de wijzigingen in de verkeerstromen (MOBER’s) zullen er ter hoogte van alle punten 

rond het onderzoeksgebied De Winningen toenames in de verkeersimpact in de grote orde van 1-1.3 

dB(A) te verwachten zijn met uitzondering van het punt WI_002 en WI_007 waar de verkeersimpact 

zou dalen als gevolg van de aanzienlijke reductie in verkeersintensiteit van de Driegaaienstraat. Voor 

de punten rond het onderzoeksgebied Neerkouter is de impact beperkt tot minder dan 0.5 dB.  
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Figuur 4-12: Berekende geluidskaart verkeersimpact – Referentie 30% - Lden (boven) - Lnight (onder) 

 Effectbespreking en beoordeling 

 Effect wegverkeer 

De overdrachtsberekeningen voor de bepaling van de geluidsimmissie worden uitgevoerd volgens de 

omschreven methodiek in §4.3.2. Er wordt voor de discipline geluid rekening gehouden met een 

verschuiving van 30% uitgaande van de MOBER’s, daar de N41 uitgaande van de berekeningen van de 

referentiesituatie een hogere geluidsimpact kent op de meest kritische woningen rond het plangebied 

én de hoogste procentuele toename kent in de verkeersintensiteit voor de planvariant Neerkouter. 

Ook de N70 kent een hogere toename in verkeersintensiteit voor de 30% verschuiving  t.o.v. de 

referentiesituatie en dit voor de beide planvarianten. Daarom werd in kader van voorliggend MER 

enkel de impact rekening houdend met de 30% verschuiving berekend als zijnde de worst-case 

benadering voor geluid. Het effect van de 10% verschuiving zal kwalitatief worden besproken. 

 Onderzoeksgebied Neerkouter 

Volgende tabel geeft de berekende impact van het verkeerslawaai rekening houdend met de 

verkeersintensiteiten gegenereerd door het planvoornemen voor de realisatie van het ziekenhuis in 

onderzoeksgebied Neerkouter en een verschuiving van 30%. Tevens wordt in de tabel het verschil 

weergegeven ten opzichte van de referentiesituatie (30% verschuiving). 

Tabel 4-15: Berekende impact verkeerslawaai planvoornemen voor onderzoeksgebied Neerkouter 

Evaluatiepunt 
Gediff. refw. 

Berekende verkeersimpact 
planvoornemen Neerkouter 

Verschil tov REF 30 

Lnight Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

WI_001 60 70 59.8 56.2 52.6 66.1 0.3 0.3 -0.1 0.1 

WI_002 55 65 58.6 54.9 51.3 64.9 0.4 0.4 0.1 0.3 

WI_003 55 65 54.8 51.1 47.5 61.0 0.4 0.4 0.0 0.2 
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Evaluatiepunt 
Gediff. refw. 

Berekende verkeersimpact 
planvoornemen Neerkouter 

Verschil tov REF 30 

Lnight Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

WI_004 55 65 55.2 51.6 48.0 61.5 0.3 0.3 -0.1 0.1 

WI_005 55 65 50.6 46.9 43.4 56.9 0.3 0.3 -0.1 0.1 

WI_006 55 65 45.0 41.3 37.8 51.3 0.3 0.3 -0.2 0.1 

WI_007 55 65 68.6 64.7 61.4 74.8 0.0 0.0 -0.6 -0.3 

WI_008 55 65 50.2 46.5 43.0 56.5 0.3 0.3 -0.1 0.1 

IP_1 55 65 50.5 46.8 43.3 56.8 0.3 0.3 -0.1 0.1 

IP_2A 55 65 58.7 55.0 51.4 65.0 0.3 0.3 -0.1 0.1 

IP_3 60 70 61.0 57.4 53.8 67.3 0.3 0.3 -0.1 0.1 

NK_001* 55 65 61.9 58.3 54.7 68.2 0.5 0.5 0.2 0.4 

NK_002 55 65 51.8 48.2 44.6 58.1 0.2 0.2 -0.2 0.0 

NK_003 55 65 51.2 47.5 44.0 57.5 0.3 0.3 -0.1 0.1 

NK_004 55 65 46.2 42.5 39.0 52.5 0.3 0.3 -0.2 0.1 

NK_005 55 65 46.8 43.1 39.7 53.1 0.3 0.3 -0.1 0.1 

NK_006 55 65 47.8 44.1 40.6 54.1 0.4 0.4 0.0 0.2 

NK_007 55 65 50.0 46.4 42.8 56.3 0.4 0.4 0.0 0.2 

NK_008 55 65 49.8 46.1 42.6 56.1 0.4 0.4 0.0 0.2 

NK_009 55 65 53.0 49.5 45.9 59.4 0.4 0.4 0.1 0.3 

NK_010 60 70 58.3 54.7 51.1 64.6 0.5 0.5 0.1 0.3 

IP_4 55 65 57.7 54.1 50.5 64.0 -2.7 -2.7 -3.0 -2.8 

IP_5 55 65 52.1 48.5 44.9 58.5 0.4 0.4 0.0 0.2 

IP_6 60 70 65.3 61.8 58.1 71.6 0.4 0.4 0.1 0.3 

AZ_1 60 70 68.4 64.7 61.1 74.6 0.2 0.2 -0.2 0.0 

AZ_2 55 65 63.9 60.3 56.6 70.2 0.0 0.0 -0.3 -0.2 

*Woning t.h.v. meetpunt NK_001 zal bij exploitatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter niet meer aanwezig 

zijn 

Uit de berekende impact blijkt dat de verkeersimpact ten gevolge van het planvoornemen m.b.t. de 

realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter nagenoeg ongewijzigd blijft. Enkel ter 

hoogte van IP_4 – welke zich ter hoogte van de geplande knip in de Heimolenstraat bevindt - is er een 

duidelijke afname in verkeerslawaai te verwachten in de grootteorde van 3 dB(A).   

Op de overige punten zijn de toenames alle beperkt tot minder dan 1 dB(A). Op sommige punten 

worden zelfs lichte dalingen (<0.6dB(A) in de verkeersimpact van Lnight berekend. Voor die punten 

waar de gedifferentieerde referentiewaarden overschreden worden is dit niet het gevolg van het 

planvoornemen maar het gevolg van een reeds bestaand “slecht” geluidsklimaat. Volgende tabel geeft 

de effectscore voor het verkeerslawaai uitgaande van het beoordelingskader voor industrielawaai. 

Tabel 4-16: Effectscore verkeerslawaai - onderzoeksgebied Neerkouter 

Evaluatiepunt Tussenscore Eindscore 

IP4 +1 +1 

NK_001*/WI_007/AZ_1/AZ_2 0 -2 

IP_6 0 -1 

Overige punten 0 0 

*Woning t.h.v. meetpunt NK_001 zal bij exploitatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter niet meer aanwezig 

zijn 
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Daar de eindscore rekening houdt met een reeds bestaand slecht geluidsklimaat, is het meer zinvol 

voor verkeerslawaai het effect te evalueren ten opzichte van de tussenscore. Dit betekent dat de 

verkeersimpact van het planvoornemen voor de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied 

Neerkouter een verwaarloosbaar tot beperkt positief effect kent. 

 

 

Figuur 4-13: Berekende geluidskaart verkeersimpact – Planvoornemen onderzoeksgebied Neerkouter: Lden 
(boven) - Lnight (onder) 
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Figuur 4-14: Berekende verschilkaart verkeersimpact – Planvoornemen onderzoeksgebied Neerkouter: Lden 
(boven) - Lnight (onder) 

 



 

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas | 94 

 Onderzoeksgebied De Winningen 

Volgende tabel geeft de berekende impact van het verkeerslawaai rekening houdend met de 

verkeersintensiteiten gegenereerd door het planvoornemen m.b.t. de realisatie van het ziekenhuis in 

onderzoeksgebied De Winningen en een verschuiving van 30%. Tevens wordt in de tabel het verschil 

weergegeven ten opzichte van de referentiesituatie. 

Tabel 4-17: Berekende impact verkeerslawaai planvoornemen voor onderzoeksgebied De Winningen  

Evaluatiepunt 
Gediff. refw. 

Berekende verkeersimpact 
planvoornemen De Winningen 

Verschil tov REF 30 

Lnight Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

WI_001 60 70 60.1 56.5 52.9 66.4 0.6 0.6 0.2 0.5 

WI_002 55 65 58.6 55.0 51.4 64.9 0.5 0.5 0.1 0.3 

WI_003 55 65 54.9 51.2 47.6 61.2 0.5 0.5 0.1 0.3 

WI_004 55 65 55.8 52.2 48.6 62.1 0.9 0.9 0.5 0.7 

WI_005 55 65 50.9 47.2 43.7 57.2 0.6 0.6 0.2 0.4 

WI_006 55 65 45.2 41.4 38.0 51.5 0.5 0.5 0.0 0.3 

WI_007 55 65 68.6 64.7 61.4 74.8 0.0 0.0 -0.6 -0.3 

WI_008 55 65 50.3 46.6 43.1 56.6 0.5 0.5 0.0 0.2 

IP_1 55 65 50.8 47.0 43.5 57.0 0.6 0.6 0.1 0.4 

IP_2A 55 65 63.4 59.8 56.2 69.7 5.1 5.0 4.7 4.9 

IP_3 60 70 61.3 57.7 54.1 67.6 0.6 0.6 0.3 0.5 

NK_001 55 65 61.6 58.0 54.4 67.9 0.2 0.2 -0.1 0.1 

NK_002 55 65 52.0 48.4 44.8 58.3 0.3 0.3 -0.1 0.2 

NK_003 55 65 51.2 47.6 44.0 57.5 0.4 0.4 -0.1 0.2 

NK_004 55 65 46.3 42.6 39.1 52.6 0.4 0.4 -0.1 0.2 

NK_005 55 65 46.9 43.2 39.7 53.2 0.4 0.4 -0.1 0.2 

NK_006 55 65 47.8 44.1 40.6 54.1 0.4 0.4 -0.1 0.2 

NK_007 55 65 50.0 46.3 42.8 56.3 0.3 0.3 -0.1 0.2 

NK_008 55 65 49.7 46.1 42.5 56.0 0.3 0.3 -0.1 0.2 

NK_009 55 65 52.9 49.4 45.8 59.3 0.3 0.3 0.0 0.2 

NK_010 60 70 58.1 54.6 50.9 64.5 0.3 0.3 0.0 0.2 

IP_4 55 65 60.5 56.9 53.3 66.8 0.1 0.1 -0.2 0.0 

IP_5 55 65 52.1 48.5 44.9 58.4 0.3 0.3 0.0 0.2 

IP_6 60 70 65.2 61.7 58.0 71.5 0.3 0.3 0.0 0.2 

AZ_1 60 70 68.4 64.7 61.1 74.6 0.2 0.2 -0.2 0.0 

AZ_2 55 65 63.9 60.3 56.6 70.2 0.0 0.0 -0.3 -0.1 

 

Uit de berekende impact blijkt dat de verkeersimpact ten gevolge van het planvoornemen m.b.t. de 

realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen nagenoeg ongewijzigd blijft. Enkel in 

de nabijheid van de ontsluitingsweg (IP_2A) is er een toename in verkeerslawaai te verwachten in de 

grootteorde van 5 dB(A). Als gevolg van deze toename, zouden de gedifferentieerde 

referentiewaarden ter hoogte van de woningen op korte afstand van de ontsluitingsweg overschreden 

worden. 

Op de overige punten zijn de toenames alle beperkt tot minder dan 1 dB(A). Op sommige punten 

worden zelfs lichte dalingen (<0.6dB(A) ) in de verkeersimpact (Lnight) berekend. Voor die punten 

(uitgezonderd IP_2A) waar de gedifferentieerde referentiewaarden overschreden worden is dit niet 

het gevolg van het planvoornemen maar het gevolg van een reeds bestaand “slecht” geluidsklimaat. 
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Volgende tabel geeft de effectscore voor het verkeerslawaai uitgaande van het beoordelingskader 

voor industrielawaai. 

Tabel 4-18: Effectscore verkeerslawaai - onderzoeksgebied De Winningen 

Evaluatiepunt Tussenscore Eindscore 

IP2A -2 -3 

WI_007/AZ_1/AZ_2 0 -2 

NK_001*/IP_4/IP_6 0 -1 

Overige punten 0 0 

*Woning t.h.v. meetpunt NK_001 zal bij exploitatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter niet meer aanwezig 

zijn 

Daar de eindscore rekening houdt met een reeds bestaand slecht geluidsklimaat, is het meer zinvol 

voor verkeerslawaai het effect te evalueren ten opzichte van de tussenscore. Dit betekent dat de 

verkeersimpact van het planvoornemen voor de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De 

Winningen een verwaarloosbaar tot negatief effect kent. Waar de gedifferentieerde 

referentiewaarden overschreden worden als gevolg van het planvoornemen, is de eindscore wel 

zinvol. Op IP_2a is er daarom sprake van een aanzienlijk negatief effect. 
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Figuur 4-15: Berekende geluidskaart verkeersimpact – Planvoornemen onderzoeksgebied De Winningen: Lden 
(boven) - Lnight (onder) 

 Effect exploitatie 

Het exploitatiegeluid bestaat uit: 

- Parkings (incl. randparking) 

- Technische installaties (branders, koelingsinstallaties, luchtverversingsinstallaties,  containerpark, 

…) 

- Discontinu geluid van sirenes en opstijgen/landen helikopter 

Voor elk van deze zal de methodologie zoals omschreven in §4.3.2 worden toegepast waarbij er dus 

enkel voor de parkings overdrachtsberekeningen door middel van een overdrachtsmodel zullen 

worden uitgevoerd. 

Ter bepaling van de geldende limietwaarde voor een nieuwe klasse 1 of 2 inrichting, zal voor de punten 

IP_1 tem IP_6 worden uitgegaan van het gemeten oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95 niveau) voor 

de 3 evaluatieperiodes. Daar er op alle onbemande meetpunten meeturen werden opgetekend welke 

significant minder bedragen dan de richtwaarden, zal voor deze punten worden uitgegaan van een 

limietwaarde = richtwaarde verminderd met 5 dB(A) conform de bepalingen van Vlarem II. Voor de 

overige discrete punten zal – bij gebrek aan langeduursmetingen van het oorspronkelijk 

omgevingsgeluid voor de 3 evaluatieperioden – worden uitgegaan van de meest strenge limietwaarde 

zijnde de richtwaarde verminderd met 5 dB(A). 

Tabel 4-19: Van toepassing zijnde limietwaarden 

Meetpunt gebied RW (D/A/N) LA95 (D/A/N) 
Continu geluid Incidenteel geluid 

LW (D/A/N) LW (D/A/N) 

WI_001 gebied 3 50/45/40  45/40/35 60/50/45 

WI_002 gebied 3 50/45/40  45/40/35 60/50/45 

WI_003 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 
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Meetpunt gebied RW (D/A/N) LA95 (D/A/N) 
Continu geluid Incidenteel geluid 

LW (D/A/N) LW (D/A/N) 

WI_004 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

WI_005 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

WI_006 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

WI_007 gebied 3 50/45/40  45/40/35 60/50/45 

WI_008 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

IP_1 gebied 2 50/45/45 43.6/41.2/34.3 45/40/40 60/50/50 

IP_2A gebied 2 50/45/45 46.9/44.6/35.2 45/40/40 60/50/50 

IP_3 gebied 2 50/45/45 47.4/44.6/35.8 45/40/40 60/50/50 

NK_001 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

NK_002 gebied 3 50/45/40  45/40/35 60/50/45 

NK_003 gebied 3 50/45/40  45/40/35 60/50/45 

NK_004 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

NK_005 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

NK_006 gebied 4 45/40/35  40/35/30 55/45/40 

NK_007 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

NK_008 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

NK_009 gebied 2 50/45/45  45/40/40 60/50/50 

NK_010 gebied 4 45/40/35  40/35/30 55/45/40 

IP_4 gebied 2 50/45/45 50.4/48.7/40.4 45/40/40 60/50/50 

IP_5 gebied 2 50/45/45 48.1/47.5/40.1 45/40/40 60/50/50 

IP_6 gebied 2 50/45/45 51.2/49.4/41.0 45/40/40 60/50/50 

 

 Impact parking 

Zoals uiteengezet in het planvoornemen wordt er een groot aandeel parkeerplaatsen voorzien. Een 

deel van deze parkeerplaatsen zullen worden ondergebracht in een parkeertoren (H=14m) alsook 

wordt er 8000m² ondergronds voorzien. 

Volgens de Park Area Noise  - uitgaande van de parameters voor P+R area for visitors and employees 

parking on the border of the city center parking en een open air parking (bij gebrek aan informatie over 

een eventuele ligging van alsook het aantal parkeertoren(s), werd uitgegaan van een parking in open lucht)  -  

komt een parking met een dergelijke capaciteit3 neer op een bronvermogen van: 

- Dag: 106.2 dB(A) 

- Avond: 102.0 dB(A) 

- Nacht: 97.2 dB(A) 

Tabel 4-20: Gebruikte referentiespectra  parking  - spectrum wegverkeer (in dB(A)) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

-28.8 -20.1 -14.2 -9.3 -3 -5.4 -14.5 -23.5 

 

Daar er nog geen concrete gegevens zijn m.b.t. de ligging van de parking, wordt voor het model 

uitgegaan van de aanname dat de parking rond het centrale gebouw zou gelegen zijn. Daar de lay-out 

van het gebouw eveneens nog niet vastligt, werd de impact van het parkeergeluid berekend zonder 

gebouwen op het plangebied. De parking werd in het model als een vlakke bron op een 0.5m hoogte 

beschouwd. Er kan dus gesteld worden dat deze uitgangspunten een worst-case benadering zal zijn 

van de impact van de geplande parking. 

  

                                                                 

3 er werd gerekend met ca. 1650 parkeerplaatsen; parkingoppervlakte ca. 41.500m² 
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In volgende tabel wordt de impact van de parking op de omgeving weergegeven. 

Tabel 4-21: Berekende impact parkinglawaai 

Meetpunt GW 
(D/A/N) 

Lsp Parking Neerkouter Lsp Parking De Winningen 

Ld Le Ln Ld Le Ln 

WI_001 45/40/35 21.2 17.0 12.2 41.0 36.8 32.0 

WI_002 45/40/35 26.5 22.3 17.5 32.4 28.2 23.4 

WI_003 45/40/40 27.7 23.5 18.7 35.9 31.7 26.9 

WI_004 45/40/40 15.9 11.7 6.9 37.3 33.1 28.3 

WI_005 45/40/40 4.3 0.1 -4.7 43.2 39.0 34.2 

WI_006 45/40/40 12.8 8.6 3.8 31.2 27.0 22.2 

WI_007 45/40/35 23.5 19.3 14.5 28.4 24.2 19.4 

WI_008 45/40/40 23.6 19.4 14.6 32.2 28.0 23.2 

IP_1 45/40/40 13.5 9.3 4.5 37.1 32.9 28.1 

IP_2A 45/40/40 18.2 14.0 9.2 38.7 34.5 29.7 

IP_3 45/40/40 18.5 14.3 9.5 44.2 40.0 35.2 

NK_001 45/40/40 49.2 45.0 40.2 26.2 22.0 17.2 

NK_002 45/40/35 41.3 37.1 32.3 21.9 17.7 12.9 

NK_003 45/40/35 40.7 36.5 31.7 16.8 12.6 7.8 

NK_004 45/40/40 29.0 24.8 20.0 23.7 19.5 14.7 

NK_005 45/40/40 27.0 22.8 18.0 22.9 18.7 13.9 

NK_006 40/35/30 29.2 25.0 20.2 19.4 15.2 10.4 

NK_007 45/40/40 32.4 28.2 23.4 18.3 14.1 9.3 

NK_008 45/40/40 35.3 31.1 26.3 18.9 14.7 9.9 

NK_009 45/40/40 29.9 25.7 20.9 16.2 12.0 7.2 

NK_010 40/35/30 31.4 27.2 22.4 16.9 12.7 7.9 

IP_4 45/40/40 46.3 42.1 37.3 20.3 16.1 11.3 

IP_5 45/40/40 41.8 37.6 32.8 20.2 16.0 11.2 

IP_6 45/40/40 42.0 37.8 33.0 21.0 16.8 12.0 

AZ_1 45/40/40 17.4 13.2 8.4 33.8 29.6 24.8 

AZ_2 45/40/40 16.7 12.5 7.7 31.5 27.3 22.5 

 

Voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter respecteert het 

parkeergeluid (ruimschoots) de geldende limietwaarden,  uitgezonderd op de punten NK_001 en IP_4 

waar een overschrijding berekend wordt voor de dag- en avondperiode. De woning t.h.v. meetpunt 

NK_001 zal bij exploitatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter evenwel niet meer 

aanwezig zijn, waardoor een evaluatie ter hoogte van deze woning niet langer relevant is. Er dient te 

worden opgemerkt dat de berekende impact geen rekening houdt met het afschermende effect van 

gebouwen in het onderzoeksgebied en dat de werkelijke impact bijgevolg lager zal liggen. Gezien de 

zeer nabije ligging van IP_4 (op ca. 25m van het plangebied) is het evenwel aangewezen om ofwel 

voldoende afstand te voorzien tussen deze woningen en geluidsbronnen in het plangebied, ofwel de 

geluidsbronnen af te schermen in de richting van deze woningen. Op project-MER niveau is het voor 

de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter aangewezen een nieuwe 

berekende impact van de parking te bepalen als de ligging en de details m.b.t. de parkeertoren(s) 

alsook de ligging en hoogte van de gebouwen gekend is.  

Voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen respecteert de 

berekende impact van het parkeergeluid eveneens de geldende limietwaarde. Enkel ter hoogte van 

het punt IP_3 zou de geldende limietwaarde voor dag- en avondperiode benaderd worden. Daar er 

voor deze berekening werd uitgegaan van een worst-case scenario waarbij er geen gebouwen op het 

plangebied werden beschouwd en er een parking in open lucht werd berekend (waar deze gedeeltelijk 

in een parkeertoren zal worden voorzien) en dus de afschermende werking hiervan niet in rekening 

werd gebracht, zal de werkelijke impact van de parking lager zijn dan de berekende impact zodat de 

limietwaarden alle ruim zullen respecteren. 
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Wel kan er gesteld worden dat met parkeertorens, de geluidsbronnen hoger boven het maaiveld 

komen te liggen en het geluid als gevolg hiervan potentieel verder draagt. Het is dan ook aangewezen 

dergelijke torens zo ver mogelijk van de bewoning te plaatsen indien mogelijk en/of mitigerende 

maatregelen te nemen. Voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter is 

de noordoostelijke hoek van het plangebied het verst van bewoning gelegen. Voor de realisatie van 

het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen is de oostzijde van het plangebied hiervoor 

meest geschikt. Tot slot zijn mitigerende maatregelen zoals absorberende plafonds en/of kritische 

zijden van een toren sluiten mogelijk om de impact van een parkeertoren te reduceren indien een 

detailstudie dit zou aanwijzen. 

      

      

      

Figuur 4-16: Berekende geluidskaart parking: Lday (boven) - Levening (midden) – Lnight (onder) 
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 Impact technische installaties 

Voor de technische installaties zijn er in deze fase nog geen gegevens m.b.t. de geluidsemissie noch 

m.b.t. de ligging van de bronnen beschikbaar. Zoals beschreven in de methodiek zal daarom worden 

nagegaan welke bronvermogens er toegelaten kunnen worden rekening houden met de geldende 

limietwaarden enerzijds en de afstand tussen de bewoning en de mogelijke ligging van de bronnen 

anderzijds.  

Voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter ligt de meest nabij gelegen 

woning (IP_4) op minder dan 50m van het plangebied. Gezien deze korte afstand, is het af te raden 

technische installaties of bv. het containerpark onder te brengen in het noordelijk deel van het 

plangebied teneinde hinder ter hoogte van deze woningen te vermijden. IP_5 en IP6 liggen ca. 100m 

van de rand van het plangebied. De geldende limietwaarde ter hoogte van deze woningen bedraagt 

voor de nachtperiode 40 dB(A). Ook hier zou bijgevolg een maximaal vermogen van 90 dB(A) gelden 

indien de technische installaties op de rand van het plangebied in de richting van één van deze 

woningen zou liggen. Indien deze meer centraal in het plangebied zou geplaatst worden en daardoor 

op een afstand van ca. 200-300m zou liggen, dan zou het totale bronvermogen van de technische 

installatie ook 95-100 dB(A) mogen bedragen. 

Voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen, liggen de meest kritische 

woningen op minder dan 100m van de rand van het plangebied. De geldende limietwaarde ter hoogte 

van deze woningen bedraagt voor de meest kritische nachtperiode 40 dB(A). Uitgaande van een 

afstandsreductie incl. atmosferische absorptie (“distance term”), zou de volledige technische 

installatie (indien deze op de rand van het plangebied zou geplaatst worden) bijgevolg een maximaal 

vermogen van 90 dB(A) mogen hebben. Indien deze meer centraal in het plangebied zou geplaatst 

worden en daardoor op een afstand van ca. 200-300m zou liggen, dan zou het totale bronvermogen 

van de technische installatie 95-100 dB(A) mogen bedragen. 

Dergelijke geluidsvermogen zijn volgens de huidige stand van techniek zeker haalbaar, al dan niet door 

gebruik van dempers, het plaatsen van geluidsomkastingen/geluidsmuren en/of het plaatsen van de 

meest relevante bronnen in gebouwen. Bovendien zullen de installaties eerder verdeeld liggen over 

het plangebied zodat door afscherming van gebouwen een hogere totale geluidsemissie mogelijk is 

zonder daarbij overschrijdingen te genereren. Tevens zal er – ter wille van de geluidsimpact van de 

installatie op de kamers van het ziekenhuis zelf – sowieso reeds over gewaakt worden dat de impact 

van de installatie zo goed mogelijk wordt afgeschermd.  Het is daarom aangewezen om op project-

MER niveau een gedetailleerde studie uit te voeren met een gekende ligging en bronvermogen van de 

verschillende installaties teneinde na te gaan welke de werkelijk te verwachten impact is en indien 

nodig te bepalen aan welke deel installaties er geluidsreducerende maatregelen dienen te worden 

voorzien.  

 Impact opstijgen/landen helikopter 

In de literatuur is terug te vinden dat landen/opstijgen van helikopters aanleiding kan geven tot hoge 

geluidsdrukniveaus  tot niveaus van ca. 100 dB(A) op 10 meter afstand. Dit komt neer op een 

bronvermogen van ca. 130 dB(A). 

Rekening houdend met de geldende limietwaarden in open lucht voor discontinu geluid, kan worden 

bepaald welke de minimaal te respecteren afstand is teneinde – uitgaande van een bronvermogen van 

130 dB(A) – deze geldende limietwaarde te respecteren. Voor de dagperiode zou bijgevolg een afstand 

van ca. 1km tot de bewoning dienen te worden gehouden, voor de avond en de nachtperiode loopt 

dit op tot 2.5 km en 3.5km. Gezien de ligging van de plangebieden ten opzichte van de bewoning is dit 

in praktijk niet mogelijk. Voor Neerkouter bedraagt de afstand tot de woningen steeds minimaal ca. 

260m, voor het plangebied van  De Winningen is deze afstand minimaal ca. 450m.  
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Uitgaande van de afstandsterm bij 125 Hz welke rekening houdt met de afstandsreductie en de 

atmosferische absorptie betekent dit een geluidsimpact van maximaal 74 dB(A) voor woningen rond 

het plangebied voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter en 68 dB(A) 

voor woningen rond het plangebied voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De 

Winningen. 

Gedurende het opstijgen/landen van helikopters zullen er bijgevolg kortstondige overschrijdingen te 

verwachten zijn. Het helikoptergeluid zal dus – uitgaande van het beoordelingskader voor 

industrielawaai en de limietwaarden voor discontinu geluid - voor de beide onderzoeksgebieden een 

zeer significant negatief effect hebben op het moment van landen/opstijgen. Er dient hierbij wel te 

worden benadrukt dat de verwachte frequentie van helikopter activiteit evenwel slechts 1 maal per 

week zou zijn én dat de activiteit slechts kortstondig plaatsvindt zodat de hinder en het effect in 

tijdsduur zeer beperkt is. 

 Kwalitatieve bespreking van het scenario 10% verschuiving en de ontwikkelingsscenario’s 

Voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter wordt in scenario 30% 

verschuiving ten gevolge van het planvoornemen een beperkt positief effect verwacht voor de 

woningen gelegen in de nabijheid van de geplande knip in de Heimolenstraat; dit geldt dus ook voor 

het scenario 10% verschuiving daar de intensiteiten op de Heimolenstraat identiek zijn voor de beide 

scenario’s. Op de overige punten is het effect (uitgaande van de tussenscore) verwaarloosbaar en zal 

dit ook zo zijn voor scenario 10%.  

Voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen wordt in het scenario 

30% verschuiving ten gevolge van het planvoornemen een significant negatief effect verwacht voor de 

woningen gelegen in de nabijheid van de ontsluiting van het ziekenhuis; dit geldt dus ook voor het 

scenario 10% verschuiving daar de intensiteiten op deze ontsluiting identiek zijn voor de beide 

scenario’s. Op de overige punten is het effect (uitgaande van de tussenscore) verwaarloosbaar en zal 

dit ook zo zijn voor scenario 10% verschuiving. 

Op een aantal punten geeft de eindscore voor de realisatie van het ziekenhuis in de beide 

onderzoeksgebieden een beperkt tot significant negatief effect als gevolg van een bestaand slecht 

geluidsklimaat. Dit effect zal dus ook aanwezig zijn in het scenario 10% verschuiving doch is geen 

gevolg van het planvoornemen.  

De ontwikkelingsscenario’s zijnde: 

- Ontwikkeling van het ziekenhuis in gebied Neerkouter ‘in combinatie met de ontwikkeling van 

bedrijvigheid en woningen op De Winningen’ 

- Ontwikkeling van het ziekenhuis in gebied De Winningen ‘in combinatie met woonontwikkeling 

op De Winningen’  

betreffen een bijkomend woon- en bedrijfsprogramma bij realisatie van het ziekenhuis in 

onderzoeksgebied Neerkouter en een bijkomend woonprogramma dat aan de Winningen wordt 

toegekend bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen. Dit is namelijk mogelijk 

volgens het GRUP voor de Winningen (echter momenteel nog geen concrete plannen in die richting 

gekend).  

Uitgaande van de verkeersintensiteiten zijn volgende bijkomende procentuele toenames van meer 

dan 20% te verwachten ten opzichte van het planvoornemen als gevolg van de ontwikkeling van De 

Winningen met woningen of bedrijvigheid plus woningen (afhankelijk van waar het ziekenhuis 

gerealiseerd wordt). 

  



 

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas | 102 

Tabel 4-22: Procentuele toename verkeer (>20%) ten opzichte van planvoornemens 

Weg rijrichting 
Ontwikkeling 

NEER 304 
Ontwikkeling 

WIN 305 

N70(b) oost 5.8% 24.5% 

N70(b) west 15.7% 26.0% 

N70(c)  oost 0.0% 25.4% 

N70(c)  west 0.0% 23.3% 

Tuinlaan (a) noord 152.2% 7.7% 

Tuinlaan (a) zuid 131.1% 11.5% 

Nieuwe weg  
De Winningen 

noordoost > 3000 pae/24u* 0.0% 

Nieuwe weg  
De Winningen 

zuidwest > 3000 pae/24u* 0.0% 

Tuinlaan (b) noord 21.7% 21.7% 

Tuinlaan (b) zuid 22.5% 24.6% 

 

*Ontsluiting van woonwijk + bedrijfszone via Arnhoutstraat op nieuwe ontsluitingsweg niet aanwezig in 

planvoornemen Neerkouter 

 

Voor de ontwikkeling van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter ‘in combinatie met de 

ontwikkeling van bedrijvigheid en woningen op De Winningen’ zijn er – gezien de toenames in verkeer 

op de Tuinlaan en de ontsluiting van het bedrijventerrein – bijkomende negatieve effecten te 

verwachten in de nabijheid van deze wegen. Onderstaande tabel geeft de impact alsook de toename 

ten opzichte van de referentiesituatie voor de evaluatiepunten in de nabijheid van deze wegen. 

Tabel 4-23: Berekende impact verkeerslawaai ontwikkeling voor onderzoeksgebied Neerkouter 

Evaluatiepunt 
Gediff. refw. 

Berekende verkeersimpact 
Ontwikkeling Neerkouter 

Verschil tov REF 30 

Lnight Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

WI_001 60 70 60.3 56.7 53.0 66.6 0.8 0.8 0.4 0.6 

WI_004 55 65 55.9 52.2 48.6 62.2 0.9 0.9 0.5 0.7 

IP_2A 55 65 63.0 59.3 55.7 69.3 4.6 4.6 4.2 4.4 

                                                                 

4 Ontwikkeling van het ziekenhuis in gebied Neerkouter ‘in combinatie met de ontwikkeling van bedrijvigheid en 
woningen op De Winningen’ rekening houdend met 30% verschuiving 
5 Ontwikkeling van het ziekenhuis in gebied De Winningen ‘in combinatie met woonontwikkeling op De Winningen’ 

rekening houdend met 30% verschuiving 
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Evaluatiepunt 
Gediff. refw. 

Berekende verkeersimpact 
Ontwikkeling Neerkouter 

Verschil tov REF 30 

Lnight Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

AZ_1 60 70 68.9 65.3 61.7 75.2 0.7 0.7 0.4 0.6 

AZ_2 55 65 64.7 61.1 57.5 71.0 0.8 0.9 0.5 0.7 

 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter en bijkomend ook de ontwikkeling 

van bedrijvigheid en woningen op De Winningen zal er dus een aanzienlijk negatief effect ontstaan in 

de nabijheid van de ontsluiting naar de Arnhoutstraat daar er ter hoogte van IP_2A een toename in 

de grootteorde van 4.5 dB te verwachten valt waardoor de gediff. Refw. zal overschreden worden als 

gevolg van het cumulatieve effect op het verkeerslawaai van het ziekenhuis enerzijds en de 

ontwikkeling van bedrijventerrein en woningen op De Winningen anderzijds. Dit betreft in feite geen 

cumulatief effect met het ziekenhuis maar het effect van de ontwikkeling van het bedrijventerrein zelf. 

Bij een ontwikkeling van het ziekenhuis op Neerkouter wordt er immers geen verkeer toebedeeld aan 

de ontsluitingsweg voor De Winningen of aan de Tuinlaan t.h.v. de woningen.  

Op de overige punten blijft het effect verwaarloosbaar tot beperkt positief in de nabijheid van de 

geplande “knip” in de Heimolenstraat. 

Bij een ontwikkeling van het geplande bedrijventerrein, zal de toename in exploitatielawaai ten 

opzichte van de referentiesituatie als gevolg van de technische installaties van het ziekenhuis en de 

parkeerbewegingen, en van het nieuwe bedrijventerrein groter zijn dan de toename die te verwachten 

is in afwezigheid van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Daar nieuwe inrichtingen evenwel 

steeds dienen te voldoen aan de geldende limietwaarden zoals vooropgesteld in Vlarem II, zou – bij 

het effectief voldoen – volgens het beoordelingskader een worst-case score van -1 te verwachten zijn. 

Voor de ontwikkeling van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen ‘in combinatie met 

woonontwikkeling op De Winningen’ zijn er gezien de toename in verkeersintensiteit als gevolg van 

de woonontwikkeling op de Winningen bijkomende toenames te verwachten in de grootteorde van 

1dB(A) in de nabijheid van het noordelijk deel van de Tuinlaan alsook voor deel b en C van de N70. 

Voor de evaluatiepunten langsheen deze wegen zal de effectscore (uitgaande van de tussenscore) dus 

toenemen van 0 naar -1 zodat er een beperkt significant negatief effect is langsheen de N70 (deel b/c) 

en de Tuinlaan, een verwaarloosbaar effect langs de N41 en zeer significant negatief effect in de 

nabijheid van de ontsluiting van het ziekenhuis De Winningen. 

 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

In de referentiesituatie is ter hoogte van een aantal punten reeds sprake van een slecht bestaand 

geluidsklimaat, veelal als gevolg van de impact van de N41. 

Door het planvoornemen zal de verkeersimpact toenemen ten gevolge van een verhoogde 

verkeersintensiteit van en naar het onderzoeksgebied. Tevens kent het planvoornemen een impact 

qua exploitatiegeluid. 

Onderzoeksgebied Neerkouter 

Uit de berekende resultaten is gebleken dat de verkeersimpact ten gevolge van het planvoornemen 

m.b.t. de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter nagenoeg ongewijzigd blijft. 

Enkel ter hoogte van IP_4 – welke zich ter hoogte van de geplande knip in de Heimolenstraat bevindt 

- is er een duidelijke afname in verkeerslawaai te verwachten in de grootteorde van 3 dB(A).   
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De verkeersimpact van het planvoornemen voor onderzoeksgebied Neerkouter kent bijgevolg een 

verwaarloosbaar tot beperkt positief effect (t.h.v. de knip in de Heimolenstraat). 

Voor het ontwikkelingsscenario worden er bijkomende effecten verwacht ten gevolge van de 

ontsluiting van het bedrijventerrein via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg t.h.v.  de 

Arnhoutstraat. In de nabijheid van deze ontsluiting zijn er vergelijkbare effecten te verwachten als 

voor de ontsluiting van het ziekenhuis volgens het planvoornemen van onderzoeksgebied De 

Winningen. In de nabijheid van de ontsluiting zou er een aanzienlijk negatief effect te verwachten zijn 

ten gevolge van de toename in verkeersimpact en de hieruit voortvloeiende overschrijding van de 

gedifferentieerde referentiewaarden. 

 

Onderzoeksgebied De Winningen 

Uit de berekende resultaten is gebleken dat de verkeersimpact ten gevolge van het planvoornemen 

m.b.t. de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen nagenoeg ongewijzigd blijft 

(verwaarloosbaar effect). Enkel in de nabijheid van de ontsluitingsweg (IP_2A) is er een toename in 

verkeerslawaai te verwachten in de grootteorde van 5 dB(A). Als gevolg van deze toename, zouden de 

gedifferentieerde referentiewaarden ter hoogte van de woningen op korte afstand van de 

ontsluitingsweg overschreden worden met een aanzienlijk negatief effect tot gevolg.  

Voor het ontwikkelingsscenario worden er geen bijkomende effecten verwacht. 

Exploitatiegeluid 

Uitgaande van de berekende worst-case impact van het parking geluid is gebleken dat de parking ter 

hoogte van het merendeel van de evaluatiepunten zou voldoen aan de geldende limietwaarden voor 

een nieuwe inrichting klasse 1 of 2. Ter hoogte van de meest nabij gelegen woningen (t.h.v. IP_4) 

worden wel overschrijdingen berekend tgv de parking van het planvoornemen met realisatie van het 

ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter. Daar enerzijds het een worst-case berekening betreft 

zonder detailinformatie m.b.t. de ligging van de parking en zonder rekening te houden met de 

afschermende werking van gebouwen op het plangebied en anderzijds nieuwe inrichtingen verplicht 

zijn te voldoen aan de geldende limietwaarden, zou er maximaal een effect van -1 te verwachten 

kunnen zijn en dus een beperkt significant negatief effect. 

Ook voor het exploitatiegeluid van technische installaties, dient er voldaan te worden aan de geldende 

limietwaarden conform de bepalingen van Vlarem II zodat ook voor de impact van deze installaties 

een maximale effectscore kan gelden van -1 en dus beperkt significant negatief.  

Voor het helikopterplatform zijn er op moment van opstijgen/landen overschrijdingen te verwachten 

van de geldende limietwaarden voor discontinu geluid zodat hiervoor een aanzienlijk negatief effect 

van toepassing is. Er dient hierbij wel te worden benadrukt dat de verwachte frequentie van helikopter 

activiteit evenwel slechts 1 maal per week zou zijn én dat de activiteit slechts kortstondig plaatsvindt 

zodat de hinder en het effect in tijdsduur zeer beperkt is. 

Tabel 4-24: Conclusie effecten discipline geluid 

Effectgroep Onderzoeksgebied 
Neerkouter 

Onderzoeksgebied 
De Winningen 

Compensatiegebieden Eindscore 
na MM/A 

 Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch  

Verkeer +1/0 +1/0 
0 

-3 thv 
ontsluitingweg 

0 
-3 thv 

ontsluitingsweg 
n.v.t. n.v.t. -1/0 
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Exploitatie – parking 
+ technische 
installaties 

-1 -1 -1 -1 n.v.t. n.v.t. -1 

helikopterplatform -3 -3 -3 -3 n.v.t. n.v.t. -3 

 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter  

Er worden geen maatregelen voor het RUP voorgesteld. 

 

Bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen 

In de referentiesituatie is ter hoogte van een aantal punten reeds sprake van een slecht bestaand 

geluidsklimaat, veelal als gevolg van de impact van de N41. 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen worden in de nabijheid van de nieuwe ontsluitingsweg de 

geldende gedifferentieerde referentiewaarden overschreden ter hoogte van één woning als gevolg 

van het planeffect waardoor er lokaal een aanzienlijk negatief effect ontstaat. Strikt genomen dienen 

er  bijgevolg milderende maatregelen te worden voorzien.  

Mogelijke maatregelen kunnen zijn : 

- snelheidsreductie van 50km/u naar 30 km/u,  

- wegdek voorzien van dunne geluidsreducerende deklagen (DGD)  

- stille toplaag gecombineerd met snelheidsreductie 

- geluidsscherm ter afscherming van de omwonenden  

- een verplaatsing van het traject (hier geen realistische optie) 

Teneinde een eindscore van minimaal “-1” te bekomen, dient de impact ter hoogte van deze woning 

met 5dB(A) te worden teruggebracht.  

Met enkel een snelheidsreductie zou 2-3 dB(A) reductie kunnen worden gehaald. Dit zou evenwel niet 

afdoende zijn om de impact te reduceren tot onder de gedifferentieerde Referentiewaarde.  

Tevens bestaan er dunne, geluidsreducerende toplagen die – in tegenstelling tot de zgn. ZOAB 

wegdekken – ook bij lage snelheden een reductie  van 3-5dB(A) kunnen halen. Uit een testproject in 

Antwerpen ( cfr. StoLA project Antwerpen6) is gebleken dat het mogelijk is om met dunne, 

geluidsreducerende deklagen (DGD)  bij lage snelheden reducties van 3-5 dB(A) ten opzichte van het 

SMA-C te behalen.  

Daar de berekeningen werden uitgevoerd uitgaande van een ontsluitingsweg voorzien van SMA-C,  

zouden de gedifferentieerde richtwaarden ter hoogte van deze woning in theorie gerespecteerd 

kunnen worden door: 

- een DGD die bij 50km/h een reductie kan realiseren van 5dB(A) 

of 

                                                                 

6 https://brrc.be/nl/innovatie/stola-stille-toplagen-antwerpen   
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/c71cf1/159288.pdf 
 

https://brrc.be/nl/innovatie/stola-stille-toplagen-antwerpen
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/c71cf1/159288.pdf
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- een combinatie van een stille toplaag met een reductie van 3dB(A) tov SMA-C bij  30km/h én een 

snelheidsreductie van 50 km/h naar 30km/h,  

Er dient hier evenwel te worden opgemerkt dat het eindrapport van deze studie aangeeft dat – gezien 

bij 30km/h het motorgeluid primeert op het rolgeluid – het minder aan te bevelen valt om een DGD 

aan te leggen in een zone 30 daar de gewenste reductie tgv de bijdrage van het motorgeluid niet 

steeds gehaald wordt.  Een DGD die bij 50km/h de reductie van 5dB(A) kan halen, draagt bijgevolg de 

voorkeur. Daar DGD evenwel een aantal beperkingen kennen in geval van “wringend verkeer” en de 

benodigde reductie niet met elke DGD kan gehaald worden, dient te worden nagegaan of het plaatsen 

van een DGD met deze akoestische vereiste op deze locatie mogelijk is. Een dergelijke studie hoort 

evenwel eerder thuis in een project-MER daar de details m.b.t. de ontsluitingsweg en de wijze van 

circulatie op deze ontsluitingsweg op vandaag onbekend zijn. 

   

Figuur 4-17: Berekende geluidskaart verkeersimpact  - De Winningen - Lden (links) - Lnight (rechts) – detail 
ontsluiting 

Een alternatieve mogelijkheid betreft het plaatsen van een geluidsafscherming zoals een 

geluidsscherm. Bovenstaande detailweergave van de berekende geluidskaart in deze zone toont aan 

dat de overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde zich evenwel beperkt tot één woning 

ten noorden van de ontsluitingsweg. Door een scherm te plaatsen ten noorden van de ontsluitingsweg 

parallel met het perceel van de geïmpacteerde woning, zou het eveneens mogelijk zijn de 

verkeersimpact voldoende te reduceren om de gedifferentieerde referentiewaarde te respecteren en 

zodoende minimaal een eindscore “-1” te bekomen.  

 

 Aanbevelingen niveau RUP 

Er worden geen aanbevelingen voor het RUP voorgesteld. 

 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen 

Verkeerslawaai 

Er wordt verwezen naar de paragraaf ‘milderende maatregelen niveau RUP’ waar volgend voorstel 

werd gedaan: 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen worden in de nabijheid van de nieuwe ontsluitingsweg de 

geldende gedifferentieerde referentiewaarden overschreden ter hoogte van één woning als gevolg 

van het planeffect waardoor er lokaal een aanzienlijk negatief effect ontstaat. 
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Teneinde een eindscore van minimaal “-1” te bekomen, dient de impact ter hoogte van deze woning 

met 5dB(A) te worden teruggebracht.  

Daar de berekeningen werden uitgevoerd uitgaande van een ontsluitingsweg voorzien van SMA-C,  

zouden de gedifferentieerde richtwaarden ter hoogte van deze woning in theorie gerespecteerd 

kunnen worden door: 

- een DGD die bij 50km/h een reductie kan realiseren van 5dB(A) 

of 

- een combinatie van een stille toplaag met een reductie van 3dB(A) tov SMA-C bij  30km/h én een 

snelheidsreductie van 50 km/h naar 30km/h,  

(met de opmerkingen zoals hiervoor geformuleerd onder ‘maatregelen niveau RUP’) 

Een alternatieve mogelijkheid betreft het plaatsen van een geluidsscherm ten noorden van de 

ontsluitingsweg. 

 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Exploitatiegeluid 

Voor zowel de parkings als voor de technische installaties – welke gezamenlijk dienen te voldoen aan 

de limietwaarde voor een nieuwe, klasse 1 of 2 inrichting – is het aangewezen in de project-MER een 

detailstudie uit te voeren welke rekening houdt met de werkelijke ligging én verwachte 

bronvermogens van zowel de installaties als de parking en parkeertoren alsook de geplande gebouwen 

in het plangebied teneinde de te verwachten impact van het exploitatiegeluid te bepalen alsook na te 

gaan voor welke bronnen er geluidsreducerende maatregelen zouden moeten worden voorzien en/of 

er eventuele locatiewijzigingen (bv. locatie parkeertoren op het projectgebied) zich opdringen. 

Uitgaande van de bevindingen op plan-MER niveau kan er immers reeds gesteld worden dat: 

Gezien de zeer nabije ligging van 2 woningen (t.h.v.  IP_4) voor onderzoeksgebied Neerkouter, is het 

aangewezen geen technische installaties noch parking aan te leggen in de nabijheid van een van deze 

woningen teneinde potentiele hinder te vermijden. 

Met parkeertorens liggen de geluidsbronnen hoger boven het maaiveld dan met een openlucht 

parking op grondniveau. Door deze hogere ligging, kan het parkeergeluid potentieel verder dragen. 

Het is dan ook aangewezen dergelijke torens zo ver mogelijk van de bewoning te plaatsen. Voor de 

realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen is de oostzijde van het plangebied 

hiervoor meest geschikt. Voor de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter is de 

noordoostelijke hoek van het plangebied het verst van bewoning gelegen. Indien deze locaties niet 

binnen het planvoornemen passen, dan kunnen ook mitigerende maatregelen zoals absorberende 

plafonds en/of kritische zijden van een toren sluiten genomen worden om de impact van een 

parkeertoren te reduceren indien een detailstudie dit zou aanwijzen. 
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 Discipline lucht 

 Afbakening van het studiegebied 

Het verkeer t.g.v. het plan genereert luchtemissies. De wegsegmenten van de belangrijkste wegen van 

en naar de plangebieden waar relevante wijzigingen te verwachten zijn, worden mee opgenomen in 

het studiegebied (zie onderstaande figuur). De afbakening van het studiegebied inzake verkeers-

emissies is bijgevolg hetzelfde als voor de discipline mens - mobiliteit. 

Verder wordt het studiegebied inzake lucht bepaald door de emissiebronnen van luchtpolluenten 

t.g.v. de exploitatie van het plan (vnl. verwarmingsemissies). 

 

Figuur 5-1: Relevante wegsegmenten 

Segmentnr. 
cf. Fig. 5-1 

Segment 

1 N41 a  – Leon Scheerderlaan 

3, 5, 7 N41 resp. b, c, d 

9 N70  – Nieuwe Baan 

11 N70  – Gentse Baan 

13 N70 – Prinses Jos.-
Charlottelaan 

15 Tuinlaan 

17, 19, 21 Heimolenstraat 

23 Driegaaienstraat 

25 Ontsluiting Winningen 
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 Juridische en beleidsmatige context 

De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II. Hieronder worden de normen 

gegeven voor de meest relevante stoffen (voor de verkeersimmissies) NO2, PM10 en PM2,5 (VLAREM II  

bijlage 2.5.3.11 en 2.5.3.14). Er worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddel-

den en anderzijds (behalve bij PM2,5) voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen 

per jaar).  

 

Tabel 5-1: Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II 

Polluent Middelingstijd Grenswaarde µg/m³ # toegelaten 

overschrijdingen 

NO2 en NOx 1 uur 200 Max. 18 keer per 

jaar 

 Kalenderjaar 40 - 

Fijn Stof (PM10) 24 uur 50 Max. 35 keer per 

jaar 

 Kalenderjaar 40 - 

Fijn Stof (PM2,5) Kalenderjaar  25 (20 in 2020) - 

 

Voor de verkeersemissies en –immissies is tevens de parameter EC (‘Elementair Koolstof’) van belang. 

Voor deze parameter bestaan echter (nog) geen milieukwaliteitsnormen. 

 Methodologie 

Zie scopingnota. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectgroepen van de 

onderzoekslocaties Neerkouter en De Winningen. Ook wordt de methodologie voor het onderzoeken 

van de impact en het significantiekader voor de beoordeling van de impact weergegeven. 

Tabel 5-2: Beoordelingskader en significantiekader voor de discipline lucht 

Effectgroep Criterium Methodologie Significantie 

Niet-geleide emissies Emissies en immissies 
t.g.v. verkeer 
gegenereerd door het 
plan 

Bepaling 
immissieconcentratie op 
straatniveau van NO2, 
PM10, PM2,5 en EC d.m.v. 
het luchtmodel IFDM-
Traffic / Car Vlaanderen 
(huidige en toekomstige 
situatie) 

Toetsing t.o.v. 
immissienormen 
Significantiekader lucht: 
bijdrage verkeer t.o.v. 
milieukwaliteitsnorm 

Geleide emissies Emissies en immissies 
t.g.v. bedrijfsemissies, 
gebouwenverwarming  

Kwalitatieve inschatting  
Absolute 
emissiehoeveelheden 
(indien mogelijk) 

Potentiële verhoging van 
de emissiewaarden in het 
studiegebied 

 

Met betrekking tot de beoordeling van de effecten van het verkeer op luchtkwaliteit wordt het 

significantiekader van het richtlijnenboek lucht (2012) toegepast. De beoordeling wordt bepaald door 

de procentuele bijdrage van het plan t.o.v. de milieukwaliteitsnorm ter hoogte van de relevante 

wegsegmenten: 
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< 1% van de milieukwaliteitsnorm: niet-significante bijdrage (score:  0) 

1-3% van de milieukwaliteitsnorm: beperkte bijdrage (score: -1) 

3-10% van de milieukwaliteitsnorm: belangrijke bijdrage (score: -2) 

> 10% van de milieukwaliteitsnorm: zeer belangrijke bijdrage (score: -3) 

Zoals toegelicht in de scopingnota worden er twee modellen gebruikt voor de luchtmodellering. De 

verkeersemissies van zowel de bestaande als toekomstige toestand worden gemodelleerd m.b.v. de 

verkeersemissiemodellen IFDM Traffic en/of CAR Vlaanderen 3.0. Het IFDM Traffic-model is een 

gebiedsdekkend model waarin alle wegen vervat zitten, maar omdat het model geen rekening houdt 

met afscherming door bebouwing en zgn. ‘street canyon’-effecten, levert het een onderschatting op 

van de effecten op wegen met bebouwing dicht bij de wegas (< 30 m), waar een vrije luchtcirculatie 

gehinderd wordt. Voor de effectbeoordeling langs deze wegen wordt het model CAR-Vlaanderen 3.0 

gehanteerd, dat specifiek werd ontwikkeld voor het bepalen van de luchtkwaliteit in dergelijke zgn. 

“street canyons”. 

In onderstaande tabel wordt verduidelijkt welke wegsegmenten met welk model beoordeeld worden. 

De locatie van de wegsegmenten is gevisualiseerd in Figuur 5-1. De N41, N70 en de Tuinlaan t.h.v. het 

rondpunt zullen in IFDM-Traffic gemodelleerd worden, en alle overige wegen met CAR-Vlaanderen. 

Tabel 5-3: Gehanteerde model per wegsegment 

Segmentnr. 
cf. Fig. 5-1 

Segment Beoordeling verkeersemissies 
m.b.v. het model … 

  IFDM Traffic CAR 
Vlaanderen 

1 N41 (a) – Leon 
Scheerderlaan 

 
 

3 N41 (b)   

5 N41 (c)    

7 N41 (d)   

9 N70 (a) – Nieuwe Baan   

11 N70 (b) – Gentse Baan   

13 N70 (c) – Prinses Jos.-
Charlottelaan 

 
 

15 Tuinlaan   

17 Heimolenstraat (a)   

19 Heimolenstraat (b)   

21 Heimolenstraat (c)    

23 Driegaaienstraat   

25 Ontsluiting Winningen   

 

Voor de compensatiegebieden zijn er geen verkeersgerelateerde emissies relevant. Het betreft in 

hoofdzaak niet-landbouwgebied met landbouwgebruik omzetten naar landbouwgebied of het huidig 

grondgebruik een gepaste bestemming geven. Ook gebouwenverwarming en bedrijfsemissies zijn niet 

van toepassing. Het gebruik wijzigt niet. Ten aanzien van de planologische situatie wonen zal er net 

minder verkeer gegenereerd worden en dus ook minder verkeersemissies en emissies van gebouwen-

verwarming. De grootteorde van deze verminderde uitstoot zal eerder niet significant zijn.  
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De woonuitbreidingsgebieden een bestemming landbouw geven als compensatie voor het verlies aan 

HAG bij onderzoeksgebied Neerkouter heeft geen significante effecten op de relevante effectgroepen. 

Deze gebieden worden dan ook niet verder onderzocht in de uitgebreide effectbespreking. 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen zal in de planologische situatie (bedrijventerrein en 

woningen) eveneens verkeer gegenereerd worden. Ook zullen er geleide emissies optreden. De 

grootteorde van de emissies zal sterk afhankelijk zijn van de aard van de invulling van het 

bedrijventerrein. Deze kunnen zowel gelijkaardig zijn aan de effecten van het ziekenhuis als beperkter 

of net omvangrijker. Concrete effecten worden voorlopig dan ook niet begroot. Het verschil in effect 

zal alvast niet aanzienlijk zijn. 

 Bestaande toestand/referentiesituatie 

 Actuele luchtkwaliteit 

Voor de referentiesituatie wordt beroep gedaan op de IRCEL/CELINE-kaarten, beschikbaar op de 

website https://www.vmm.be/data, met 2018 als meest recente jaar. Deze kaarten zijn het resultaat 

van een luchtkwaliteitsmodellering met een hoge ruimtelijke resolutie.  

Uit raadpleging van deze kaarten blijkt dat het jaargemiddelde voor NO2 in 2018 voor de 

compensatiegebieden HAG (bij realisatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter) 16-20 µg/m³ 

bedroeg,  en voor de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis Neerkouter en De 

Winningen 16-25 µg/m³. De jaargemiddelde concentratie voor PM10 voor de verschillende deel- en 

compensatiegebieden lag in 2018 tussen 21-25 µg/m³. Het PM2,5-jaargemiddelde bedroeg in 2018 

13-15 µg/m³ voor de verschillende gebieden.  

Algemeen kan gesteld worden dat de (achtergrond)luchtkwaliteit in het plangebied volgens de 

IRCEL/CELINE-kaarten aanvaardbaar is en dat de grenswaarden voor geen enkele parameter worden 

overschreden in 2018. Ook 80% van de milieukwaliteitsnorm wordt niet overschreden. Tevens wordt 

de Gemiddelde Blootstellingsindex (GBI, zijnde 15,2 µg/m³) niet overschreden. 

 

Figuur 5-2: Jaargemiddelde concentratie NO2 (Bron: VMM, 2018) 
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Figuur 5-3: Jaargemiddelde concentratie PM10 (Bron: VMM, 2018) 

 

Figuur 5-4: Jaargemiddelde concentratie PM2,5 (Bron: VMM, 2018) 
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 Referentiesituaties 

De referentiesituatie geeft de luchtkwaliteit in de toekomst weer, op het moment dat het plan 

gerealiseerd wordt, maar dan zonder de effectieve realisatie van het plan. Hierbij wordt uitgegaan van 

het referentiejaar 2025 in de verkeersmodellen (projectrealisatie gepland ca. 2027) en worden twee 

referentiesituaties beschouwd: 10% verschuiving en 30% verschuiving  (zie ook discipline mobiliteit en 

§2.1.3).  

- Door gebrek aan een geschikt verkeersmodel dat de impact van de circulatiemaatregelen in het 

centrum en de interferentie daarmee met de gevolgen van de aanleg van de oostelijke tangent 

weergeeft, werd gewerkt met een gefundeerde raming van de verschuiving van de 

verkeersstromen met vorkverdeling (10 – 30 % verschuiving).  

o Er werd geraamd dat 10 tot 30% van het verkeer dat nu van de N70 Gentse Baan naar de 

N70 richting Lokeren of de N41 zuid richting E17 rijdt, en omgekeerd, zal verschuiven van 

de N70 Gentse Baan naar de N41 noord tussen N70 en R42) (zie 2.1.3). Dit geeft 

aanleiding tot 2 referentiesituaties. 

In de Tuinlaan, Heimolenstraat en Driegaaienstraat zijn er geen verschuivingen aangenomen. 

In het hoofdstuk mens - mobiliteit wordt een inschatting gemaakt van de verkeersgeneratie in deze 

referentiesituaties, dewelke als input zal dienen voor de luchtmodellering. 

Onderstaande figuren geven de resultaten weer volgens het model IFDM-traffic. Omdat de figuur er 

identiek uitziet voor beide referentiesituaties (de concentraties liggen in dezelfde range) wordt slechts 

één figuur getoond.  

De maximale NO2-concentraties zijn licht verschillend en bedragen 22,78 µg/m³ in scenario 10% 

verschuiving en 22,68 µg/m³ in scenario 30% verschuiving. 
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Figuur 5-5: Referentiesituatie (10% en 30% verschuiving) 2025 NO2 o.b.v. IFDM Traffic 

De maximale PM10-concentratie bedraagt 18,75 µg/m³ in scenario 10% verschuiving en 18,73 µg/m³ 

in scenario 30% verschuiving.  

 

Figuur 5-6: Referentiesituatie (10% en 30% verschuiving) 2025 PM10 o.b.v. IFDM Traffic 
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De maximale PM2,5-concentratie bedraagt 11,74 µg/m³ in scenario 10% verschuiving en 11,73 µg/m³ 

in scenario 30% verschuiving.  

 

Figuur 5-7: Referentiesituatie (10% en 30% verschuiving) 2025 PM2,5 o.b.v. IFDM Traffic 

 

Met CAR Vlaanderen 3.0 werden eveneens de immissiewaarden in 2025 ter hoogte van de relevante 

wegen berekend (zie onderstaande tabel). Achtergrondinformatie en de ingegeven parameters in 

beide modellen zijn terug te vinden in bijlagen 3 en 4 van het MER. 

Uit onderstaande tabellen blijkt dat in beide referentiesituaties nergens de norm overschreden wordt, 

ook niet indien voor de jaargemiddelde PM2,5 getoetst wordt aan de norm vanaf 2020 (d.i. 20 µg/m³). 

Ook indien bijkomend getoetst wordt aan 80% van de milieukwaliteitsnorm, blijkt dat voor geen enkel 

segment 80% van de MKN overschreden wordt. 
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Tabel 5-4: Immissiewaarden 2025 t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR Vlaanderen (versie 3.0), scenario 10% verschuiving (achtergrondwaarden telkens tussen haakjes) 

Segment-
nr. cf. 
Fig. 5-1 

Straatnaam Jaargemiddelde NO2 
(μg/m³) 

Aantal 
overschrijdingen 
uurgrenswaarde NO2 

Jaargemiddelde PM10 
(μg/m³) 

Aantal 
overschrijdingen 
uurgrenswaarde PM10 

Jaargemiddelde PM2,5 
(μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 19,6 (15,8) 0 17,7 (17,0) 10 11,1 (10,8) 

11 Gentse Baan 21,2 (15,2) 0 18,3 (17,3) 10 11,6 (10,9) 

13 Prinses Jos.-Charlottelaan 26,6 (19,7) 0 19,8 (18,6) 13 12,5 (11,7) 

17 Heimolenstraat 19,4 (15,2) 0 18,0 (17,3) 10 11,3 (10,9) 

19 Heimolenstraat 20,6 (15,2) 0 18,2 (17,3) 10 11,5 (10,9) 

21 Heimolenstraat 18,2 (15,2) 0 17,7 (17,3) 10 11,2 (10,9) 

23 Driegaaienstraat 19,8 (15,2) 0 18,0 (17,3) 10 11,4 (10,9) 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 15,2 (15,2) 0 17,3 (17,3) 9 10,9 (10,9) 

 

Tabel 5-5: Immissiewaarden 2025 t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR Vlaanderen (versie 3.0), scenario 30% verschuiving (achtergrondwaarden telkens tussen haakjes) 

Segment-
nr. cf. 
Fig. 5-1 

Straatnaam Jaargemiddelde NO2 
(μg/m³) 

Aantal 
overschrijdingen 
uurgrenswaarde NO2 

Jaargemiddelde PM10 
(μg/m³) 

Aantal 
overschrijdingen 
uurgrenswaarde PM10 

Jaargemiddelde PM2,5 
(μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 19,6 (15,8) 0 17,7 (17,0) 10 11,1 (10,8) 

11 Gentse Baan 20,0 (15,2) 0 18,1 (17,3) 10 11,4 (10,9) 

13 Prinses Jos.-Charlottelaan 25,2 (19,7) 0 19,6 (18,6) 13 12,3 (11,7) 

17 Heimolenstraat 18,3 (15,2) 0 17,8 (17,3) 10 11,2 (10,9) 

19 Heimolenstraat 20,3 (15,2) 0 18,1 (17,3) 10 11,4 (10,9) 

21 Heimolenstraat 18,2 (15,2) 0 17,7 (17,3) 10 11,2 (10,9) 

23 Driegaaienstraat 19,8 (15,2) 0 18,0 (17,3) 10 11,4 (10,9) 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 15,2 (15,2) 0 17,3 (17,3) 9 10,9 (10,9) 

 

 



 

 Effectbespreking en beoordeling 

 Effecten van het door het plan gegenereerde verkeer 

Daar in het scenario 10% verschuiving, 10% van het verkeer (dat nu van de N70 Gentse Baan naar de 

N70 richting Lokeren of de N41 zuid richting E17 rijdt en omgekeerd) zal verschuiven van de N70 

Gentse Baan naar de N41 noord tussen N70 en R42) en het net deze N70 is die voor lucht naar 

leefbaarheid toe het meest bepalend is door de aanwezigheid van bewoning nabij de wegzate en de 

straatconfiguratie (voor lucht speelt naast de verkeerstoename echter ook het “street canyon”-effect 

in de N70, waardoor effect van 10% langs “street canyon” gedeelte van N70 toch groter is dan van 

30% langs N41 (geen “street canyon”), werd enkel het scenario 10% verschuiving doorgerekend als 

“worst case” op vlak van blootstelling. De referentiesituaties zoals in beeld gebracht met IFDM-traffic 

en CAR-Vlaanderen motiveren dit ook (zie §5.4.2).  

In de Tuinlaan, Heimolenstraat en Driegaaienstraat zijn er geen verschuivingen aangenomen. 

Door het planvoornemen zullen emissies ontstaan ten gevolge van uitlaatgassen vanwege het 

bijkomend gegenereerd verkeer. Op basis van de geraamde verkeersintensiteiten en het distributie-

patroon in de discipline mens – mobiliteit (zie § 0), werd het aantal verkeersbewegingen berekend en 

opgeteld bij de referentiesituatie. 

 Modellering met IFDM-Traffic (scenario 10% verschuiving) 

De IFDM Traffic-modellering resulteert in immissieconcentraties voor de parameters NO2, PM10 en 

PM2,5 voor het studiegebied in de geplande situatie (uitgaande van het scenario 10% verschuiving). 

Door het verschil te maken met de overeenkomstige immissies in de referentiesituatie wordt de 

immissie-bijdrage (het effect) van het voorgenomen plan bepaald voor de onderzoeksgebieden De 

Winningen en Neerkouter.  

 Segmenten beoordeeld met CAR Vlaanderen 

Het kan  zijn dat IFDM Traffic een onderschatting geeft, aangezien in dit model geen rekening wordt 

gehouden met aanwezige bebouwing. Daarom worden de wegsegmenten waarlangs bebouwing 

aanwezig is binnen de 30m t.o.v. de wegas, eveneens gemodelleerd met CAR Vlaanderen 3.0. Zie 

tevens Tabel 5-3. 

 CO2-emissies 

Inzake klimaataspecten wordt de parameter CO2 eveneens met het IFDM Traffic-model berekend,. 

Voor de 10%-verschuivingsscenario’s levert dit volgende resultaten op: 

 Ref 10% verschuiving:   12.781 ton CO2 

 Ziekenhuis op locatie Neerkouter 10% verschuiving: 13.694 ton CO2 (+7,1%) 

 Ziekenhuis op locatie De Winningen 10% verschuiving: 14.130 ton CO2 (+10,6%) 

Binnen het modelgebied zorgt het plan logischerwijs voor een toename van de CO2-emissies. Bij 

onderzoeksgebied De Winningen ligt deze toename iets hoger dan bij onderzoeksgebied Neerkouter. 

Dit komt vnl. omdat De Winningen verder van de E17 ligt dan  Neerkouter, waardoor meer voertuig-

kilometers gemaakt worden. Merk op dat bij deze berekeningen het ziekenhuis als een volledig nieuwe 

verkeersemissiebron wordt beschouwd en dus geen rekening wordt gehouden met het verdwijnen 

van de verkeersemissies van de bestaande ziekenhuissite(s). 

T.a.v. het wegverkeer geeft het klimaatbeleidsplan als doelstelling voor het jaar 2030 een maximale 

emissie door wegverkeer van 11,5 Mton CO2-eq  (-27% t.o.v. 2005). Het modelgebied in Sint-Niklaas 

vertegenwoordigt dus ongeveer 0,1% van de totale CO2-emissie door wegverkeer in Vlaanderen. 
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 Effectbespreking onderzoeksgebied Neerkouter 

 Modellering met IFDM-Traffic 

Onderstaande figuur geeft de immissiebijdrage van het verkeer ten gevolge van het planvoornemen 

weer voor NO2, in geval gekozen wordt voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied 

Neerkouter. Uit deze kaart blijkt dat een beperkte toename voor NO2 te verwachten valt op de 

wegsegmenten 1, 5 en 7. De maximale bijdrage bedraagt + 0,66 µg/m³.  

Voor de overige segmenten en parameters zijn geen significante bijdrages (< +/-1% van de milieu-

kwaliteitsnorm (MKN)) te verwachten voor onderzoeksgebied Neerkouter. De maximale toenames 

voor PM10 en PM2,5 bedragen respectievelijk +0,11 µg/m³ en +0,07 µg/m³. De maximale afnames voor 

PM10 en PM2,5 bedragen respectievelijk -0,15 µg/m³ en -0,10 µg/m³. 

 

 

Figuur 5-8: Immissiebijdrage wegverkeer bij de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter voor 
NO2-jaargemiddelde in 2025 t.o.v. referentiesituatie volgens IFDM Traffic 

 

 Segmenten beoordeeld met CAR Vlaanderen 

In onderstaande tabellen zijn de berekende verkeersimmissies t.h.v. de relevante segmenten bij de 

geplande situatie (scenario 10% verschuiving) weergegeven, gevolgd door een tabel die de bijdragen 

t.g.v. het planvoornemen omvat.  
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Legende: 

 Geen significante toename t.o.v. MKN  Geen significante afname t.o.v. MKN 

 Beperkte toename t.o.v. MKN  Beperkte afname t.o.v. MKN 

 Belangrijke toename t.o.v. MKN  Belangrijke afname t.o.v. MKN 

 Zeer belangrijke toename t.o.v. MKN  Zeer belangrijke afname t.o.v. MKN 

 

Tabel 5-6: Immissiewaarden 2025 (scenario 10% verschuiving) t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR 
Vlaanderen 3.0 bij planrealisatie in onderzoeksgebied Neerkouter 

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 
NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM2,5 (μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 19,8 17,7 11,2 

11 Gentse Baan 21,8 18,4 11,6 

13 Prinses Jos.-
Charlottelaan 

27,2 20 12,6 

17 Heimolenstraat 20,6 18,2 11,5 

19 Heimolenstraat 15,5 17,3 10,9 

21 Heimolenstraat 17,1 17,6 11,1 

23 Driegaaienstraat 19,8 18 11,4 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 15,2 17,3 10,9 

 

Tabel 5-7: Bijdrage planvoornemen aan totale concentratie (µg/m³) t.o.v. referentiesituatie 2025 bij planrealisatie 
in onderzoeksgebied Neerkouter 

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 
NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM2,5 (μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 0,2 0 0,1 

11 Gentse Baan 0,6 0,1 0 

13 Prinses Jos.-
Charlottelaan 

0,6 0,2 0,1 

17 Heimolenstraat 1,2 0,2 0,2 

19 Heimolenstraat -5,1 -0,9 -0,6 

21 Heimolenstraat -1,1 -0,1 -0,1 

23 Driegaaienstraat 0 0 0 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 0 0 0 

 

Uit bovenstaande tabel voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter 

blijkt dat een beperkte toename verwacht wordt voor NO2 op de segmenten 11, 13 en 17. In een deel 

van de Heimolenstraat (segment 19) wordt een belangrijke afname voor NO2 verwacht en een 

beperkte afname voor PM10 en PM2,5. Nog in de Heimolenstraat (segment 21) wordt een beperkte 

afname verwacht voor NO2. De afnames zijn het gevolg van een knip van de Heimolenstraat in de 

geplande situatie. Voor de overige segmenten en parameters zijn geen significante bijdrages of 
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afnames (< 1% van de milieukwaliteitsnorm (MKN)) te verwachten voor onderzoeksgebied 

Neerkouter.  

 

 Conclusie 

In onderstaande tabel wordt aangegeven met welk model de wegen in het studiegebied beoordeeld 

werden, alsook de beoordeling.  

Tabel 5-8: Concluderende tabel bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter (scenario 10% 
verschuiving) 

Segmentnr. 
cf. Fig. 5-1 

Segment Beoordeling verkeersemissies 
m.b.v. het model … 

Beoordeling 

  IFDM Traffic CAR 
Vlaanderen 

 

1 N41 (a) – Leon 
Scheerderlaan 

 
 -1 (NO2), 0 (overige) 

3 N41 (b)   0 

5 N41 (c)    -1 (NO2), 0 (overige) 

7 N41 (d)   -1 (NO2), 0 (overige) 

9 N70 (a) – Nieuwe Baan   0 

11 N70 (b) – Gentse Baan   -1 (NO2), 0 (overige) 

13 N70 (c) – Prinses Jos.-
Charlottelaan 

 
 

-1 (NO2), 0 (overige) 

15 Tuinlaan   0 

17 Heimolenstraat (a)   -1 (NO2), 0 (overige) 

19 Heimolenstraat (b)  
 

+3 (NO2), +1 
(overige) 

21 Heimolenstraat (c)   
 

+1 (NO2), 0 
(overige) 

23 Driegaaienstraat   0 

25 Ontsluiting Winningen   0 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt hooguit een beperkt negatieve bijdrage voor NO2 op de segmenten 1, 5, 

7, 11, 13 en 17 (score -1). Uit de bespreking van de referentiesituatie (zie §5.4.2) bleek dat nergens 

meer dan 80% van de MKN overschreden wordt.  

Op de segmenten 19 en 21 (delen van de Heimolenstraat) worden ten gevolge de beoogde knip juist 

beperkt tot aanzienlijk positieve effecten verwacht ten aanzien van NO2, PM10 en PM2,5 (score +1 tot 

+3). 

Voor de overige segmenten of parameters worden geen significante bijdrages of afnames 

waargenomen (score 0). 

Ook een toetsing aan de Gemiddelde Blootstellingsindex (GBI, zijnde 15,2 µg/m³ PM 2,5) geeft aan dat 

deze niet wordt overschreden of benaderd. 
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 Effectbespreking onderzoeksgebied De Winningen 

 Modellering met IFDM-Traffic 

Onderstaande figuur geeft de immissiebijdrage van het verkeer ten gevolge van het planvoornemen 

weer voor NO2, in geval gekozen wordt voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied 

De Winningen (scenario 10% verschuiving ). Uit deze kaart blijkt dat een relevante bijdrage voor NO2 

te verwachten valt op de wegsegmenten 15 en 25. Het betreft de straten waarlangs het ziekenhuis 

volledig zal ontsluiten. De maximale bijdrage bedraagt +1,31 µg/m³. Beperkte bijdrages voor NO2 zijn 

te verwachten op de wegsegmenten 1, 3, 5 en 7.  

Voor de overige segmenten en parameters zijn geen significante bijdrages (< 1% van de 

milieukwaliteitsnorm (MKN)) te verwachten voor onderzoeksgebied De Winningen. De maximale 

bijdrages voor PM10 en PM2,5 bedragen respectievelijk +0,18 µg/m³ en +0,11 µg/m³. 

 

Figuur 5-9: Immissiebijdrage wegverkeer bij de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen 
voor NO2-jaargemiddelde in 2025 t.o.v. referentiesituatie volgens IFDM Traffic 

 Segmenten beoordeeld met CAR-Vlaanderen 

In onderstaande tabellen zijn de bekomen verkeersimmissies t.h.v. de relevante segmenten bij de 

geplande situatie (scenario 10% verschuiving) weergegeven, gevolgd door een tabel die de bijdragen 

t.g.v. het planvoornemen omvat.  

Legende: 

 Geen significante bijdrage t.o.v. MKN  Geen significante afname t.o.v. MKN 

 Beperkte bijdrage t.o.v. MKN  Beperkte afname t.o.v. MKN 

 Belangrijke bijdrage t.o.v. MKN  Belangrijke afname t.o.v. MKN 

 Zeer belangrijke bijdrage t.o.v. MKN  Zeer belangrijke afname t.o.v. MKN 
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Tabel 5-9: Immissiewaarden 2025 (scenario 10% verschuiving) t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR 
Vlaanderen 3.0 bij planrealisatie in onderzoeksgebied De Winningen 

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 
NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM2,5 (μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 19,8 17,7 11,2 

11 Gentse Baan 21,8 18,4 11,6 

13 Prinses Jos.-
Charlottelaan 

27,2 20,0 12,6 

17 Heimolenstraat 19,4 18,0 11,3 

19 Heimolenstraat 20,6 18,2 11,5 

21 Heimolenstraat 18,2 17,7 11,2 

23 Driegaaienstraat 19,8 18,0 11,4 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 17,7 17,7 11,1 

 

Tabel 5-10: Bijdrage planvoornemen aan totale concentratie (µg/m³) t.o.v. referentiesituatie 2025 bij 
planrealisatie in onderzoeksgebied De Winningen 

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 
NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM2,5 (μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 0,2 0 0,1 

11 Gentse Baan 0,6 0,1 0 

13 Prinses Jos.-
Charlottelaan 

0,6 0,2 0,1 

17 Heimolenstraat 0 0 0 

19 Heimolenstraat 0 0 0 

21 Heimolenstraat 0 0 0 

23 Driegaaienstraat 0 0 0 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 1,9 0,4 0,2 

 

Uit bovenstaande tabel voor de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen 

blijkt dat een beperkte bijdrage verwacht wordt voor NO2 op de segmenten 11 en 13. Ter hoogte van 

de nieuwe ontsluitingsweg (segment 25) wordt een relevante bijdrage verwacht voor NO2. Voor de 

overige segmenten en parameters zijn geen significante bijdrages of afnames (< 1% van de 

milieukwaliteitsnorm (MKN)) te verwachten bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De 

Winningen.  
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 Conclusie 

In onderstaande tabel wordt aangegeven met welk model de wegen in het studiegebied beoordeeld 

werden, alsook de beoordeling.  

Tabel 5-11: Concluderende tabel bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen (scenario 10% 
verschuiving) 

Segmentnr. 
cf. Fig. 5-1 

Segment Beoordeling verkeersemissies 
m.b.v. het model … 

Beoordeling 

  IFDM Traffic CAR 
Vlaanderen 

 

1 N41 (a) – Leon 
Scheerderlaan 

 
 -1 (NO2), 0 (overige) 

3 N41 (b)   -1 (NO2), 0 (overige) 

5 N41 (c)    -1 (NO2), 0 (overige) 

7 N41 (d)   -1 (NO2), 0 (overige) 

9 N70 (a) – Nieuwe Baan   0 

11 N70 (b) – Gentse Baan   -1 (NO2), 0 (overige) 

13 N70 (c) – Prinses Jos.-
Charlottelaan 

 
 

-1 (NO2), 0 (overige) 

15 Tuinlaan   -2 (NO2), 0 (overige) 

17 Heimolenstraat (a)   0 

19 Heimolenstraat (b)   0 

21 Heimolenstraat (c)    0 

23 Driegaaienstraat   0 

25 Ontsluiting Winningen   -2 (NO2), 0 (overige) 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een relevante bijdrage voor NO2 te verwachten valt op de 

wegsegmenten 15 en 25 (score -2). Het betreft de straten waarlangs het ziekenhuis volledig zal 

ontsluiten.  

- Op het wegsegment 15 Tuinlaan zijn echter geen woningen gelegen en gezien het gebied er rond 

behoort tot de weginfrastructuur zijn er in de toekomst ook geen stedelijke (woon)ontwikkelingen 

te verwachten. Er worden voor segment 15 dan ook geen milderende maatregelen voorgesteld.  

- De relevante bijdrage op wegsegment 25 wordt in dit specifieke geval veroorzaakt doordat het 

een nieuwe ontsluitingsweg betreft, waarop het volledige onderzoeksgebied wordt ontsloten. 

Langsheen dit segment is één woning ten noorden en een stal/hoeve/winkel met hoeveproducten 

ten zuiden gelegen. De woning gekoppeld aan deze agrarische activiteit bevindt zich ‘achter’ de 

stal en de hoevewinkel en wordt dus voldoende afgeschermd van de emissies van de 

toegangsweg. Ter hoogte van de woning ten noorden van segment 25 (de toegangsweg) werd op 

dit segment een absolute NO2 waarde berekend van 17,7 µg/m³. Deze waarde ligt ruim onder de  

milieukwaliteitsnorm (40 µg/m³). Om deze reden wordt er geen milderende maatregel 

opgenomen. Indien er langs deze noordelijke zijde ter hoogte van de woning een afscherming 

wordt voorzien doormiddel van een berm of wand die landschappelijk integreerbaar is, kan er 

worden verondersteld dat de effectscore hier plaatselijk nog daalt. Dit is slechts een aanbeveling 

aangezien het absolute NO2 –niveau hier nog ruim onder de milieukwaliteitsnorm ligt.  
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Voor de segmenten 1, 3, 5, 7, 11 en 13 wordt een beperkt negatieve bijdrage voor NO2 berekend (score 

-1). Uit de bespreking van de referentiesituatie (zie § 5.4) bleek dat nergens meer dan 80% van de 

MKN overschreden wordt. 

Voor de overige segmenten of parameters worden geen significante bijdrages berekend (score 0). 

Ook een toetsing aan de Gemiddelde Blootstellingsindex (GBI, zijnde 15,2 µg/m³ PM 2,5) geeft aan dat 

deze niet wordt overschreden of benaderd. 

 Kwalitatieve bespreking van het scenario 30% verschuiving en kwantitatieve bespreking van het  

ontwikkelingsscenario  

Er wordt verwezen naar §2.1.3 en §5.4.2 voor de toelichting rond de scenario’s 10% verschuiving en 

30% verschuiving. In lucht werden de berekeningen van de planbijdrage uitgevoerd voor het scenario 

10% verschuiving (motivering zie ook §5.5.1). Voor onderzoeksgebied Neerkouter worden in scenario 

10% verschuiving hoogstens beperkt negatieve effecten (-1) verwacht; dit geldt dus ook voor scenario 

30% verschuiving. Voor onderzoeksgebied De Winningen wordt ook maximaal een beperkt negatief 

effect (-1) verwacht, behalve t.h.v. de toegangsweg tot het nieuw ziekenhuis. Het verkeer op deze weg 

is evenwel gelijk voor beide scenario’s, dus geldt de -2-score ook voor scenario 30% verschuiving. In 

de Tuinlaan, Heimolenstraat en Driegaaienstraat zijn er geen verschuivingen aangenomen. 

Het ontwikkelingsscenario GRUP De Winningen (in 10% en 30% verschuiving) betreft een bijkomend 

woonprogramma dat aan de Winningen wordt toegekend bij realisatie van het ziekenhuis in 

onderzoeksgebied De Winningen en een bijkomend woon- en bedrijfsprogramma dat aan de 

Winningen wordt toegekend bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter. Dit is 

namelijk mogelijk volgens het GRUP voor de Winningen (echter momenteel nog geen concrete 

plannen in die richting gekend). Er wordt tevens verwezen naar de discipline mobiliteit. 

De nieuwe (woon)ontwikkeling in De Winningen zal niet via dezelfde ontsluitingsweg ontsloten 

worden als het ziekenhuis, waardoor op dit kritisch segment geen cumulatieve effecten te verwachten 

zijn. Op de segmenten Tuinlaan ter hoogte van de rotonde en de N41 en N70 zijn wel cumulatieve 

effecten te verwachten. Hierna worden deze toegelicht. 

Effecten ter hoogte van de N41 - IFDM-traffic 

Ontwikkelingsscenario Neerkouter (ziekenhuis op Neerkouter en ontwikkeling van woningen en 

bedrijven op De Winningen) 

Maximale bijdrage: 

Segment 1 = 1,06 µg/m³ 

Segment 3 = 1,02 µg/m³ 

Segment 5 = 0,63 µg/m³ 

Segment 7 = 0,85 µg/m³ 

Het effect ter hoogte van de toegangsweg en aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg met de N41, 

is eerder een gevolg van de ontwikkeling bedrijven en wonen op De Winningen, en niet van het 

ziekenhuis (ziekenhuis in Neerkouter heeft daar geen bijdrage). 

De effectscores voor de segmenten 1, 5 en 7 blijven beperkt negatief (score -1). De effectscore op 

segment 3 (tussen de rotonde en de N70 wijzigt van 0 naar -1. De maximale bijdrages verhogen 

evenwel en er is een uitbreiding van de beperkt negatieve effecten langsheen de N41, met name 

komen er meer individuele immissiepunten bij die -1 scoren. 
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Figuur 5-10: Immissiebijdrage wegverkeer in het ontwikkelingsscenario Neerkouter (ziekenhuis op Neerkouter en 
ontwikkeling van woningen en bedrijven op De Winningen) voor NO2-jaargemiddelde in 2025 t.o.v. 
referentiesituatie volgens IFDM Traffic 

 

Ontwikkelingsscenario De Winningen  (ziekenhuis op De Winningen en ontwikkeling van woningen op 

De Winningen)  

Maximale bijdrage: 

Segment 1 = 1,13 µg/m³ 

Segment 3 = 1,1 µg/m³ 

Segment 5 = 0,47 µg/m³ 

Segment 7 = 0,46 µg/m³ 

Het effect ter hoogte van de toegangsweg en aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg met de N41, 

is een gevolg van de realisatie van het ziekenhuis  + ontwikkeling wonen op De Winningen. 

De effectscores voor de segmenten 1, 3, 5 en 7 blijven beperkt negatief (score -1). De maximale 

bijdrages verhogen evenwel en er is een beperkte uitbreiding van de beperkt negatieve effecten 

langsheen de N41, met name komen er meer individuele immissiepunten bij die -1 scoren. 
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Figuur 5-11: Immissiebijdrage wegverkeer in het Ontwikkelingsscenario De Winningen  (ziekenhuis op De 
Winningen en ontwikkeling van woningen op De Winningen) voor NO2-jaargemiddelde in 2025 t.o.v. 
referentiesituatie volgens IFDM Traffic 

Effecten ter hoogte van de N70 – CAR-Vlaanderen 

Ontwikkelingsscenario Neerkouter (ziekenhuis op Neerkouter en ontwikkeling van woningen en 

bedrijven op De Winningen) 

Ontwikkelingsscenario De Winningen  (ziekenhuis op De Winningen en ontwikkeling van woningen op 

De Winningen) 

Voor zowel de realisatie van het ziekenhuis in Neerkouter of De Winningen blijken volgens de 

modellering van de relevante segmenten in CAR-Vlaanderen, de bijdrages van het 

ontwikkelingsscenario met bijkomend programma op de Winningen (10% verschuiving) in dezelfde 

grootteorde te liggen als deze van de realisatie van het ziekenhuis (10% verschuiving). 

Op de Genste Baan (segment 11) is er een toename van de bijdrage maar de beperkt negatieve score 

blijft behouden. 

Bij realisatie van het ziekenhuis in De Winningen is er tevens een beperkte toename in de bijdrage in 

de Prinses Jos.-Charlottelaan en eveneens een toename ter hoogte van de nieuwe ontsluitingsweg. 

Ook hier blijft de beperkt negatieve respectievelijk negatieve score behouden. 
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Tabel 5-12: Bijdrage realisatie ziekenhuis op Neerkouter en ontwikkeling van woningen en bedrijven op De 
Winningen aan totale concentratie (µg/m³) t.o.v. referentiesituatie 2025 

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 

NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 

PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 

PM2,5 (μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 0,4 0,1 0,1 

11 Gentse Baan 1,1 0,2 0,1 

13 Prinses Jos.-

Charlottelaan 

0,6 0,2 0,1 

17 Heimolenstraat 1,2 0,2 0,2 

19 Heimolenstraat -5,1 -0,9 -0,6 

21 Heimolenstraat -1,1 -0,1 -0,1 

23 Driegaaienstraat 0 0 0 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 2 0,3 0,2 

 

Tabel 5-13: Bijdrage realisatie ziekenhuis op De Winningen en ontwikkeling van woningen op De Winningen aan 
totale concentratie (µg/m³) t.o.v. referentiesituatie 2025,  

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 

NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 

PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 

PM2,5 (μg/m³) 

9 Nieuwe Baan 0,3 0 0,1 

11 Gentse Baan 0,6 0,1 0 

13 Prinses Jos.-

Charlottelaan 

0,7 0,2 0,1 

17 Heimolenstraat 0 0 0 

19 Heimolenstraat 0 0 0 

21 Heimolenstraat 0 0 0 

23 Driegaaienstraat 0 0 0 

25 Nieuwe ontsluitingsweg 2,5 0,4 0,2 

 

In de discipline mobiliteit werd aangetoond dat het ontwikkelingsscenario een invloed heeft op de 

kruispunten. Er kan worden aangenomen dat een langere wachtrijvorming of een stroevere 

afwikkeling van kruispunten zorgt voor een invloed op de luchtkwaliteit met plaatselijk verhoogde 

emissies tot gevolg. Deze verhoogde emissies zullen in sé niet leiden tot andere scores (kan hier niet 

worden berekend). Maar een verbetering van de afwikkeling door de voorgestelde maatregelen zal 

voor lucht ook altijd een positievere invloed uitoefenen op de lokale luchtkwaliteit rondom het 

kruispunt. 
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 Geleide emissies 

De exploitatie van het ziekenhuis veroorzaakt emissies naar lucht door het verbranden van fossiele 

brandstoffen voor het verwarmen van de gebouwen, voor de productie van warm water en ten 

gevolge van technische installaties (ventilatie, …). Door de hoogte van de schouwen e.d. is de impact 

van dergelijke immissies op de lokale luchtkwaliteit evenwel veel beperkter dan die van de verkeers-

emissies. De verwarmingsemissies worden bovendien steeds kleiner, rekening houdend met de 

recente energienormering en richtlijnen. Effecten van gebouwenverwarming zijn voorts voornamelijk 

te milderen op projectniveau (door het werken met gecombineerde systemen, optimale technieken 

van isolatie, verluchting en circulatie en de technische aspecten van de in te zetten verwarming). Deze 

zaken worden echter niet binnen een RUP geregeld.  

 

 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

In de referentiesituatie wordt de milieukwaliteitsnorm of 80% van de milieukwaliteitsnorm voor geen 

enkele polluent benaderd noch overschreden. 

Door de realisatie van het ziekenhuis zullen de verkeersemissies toenemen ten gevolge van de 

verkeerstoename van en naar het ziekenhuis. 

De realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter 

Er wordt hooguit een beperkt negatieve bijdrage (score -1) voor NO2 verwacht op de segmenten 1 

(N41 (a) – Leon Scheerderlaan), 5 (N41 (c) –tussen de N70 en de Heimolenstraat), 7 (N41 (d) – tussen 

de Heimolenstraat en de E17), 11 (N70 (b) – Gentse Baan), 13 (N70 (c) – Prinses Jos.-Charlottelaan ) 

en 17 (toegang via Heimolenstraat (a)).  

Op de segmenten 19 en 21 (Heimolenstraat ten noorden van ontsluitingsweg  Neerkouter) worden 

juist beperkt tot aanzienlijk positieve effecten verwacht ten aanzien van NO2, PM10 en PM2,5 (score +1 

tot +3) ten gevolge de knip die wordt doorgevoerd in deze straat. 

Voor de overige segmenten of parameters worden geen significante bijdrages of afnames 

waargenomen (score 0). 

De realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen 

Er wordt een relevante bijdrage (score -2) voor NO2 verwacht op de wegsegmenten 15 (Tuinlaan; 

gedeelte dat aantakt op het rond punt) en 25 (nieuwe ontsluitingsweg Winningen). Het betreft de 

straten waarlangs het ziekenhuis volledig zal ontsluiten.  

- Op het wegsegment 15 Tuinlaan (aantakking rond punt) zijn echter geen woningen gelegen en 

gezien het gebied errond behoort tot de weginfrastructuur zijn er in de toekomst ook geen 

stedelijke (woon)ontwikkelingen te verwachten. Er worden voor segment 15 dan ook geen 

milderende maatregelen voorgesteld. De relevante bijdrage op wegsegment 25 wordt in dit 

specifieke geval veroorzaakt doordat het een nieuwe ontsluitingsweg betreft, waarop het 

volledige onderzoeksgebied wordt ontsloten.  

- Langsheen dit segment 25 (nieuwe ontsluitingsweg Winningen) is één woning ten noorden en een 

stal/hoeve/winkel met hoeveproducten ten zuiden gelegen. De woning gekoppeld aan deze 

agrarische activiteit bevindt zich ‘achter’ de stal en de hoevewinkel en wordt dus voldoende 

afgeschermd van de emissies van de toegangsweg. Ter hoogte van de woning ten noorden van 

segment 25 (de toegangsweg) werd op dit segment een absolute NO2 waarde berekend die ruim 
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onder de milieukwaliteitsnorm ligt. Om deze reden wordt er geen milderende maatregel 

opgenomen, enkel een aanbeveling rond afscherming.  

 

Voor een aantal andere segmenten wordt een beperkt negatieve bijdrage voor NO2 berekend (score -

1). Voor de overige segmenten of parameters worden geen significante bijdrages berekend (score 0). 

Geleide emissies 

De verwarmingsemissies worden steeds minder rekening houdend met de recente energienormering 

en richtlijnen. Effecten van gebouwenverwarming zijn voornamelijk te milderen op projectniveau door 

het werken met gecombineerde systemen, het werken met optimale technieken van isolatie, 

verluchting en circulatie en de technische aspecten van de in te zetten verwarming. Deze zaken 

worden echter niet binnen een RUP geregeld.  

Tabel 5-14: Conclusie effecten discipline lucht 

Effectgroep Realisatie ziekenhuis in  
gebied Neerkouter 

Realisatie ziekenhuis in 
gebied De Winningen 

Eindscore na 
Maatregelen/Aanbevelingen 

Verkeersemissies – 
NO2 

Segm. 1, 5, 7, 11, 13, 
17: -1 

Segm. 19: +3 
Segm 21: +1 

Overige segmenten: 0 

Segm. 1, 3, 5, 7, 11, 13: 
-1 

Segm. 15: -2 
Segm 25: -2 

Overige segm.: 0 

/ (Neerkouter) 
 

Ca. 0/-1 (Aanbeveling De 
Winningen: schermwerking 

t.h.v. segment 25) 

Verkeersemissies – 
PM10 

Segm. 19: +1 
Overige segm.: 0 

Alle segm.: 0 / 

Verkeersemissies – 
PM2,5 

Segm. 19: +1 
Overige segm.: 0 

Alle segm.: 0 / 

Geleide emissies Ca. 0/-1 Ca. 0/-1 / 

    

 

Voor de compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat zijn verkeersgerelateerde 

emissies niet relevant. Het betreft in hoofdzaak niet-landbouwgebied met landbouwgebruik omzetten 

naar landbouwgebied of het huidig grondgebruik een gepaste bestemming geven. De 

woonuitbreidingsgebieden een bestemming landbouw geven als compensatie voor het verlies aan 

HAG bij onderzoeksgebied Neerkouter geeft geen significante effecten op de relevante effectgroepen 

voor lucht.  

Het onderzoeksgebied de Winningen is in het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Sint-Niklaas 

(2007) opgenomen als Deelgebied 6: Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De Winningen. Voor het 

onderzoeksgebied De Winningen zou bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens de 

planologische situatie (het GRUP)  eveneens verkeer gegenereerd worden en zouden er geleide 

emissies optreden. De grootteorde van de emissies zal sterk afhankelijk zijn van de aard van de 

invulling van het bedrijventerrein. Deze kunnen zowel gelijkaardig zijn aan de effecten van het 

ziekenhuis als beperkter of net omvangrijker. Concrete effecten van geleide emissies worden dan ook 

niet begroot.  

Het ontwikkelingsscenario betreft een bijkomend woonprogramma dat aan de Winningen wordt 

toegekend bij realisatie van het ziekenhuis in De Winningen en een bijkomend woon- en 

bedrijfsprogramma dat aan de Winningen wordt toegekend bij realisatie van het ziekenhuis in 

Neerkouter.  

Voor het ontwikkelingsscenario wijzigen de effectscores voor de segmenten langs de N41 en langs de 

N70 niet, uitgezonderd ter hoogte van het segment tussen de rotonde en de N70 (score wijzigt hier 

van 0 naar -1) in ontwikkelingsscenario bedrijvigheid en wonen op de Winningen bij de realisatie van 
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het ziekenhuis in Neerkouter. De maximale bijdrages van het scenario t.o.v. de milieukwaliteitsnorm 

(in µg/m³ NO2) verhogen evenwel en er is een beperkte uitbreiding van de beperkt negatieve effecten 

langsheen de N41, met name komen er meer individuele immissiepunten bij die -1 scoren. 

 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Er worden geen maatregelen voor het RUP voorgesteld. 

- In de referentiesituatie wordt de milieukwaliteitsnorm of 80% van de milieukwaliteitsnorm niet 

benaderd of overschreden. 

- Bij ontwikkeling van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter worden er op enkele 

segmenten hooguit beperkt negatieve scores verwacht voor NO2.  

- Bij ontwikkeling van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen wordt een relevante 

bijdrage (score -2) voor NO2 verwacht op de wegsegmenten 15 (Tuinlaan; gedeelte dat aantakt 

op het rond punt) en 25 (nieuwe ontsluitingsweg Winningen). Het betreft de straten waarlangs 

het ziekenhuis volledig zal ontsluiten. Op wegsegment 15 t.h.v. de rotonde zijn echter geen 

woningen gelegen en gezien het gebied errond behoort tot de weginfrastructuur zijn er in de 

toekomst ook geen stedelijke (woon)ontwikkelingen te verwachten. Langsheen segment 25 

(nieuwe ontsluitingsweg Winningen) is één woning ten noorden en een stal/hoeve/winkel met 

hoeveproducten ten zuiden gelegen. De woning gekoppeld aan deze agrarische activiteit bevindt 

zich ‘achter’ de stal en de hoevewinkel en wordt dus voldoende afgeschermd van de emissies van 

de toegangsweg. Ter hoogte van de woning ten noorden van segment 25 (de toegangsweg) werd 

op dit segment een absolute NO2 waarde berekend die ruim onder de milieukwaliteitsnorm ligt. 

Om deze reden wordt er geen milderende maatregel opgenomen, enkel een aanbeveling rond 

afscherming (zie hierna).  

 

 Aanbevelingen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter  

Er worden geen aanbevelingen voor het RUP voorgesteld. 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen 

Bij ontwikkeling van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen wordt een relevante 

bijdrage (score -2) voor NO2 verwacht op de nieuwe ontsluitingsweg Winningen (wegsegment 25). 

Indien er langs deze noordelijke zijde ter hoogte van de woning een afscherming wordt voorzien 

doormiddel van een berm of wand die landschappelijk integreerbaar is, kan er worden verondersteld 

dat de effectscore (bijdrage) hier plaatselijk zal dalen. Dit is slechts een aanbeveling aangezien het 

absolute NO2 –niveau hier nog ruim onder de milieukwaliteitsnorm ligt.  

 

 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Om een verkeersdaling en dus een daling van luchtemissies te bekomen, kunnen volgende soort 

suggesties worden voorgesteld: 
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- verschuiving van de modal split (modal shift) 

o Opmaken van een bedrijfsvervoerplan ter optimaliseren gebruik alternatieve 

vervoerswijzen personeel en bezoekers (mobiliteitsmanagement)  

o Aanbod openbaar vervoer vergroten 

o Betere ontsluiting met openbaar vervoer en dus verhogen van de modal shift. 

- Fietsgebruik bevorderen door goed onderhouden, afgescheiden fietspaden en langeafstands-

routes te voorzien, gemakkelijk bereikbare fietsenstallingen te voorzien, … 
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 Discipline bodem 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit de onderzoeksgebieden (mogelijke 

ziekenhuissites en waar relevant compensatiegebieden), met aandacht voor die zones waar 

grondwerken kunnen plaatsvinden of waar tijdens de exploitatie nog een invloed op de bodem te 

verwachten valt.  

Het studiegebied kan worden opengetrokken tot buiten de plangebieden wat bodemkwaliteit betreft 

in functie van mogelijke effecten van verontreinigingsbronnen. Het studiegebied wordt afgebakend 

tot op 200 m van de terreingrens. Zie ook §2.1.2. Indien uit de effectbespreking blijkt dat de effecten 

tot buiten het studiegebied reiken, zal het studiegebied uitgebreid worden. 

De geologische situatie wordt beschreven tot op een realistische aanname van de maximale diepte 

van een bouwput/uitgraving (o.a. in kader van de aanleg van eventuele ondergrondse constructies). 

Grondwater zal behandeld worden onder discipline water. 

 Juridische en beleidsmatige context 

Er moet rekening gehouden worden met de volgende algemene aandachtspunten die zich in 

hoofdzaak op projectniveau bevinden (vermelding ‘projectgebied’ hierna): 

- 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; 

- er moet rekening mee worden gehouden 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 
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grond valt onder een bestemmingstype waarvoor strengere bodemsaneringsnormen 

gelden: zie artikel 64 en bijlage IV van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007. 

Het voorstel tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, project-MER of plan-MER of de 

vaststelling of bescherming van onroerend erfgoed brengt geen onderzoeksverplichting mee in het 

kader van het Bodemdecreet. 

 Methodologie 

Zie scopingnota. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt 

de methodologie voor het onderzoeken en beoordelen van de impact weergegeven. 

Tabel 6-1: Beoordelingscriteria voor de discipline bodem 

Effecten  Criterium Methodiek Beoordelen significantie op basis van 

Profielvernietiging Oppervlakte waarover 
bodem met goed 
ontwikkeld 
bodemprofiel 
vernietigd wordt door 
verharding en 
bebouwing 

Afsluiten of afsnijden 
van diepere profielen 

Identificatie kwetsbaar 
bodemprofiel op basis van de 
bodemkaart. 

 

 

 

 

Op basis van de geologische 
kaarten en opbouw in het gebied 
wordt de kwetsbaarheid 
ingeschat 

Bij ondiepe profielvernietiging wordt een 
onderscheid gemaakt in bodems zonder 
profiel, bodems met profiel en bodems 
met een waardevolle profielontwikkeling.  

Het afsnijden/doorsnijden van lagen is 
significant wanneer kwetsbare bodems 
zoals veenbodems, plaggenbodems (m), 
podzolbodems (f,g,h), duinen (zeer 
kwetsbaar) worden doorsneden 
(profielontwikkeling p=niet relevant; 
profielontwikkelingen overige=beperkt 
kwetsbaar)  

Effecten kunnen ook significant zijn 
wanneer grondwaterstromen hinder 
kunnen ondervinden (relevant bij 
afsluitende lagen op geringe diepte zoals 
klei). Evaluatie gebeurt in de discipline 
water bij grondwater. 

Structuurwijziging Oppervlakte aan 
verdichtingsgevoelige 
bodems die onderhevig 
is aan verdichting 

GIS-analyse, Aan de hand van de 
bodemkaart wordt de 
gevoeligheid van de bodem voor 
verdichting ingeschat.  

Interpretatie sonderingen in 
studiegebied. 

Aan de hand van de textuurklasse en de 
drainageklasse wordt de gevoeligheid van 
de bodem voor verdichting ingeschat.  

De significantie wordt dan verder 
gespecifieerd a.h.v. de omvang van het 
effect.  Wanneer de zone na realisatie 
grotendeels verhard wordt, wordt 
structuurwijziging als minder relevant 
beschouwd.  

Wijziging 
stabiliteitsaspecten 

Risico op bodemzetting Uitgaande van een kwalitatieve 
bespreking  wordt het risico op 
bodemzetting ingeschat. Er wordt 
gebruik gemaakt van 
sonderingsresultaten en 
geologische kaarten. 

Significantie is afhankelijk van de 
kwetsbaarheid van de grondsoort (klei, 
veen, natte (zware)leemgronden zijn zeer 
kwetsbaar; overige gronden zijn weinig 
kwetsbaar), de draagkracht van de grond 
en de aanwezigheid van structuren. 

Wijziging erosie Verhoging erosie-
gevoeligheid 

Op basis van (combinatie van) 
erosiegevoeligheidskaart, 
bodemkaart  en topografische 
kaart 

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn 
significant indien een verhoogd risico op 
erosie in de omgeving of in het plangebied 
ontstaat. 

Wijziging 
bodemkwaliteit 

Gedrag en 
ruimtegebruik, 
bestemmingswijziging 

Kwalitatieve bespreking op basis 
van lokalisatie van mogelijks 
verontreinigde bodems, 
uitgaande van bestaande 

Kwalitatieve bespreking. Gekende 
risicolocaties binnen het plangebied. 
Effecten zijn significant als verontreiniging 
ontstaat, verplaatst wordt of wordt 
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Effecten  Criterium Methodiek Beoordelen significantie op basis van 

bodemonderzoeken.  gesaneerd. Of indien terreinen met 
bestaande verontreiniging een gewijzigde 
invulling krijgen. 

Invloed van grondverzet wordt niet op 
planniveau beoordeeld (zie uitleg 
voorafgaand tabel) 

 

De wijziging van het bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik wordt in het MER beschreven 

en beoordeeld onder de discipline mens. De wijziging in de verharde-onverharde oppervlakte wordt 

in het MER beschreven en beoordeeld onder de discipline water en biodiversiteit. 

De beschrijving van het grondverzet (berekening volumes van verschillende te vergraven, af te voeren 

en aan te voeren bodems; mate van het sluitend zijn van de grondbalans) is niet relevant op 

planniveau. Delen kunnen wellicht in de terreinaanleg worden verwerkt of zijn zeer sterk afhankelijk 

van de eventuele verontreiniging. Voor het RUP zullen de aspecten van grondverzet niet bepalend zijn 

in de voorschriften of op het grafisch plan. Bovendien zal tijdens de aanleg de geldende regelgeving 

worden gevolgd. 

 Bestaande toestand 

 Geologie 

De dikte van de Quartaire laag ter hoogte van de onderzoeksgebieden wordt afgeleid van de diktekaart 

van het Quartair en de virtuele boring (bron: dov.vlaanderen.be). Onder de Quartaire lagen bevinden 

zich de Tertiaire lagen.  

Een overzicht van de aanwezige geologische lagen in de onderzoeksgebieden is weergegeven op 

onderstaande figuren (bron: Geologisch 3D model DOV): 

Onderzoeksgebied Neerkouter 

Dikte Quartair bedraagt ca. 4m volgens de diktekaart Quartair en 5m volgens het 3D-model. 

De Boom aquitard bevindt zich op een diepte van ca. 7m en heeft een dikte van ca. 10m. 
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Volgens een vroegere boring uitgevoerd in de westelijke rand van het onderzoeksgebied (1894) zou 

klei voorkomen op 4m diepte. 

 

Compensatiegebied Puivelde 

Dikte Quartair bedraagt ca. 3m volgens de diktekaart Quartair en ca. 4.6m volgens het 3D-model. 

De Boom aquitard bevindt zich op een diepte van ca. 3,4 à 4,6m en heeft een dikte van ca. 5,5m. 

Compensatiegebied Clementwijk 

Dikte Quartair bedraagt ca. 9,7m volgens de diktekaart Quartair en ca. 3,2m volgens het 3D-model. 

De Boom aquitard bevindt zich op een diepte van ca. 3,2m en heeft een dikte van ca. 20m. 

Compensatiegebied Vrasenestraat 

Dikte Quartair bedraagt ca. 10m volgens de diktekaart Quartair en ca. 8m volgens het 3D-model. 

De Boom aquitard bevindt zich op een diepte van ca. 8m en heeft een dikte van ca. 29m. 

 

Onderzoeksgebied De Winningen 

Dikte Quartair bedraagt ca. 1m volgens de diktekaart Quartair en ca. 2m volgens het 3D-model. 

De Boom aquitard bevindt zich op een diepte van ca. 4m en heeft een dikte van ca. 7,5 à 15m. 
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Volgens boringen (bron DOV) uitgevoerd in het onderzoeksgebied (1968) komt klei voor vanaf 1m 

diepte. Een andere boring (2003) geeft aan dat klei voorkomt vanaf 1,5m diepte. 

 

 Reliëf 

De onderzoeksgebieden worden gekenmerkt door een relatief vlakke topografie; er is weinig 

uitgesproken reliëfverschil.  

- Neerkouter: variërend van ca. 25m TAW in het noorden tot 27m TAW in het zuiden. 

- Compensatiegebied Puivelde: variërend van ca. 6.5m TAW tot 7m TAW 

- Compensatiegebied Clementwijk: variërend van ca. 10,5m TAW tot 10,8m TAW 

- Compensatiegebied Vrasenestraat: variërend van ca. 12m TAW tot 13m TAW 

- De Winningen: variërend van ca. 18,5 à 19m TAW in het noorden, ca. 20m TAW centraal en 21m 

TAW in het zuiden. 

 Bodemgesteldheid 

De bodem omvat de bovenste 1,25 m grond vanaf het maaiveld. De gebieden liggen in de zandstreek. 

De bodems zijn bewerkt door landbouw.   

Hierna volgt een beknopte omschrijving per onderzoeksgebied. 

In verschillende onderzoeksgebieden worden lokaal waardevolle bodemprofielen m 

(plaggenbodems) aangetroffen. In compensatiegebied Puivelde tevens bodemprofiel g 

(pozolbodems). 

Losgekoppeld van enige gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden vanuit een 

wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. De ontwikkeling van een bodemprofiel is immers 

doorgaans een proces van duizenden jaren onder specifieke omstandigheden zoals de invloed van het 

moedermateriaal, het substraat, het klimaat, de geomorfologie en hydrologie, de fauna en flora, en 

de mens. Op deze manier vormt een bodemprofiel een weerspiegeling van de natuurlijke en 

cultuurhistorische voorgeschiedenis van een bepaalde locatie. Het bewaren en beschermen van de 

bestaande waardevolle bodems in Vlaanderen is belangrijk voor het behoud van ons bodemkundig 

patrimonium.  

- Er zijn geen gronden opgenomen in de databank ‘waardevolle erfgoedbodems in Vlaanderen’ 

(bron: Bodemverkenner).  

- Er worden ook geen veenbodems aangetroffen binnen de onderzoeksgebieden. 
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Onderzoeksgebied Neerkouter 

De bodem is hoofdzakelijk aangeduid als vochtig zand Zcp, Scb en Zdp(o)(o=sterke antropogene 

invloed), voor een klein gedeelte als droog zand ZbP, deels vochtig zand antropogeen Zcm en een 

uitloper als vochtig zandleem Pdb. 

 

Figuur 6-1: Bodemkaart t.h.v. Neerkouter 
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Compensatiegebied Puivelde 

De bodem is hoofdzakelijk aangeduid als vochtig zand Zcg, tevens Sdg en Zcp, centraal als droog zand 

Zbg.  

 

Figuur 6-2: Bodemkaart t.h.v. Puivelde 

Compensatiegebied Clementwijk 

De bodem is hoofdzakelijk aangeduid als vochtig zand antropogeen Sdm(g) (g= dikke antropogene 

humus A horizont met grijsachtige kleur). In het oosten gekarteerd als vochtig zand Zdb. 

 

Figuur 6-3: Bodemkaart t.h.v. Clementwijk 
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Compensatiegebied Vrasenestraat 

De bodem is hoofdzakelijk aangeduid als vochtig zand antropogeen Scm en deels Sbm. Centraal deels 

vochtig zand Sdb.  

 

Figuur 6-4: Bodemkaart t.h.v. Vrasenestraat 

Onderzoeksgebied De Winningen 

De bodem is hoofdzakelijk aangeduid als vochtig zand Zcp, voor een klein gedeelte als droog zand 

antropogeen Sbm, deels vochtig zand antropogeen Zcm(g)(g= dikke antropogene humus A horizont 

met grijsachtige kleur) en Scm en helemaal in het westen ook vochtig zandleem Pdb. 
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Figuur 6-5: Bodemkaart t.h.v. De Winningen 

 Erosie 

Volgens de erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten (Bron: Bodemverkenner) is de stad 

Sint-Niklaas gelegen in zeer weinig erosiegevoelig gebied.  

Wat de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2020, bron: Bodemverkenner) betreft, zijn de 

percelen binnen de onderzoeksgebieden gekenmerkt door een verwaarloosbaar tot zeer laag risico.  

 Bodemkwaliteit en bodemonderzoeken 

In de GIS kaartlagen die ter beschikking worden gesteld door OVAM zijn de locaties opgenomen waar 

bodemonderzoeken in het verleden werden uitgevoerd. Een overzicht van de huidige gegevens 

bekend bij OVAM (februari 2020) is hierna weergegeven. 

In een oriënterend bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit op een gans perceel onderzocht.  

- Dossiergebieden waarvoor enkel een conform oriënterend bodemonderzoek gekend is. Een 

oriënterend bodemonderzoek kan uitgevoerd zijn in het kader van een decretale verplichting 

opgelegd in het bodemdecreet. De aanwezigheid van dit type onderzoek geeft geen enkele 

indicatie over de verontreinigingsgraad van de bodem. 

Als blijkt dat er een verontreiniging aanwezig is volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Daarin wordt 

de verontreiniging driedimensionaal in kaart gebracht en wordt nagegaan of sanering noodzakelijk is. 

- Dossiergebieden waarvoor een conform beschrijvend bodemonderzoek gekend zijn bij OVAM. 

Meestal bevatten deze dan ook een conform oriënterend onderzoek. Er is hier een ernstige 

verontreiniging vastgesteld. De aanwezigheid van dit type onderzoek geeft geen indicatie over de 

saneringsnoodzaak. 
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In het bodemsaneringsproject worden verschillende saneringstechnieken met elkaar vergeleken. 

Daarbij wordt rekening gehouden met criteria als efficiëntie, kostprijs en technische mogelijkheden op 

de site. Op basis van alle criteria wordt dan een techniek geselecteerd die BATNEEC is. Dit is de Best 

beschikbare techniek tegen een redelijke kostprijs.  

- Dossiergebieden waarvoor een conform verklaard bodemsaneringsproject opgesteld is. Meestal 

bevatten deze dossiers ook een conform oriënterend onderzoek en beschrijvend bodemonderzoek. 

Er is hier een ernstige verontreiniging vastgesteld waarvoor saneringsnoodzaak is. Mogelijkerwijze 

zijn reeds saneringswerken opgestart. Er is nog geen sanering afgerond. 

Met behulp van deze techniek worden dan de bodemsaneringswerken opgestart. Als de 

bodemsaneringswerken zijn afgerond en een stabiele eindtoestand werd bereikt wordt door de 

bodemsaneringsdeskundige een eindevaluatierapport gemaakt. Indien de OVAM dat gunstig 

beoordeelt wordt een eindverklaring afgeleverd (bron: ovam). 

- Dossiergebieden waarvoor een conforme eindverklaring van een bodemsanering afgeleverd is. 

Deze dossiers zijn voor de verontreiniging of een deel van de verontreiniging alle stappen van de 

bodemsanering doorlopen. Opgelet, het is dus mogelijk dat de eindverklaring slechts geld voor een 

deel van de verontreiniging. De aanwezigheid van deze informatie op de kaartlaag geeft dus geen 

enkele informatie over de huidige verontreinigingsgraad binnen dit gebied. 

 

Ten noordwesten van onderzoeksgebied De Winningen is een eindevaluatieonderzoek genoteerd. 

Ten oosten van onderzoeksgebied Neerkouter is een oriënterend onderzoek gevoerd. 

 

Figuur 6-6: Bodemonderzoeken t.h.v. onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen 
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In het noorden van gebied Puivelde is een oriënterend onderzoek (id. 92371;2019) gedaan. In het 

zuiden een beschrijvend onderzoek (id. 23216; 2009). 

 

Figuur 6-7: Bodemonderzoeken t.h.v. compensatiegebied Puivelde 

Binnen en in de omgeving van compensatiegebied Clementwijk zijn er geen onderzoeken uitgevoerd.  

In de omgeving van compensatiegebied Vrasenestraat zijn er enkele oriënterende onderzoeken 

uitgevoerd. 

 

 Effectbespreking en beoordeling 

 Profielwijziging 

Bij de inrichting van de ziekenhuissite zal een groot deel vergraven/verstoord/verhard worden, 

hetgeen een invloed heeft op het bodemprofiel. In de gebieden is globaal het bodemprofiel verstoord 

door landbouwgebruik maar heel weinig door infrastructurele voorzieningen.  

Hierna volgt een samenvatting van de grootteorde aan gevoelige profielen binnen de 

onderzoeksgebieden, dit gebaseerd op de bodemkaart (in realiteit kan plaatselijk de situatie reeds 

beperkt verstoord zijn).  

Onder zeer kwetsbare bodemprofielen worden in dit studiegebied de plaggenbodems (m) en 

podzolbodems (f,g,h) gerekend. Mogelijke effecten op reeds verstoorde bodems en bodems zonder 

profielvernietiging zijn niet significant. De overige bodemprofielen (zoals in dit studiegebied 

voorkomend b) zijn beperkt kwetsbaar. Tevens komen bodems zonder profielontwikkeling (p) voor. 

Zoals aangetoond in §6.4.3 komen in verschillende onderzoeksgebieden lokaal waardevolle 

bodemprofielen m (plaggenbodems) voor. In compensatiegebied Puivelde tevens bodemprofiel g 

(pozolbodems). 
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Onderzoeksgebied Neerkouter 

- Niet gevoelig voor profielverstoring/-vernietiging: ca. 42% 

- Weinig gevoelig: ca. 37% 

- Zeer gevoelig: ca. 21% (ca. 3ha) 

Compensatiegebied Puivelde 

- Niet gevoelig voor profielverstoring/-vernietiging: ca. 6% 

- Zeer gevoelig: ca. 94% (ca. 11ha) 

Compensatiegebied Clementwijk 

- Weinig gevoelig: ca. 21% 

- Zeer gevoelig: ca. 79% (ca. 1ha) 

Compensatiegebied Vrasenestraat 

- Niet gevoelig voor profielverstoring/-vernietiging: ca. 4% 

- Weinig gevoelig: ca. 16% 

- Zeer gevoelig: ca. 80% (ca. 9ha waarvan gedeelte wel reeds verstoord bv t.h.v. de begraafplaats) 

Onderzoeksgebied De Winningen 

- Niet gevoelig voor profielverstoring/-vernietiging: ca. 1% 

- Weinig gevoelig: ca. 74% 

- Zeer gevoelig: ca. 25% (ca. 7ha) 

Er is een beduidende oppervlakte aanwezig aan kwetsbare bodemprofielen in onderzoeksgebieden 

voor de realisatie van het ziekenhuis en dit meer in onderzoeksgebied De Winningen (ca. 7ha) dan in 

onderzoeksgebied Neerkouter (ca. 3ha). De plaggen- en podzolbodems komen thans ook nog in de 

omgeving voor. Tevens kan er worden verondersteld vanuit de geldende regelgeving inzake 

grondverzet, bij verstoring de profielopbouw deels gedeeltelijk terug kan worden hersteld 

(bijvoorbeeld in de niet verharde/bebouwde zones, groenzones. Het effect van 

profielverstoring/vernietiging door de realisatie van het ziekenhuis wordt in zijn globaliteit als beperkt 

negatief beoordeeld (-1) in de beide onderzoeksgebieden.  

Voor het onderzoeksgebied De Winningen zou bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens  

de planologische situatie de bodem ook verstoord/vernietigd worden. Het effect is gelijkaardig 

waardoor de impact van de ontwikkeling van het ziekenhuis ten aanzien van de planologische situatie 

(bedrijventerrein) als verwaarloosbaar wordt beoordeeld (0). 

In de compensatiegebieden zijn grotendeels  plaggen- en podzolbodems aanwezig. Deze gebieden 

kennen vandaag een landbouwgebruik en gemengd gebruik. Het toekomstig gebruik bij 

herbestemming zal niet noemenswaardig wijzigen. Effecten worden als verwaarloosbaar beoordeeld 

(0). 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied zal minder bodemverstoring 

teweegbrengen (reeds overwegend een agrarisch gebruik). De potenties voor een verminderde 
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verstoring worden neutraal tot licht positief beoordeeld ten aanzien van de planologische 

referentiesituatie (0/+1). 

In de geologische beschrijving is aangetoond dat de Boom aquitard voorkomt op geringe diepte.  

- Neerkouter: De Boom aquitard bevindt zich op een diepte van ca. 7m en heeft een dikte van ca. 

10m. Volgens één boring komt klei voor op 4m diepte. 

- De Winningen: De Boom aquitard bevindt zich op een diepte van ca. 4m en heeft een dikte van 

ca. 7,5 à 15m volgens het hydrogeologisch 3D-model. Volgens boringen komt klei voor vanaf 1m 

diepte. 

Indien er voor het ziekenhuis/parking een ondergrondse constructie met grote omvang zou worden 

voorzien kan dit tot in de aquitard komen. Weliswaar is deze wel voldoende dik bij het voorzien in één 

ondergrondse laag. De potentiële invloed van het doorsnijden van kleilagen zal zich eerder voordoen 

bij realisatie van het ziekenhuis/parking in het onderzoeksgebied De Winningen in de veronderstelling 

dat er bijvoorbeeld meerdere  ondergrondse bouwlagen worden voorzien. Een invloed kan vooral ook 

worden verwacht op grondwaterstromen (zie discipline water). 

In de discipline bodem wordt deze potentiële beïnvloeding van de diepere geologische opbouw bij 

realisatie van het ziekenhuis in De Winningen beperkt negatief beoordeeld ermee rekening houdend 

dat de aquitard mogelijk onvoldoende dikte kan behouden bij meerdere ondergrondse bouwlagen (-

1). In de discipline water volgt een verdere beoordeling. 

In het compensatiegebied Puivelde is tevens een aquitard aanwezig op geringe diepte. In de gebieden 

Clementwijk en Vrasenestraat ligt deze dieper. De compensatiegebieden kennen vandaag een 

landbouwgebruik en gemengd gebruik. Het toekomstig gebruik bij herbestemming zal niet 

noemenswaardig wijzigen. Effecten worden als verwaarloosbaar beoordeeld (0). 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied zal minder verstoring van de 

diepere ondergrond teweegbrengen (reeds overwegend een agrarisch gebruik). De potenties voor een 

verminderde verstoring worden neutraal tot licht positief beoordeeld ten aanzien van de 

planologische referentiesituatie (0/+1) in gebied Puivelde en neutraal in de overige twee gebieden. 

 Structuurwijziging/verdichting  

De bodemstructuur geeft een indicatie voor de waterberging en –doorlaatbaarheid, 

doorwortelbaarheid, draagkracht, gevoeligheid voor winderosie en ziekteweerbaarheid van de 

bodem. Structuurwijzigingen hebben betrekking op veranderingen in de structuur van de bovenste 

bodemlaag die zich kunnen voordoen onder de vorm van verdichting, verslemping, versmering of 

korstvorming. Bij verslemping wordt een slempkorst gevormd onder invloed van de inslag van 

regendruppels bij overvloedige neerslag, waarbij fijnere bodempartikels de poriën verstoppen.  

Bodemverdichting treedt op door samendrukken en vervormen van de bodem onder invloed van 

mechanische spanningen. Dit kan gebeuren onder invloed van menselijke activiteiten, zoals de 

vorming van een ploegzool, of het gebruik van zware machines en/of frequente betreding. In het kader 

van stedelijke ontwikkeling kan dit van belang zijn in de aanlegfase en dus minder bepalend op 

planniveau.  

De gevoeligheid van de bodem voor structuurwijziging wordt bepaald door de textuur (hoe zandiger, 

hoe minder gevoelig) en door het vochtgehalte (hoe natter, hoe gevoeliger).  

- Sowieso is in de zones waar harde infrastructuur wordt aangebracht voor het ziekenhuis/parking, 

de verdichting niet meer van belang voor het toekomstige bodemgebruik. Veenlagen komen er 
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niet voor. De aanwezige zandbodems en lemige zandbodems met drainageklasses variërend van 

b, c, d zijn weinig gevoelig voor verdichting. Effecten worden verwaarloosbaar ingeschat (0). 

 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen en de compensatiegebieden zal in de feitelijke en 

planologische situatie de bodem ook weinig gevoelig zijn voor verdichting. Het effect is gelijkaardig 

waardoor de impact ten aanzien van de feitelijke en planologische situatie als verwaarloosbaar wordt 

beoordeeld (0). 

 Wijziging bodemstabiliteit  

De bodemstabiliteit kan veranderen onder de vorm van bodemzetting (samendrukken van slappere, 

samendrukbare lagen onder invloed van externe belasting, door ontwatering van natte 

samendrukbare bodemlagen) of grondverschuivingen/taludinstabiliteit (op hellingen, door 

graafwerken of belasting). 

Effecten van stabiliteit zijn vooral relevant in de aanlegfase. In de zones voor de realisatie van het 

ziekenhuis kunnen potentiële effecten optreden onder invloed van zware, externe belastingen, 

onttrekken van water door bemaling of graafwerken. Het is momenteel immers niet uit te sluiten dat 

er voor de aanleg van eventuele ondergrondse constructies bemaling noodzakelijk zal zijn.  

Het studiegebied is volgens DOV (Bodemverkenner) niet gevoelig voor grondverschuivingen.  

De ondiepe ondergrond is zandig, er komen geen veenlagen voor. 

De zandige ondergrond is weinig kwetsbaar. De kleilaag in de ondergrond is wel kwetsbaar voor 

bodemzettingen. 

Er kan redelijkerwijze van uit worden gegaan dat het vermijden van zettingen (vanuit het plan naar de 

omgeving of binnen het planvoornemen zelf) volgt uit de voorzorgen die kunnen worden genomen 

tijdens de aanlegfase:  zoals daar zijn: voorbereidend studiewerk, opstellen bemalingsplan, bepaalde 

technieken, bepaalde uitvoeringsperiode, monitoring tijden de werken, enz.. Hiermee rekening 

houdend wordt het effect vanuit de realisatie van het ziekenhuis op planniveau beperkt negatief 

beoordeeld (-1) in onderzoeksgebied De Winningen en verwaarloosbaar tot beperkt negatief in 

onderzoeksgebied Neerkouter (0/-1). 

 

Ter hoogte van de compensatiegebieden worden geen effecten verwacht (0) in de feitelijke situatie. 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied.  In deze planologische situatie worden eveneens geen wijzigingen 

verwacht in de gebieden Clementwijk en Vrasenestraat. In het gebied Puivelde waar eveneens klei 

voorkomt op geringere diepte kan het herbestemmen van wonen naar landbouw als verwaarloosbaar 

tot beperkt positief worden ingeschat (bv. stel het vermijden van groepswoningbouw met 

ondergrondse parkeergarage) (0/+1). 

 Impact op/van erosie  

Rekening houdend met het gegeven dat er in en nabij de onderzoeksgebieden geen gronden 

voorkomen die gevoelig zijn voor grondverschuivingen, en het feit dat de onderzoeksgebieden een 

lage tot verwaarloosbare kwetsbaarheid voor erosie hebben, kan er redelijkerwijze worden 

geconcludeerd dat er geen significante effecten op erosie optreden (0) ten gevolge de realisatie van 

het ziekenhuis of de herbestemming van de compensatiegebieden.  

 Wijziging bodemkwaliteit  
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De aanleg van de ziekenhuissite met bijkomende gebouwen, verharding, parkeerzones, ondergrondse 

constructies, wegenis, … brengt grondverzet met zich mee. Hierbij bestaat het risico dat aanwezige 

verontreinigingen verspreid worden. Ook tijdens bemaling (indien relevant) kan een risico op 

verspreiding van verontreiniging voorkomen.  

Hoewel dit voorlopig geen risico lijkt o.b.v. de beschrijving van de bodemkwaliteit, kan er niet worden 

uitgesloten dat er in de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis of in de 

compensatiegebieden grond voorkomt die niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Bij de ontwikkeling zal 

de geldende regelgeving van toepassing zijn. Wanneer de regels van het grondverzet (VLAREBO) 

correct worden opgevolgd, wordt het risico op verspreiding van eventuele bodemverontreiniging 

echter tot een minimum herleid. 

Een wijziging in bestemming zou ook een wijziging in bestemmingstype van de bodem tot gevolg 

kunnen hebben. Dit zou kunnen betekenen dat door het wijzigen van de bestemming mogelijks 

nieuwe onderzoeks- en saneringsverplichtingen gegenereerd worden bij de overdracht van gronden. 

Dit indien een bestemmingstype wijzigt van hoger naar lager (of dus van minder strenge naar 

strengere saneringsnormen). Thans is het gangbaar om in een beschrijvend bodemonderzoek ook 

rekening te houden met het feitelijk gebruik (en risico’s) van de grond. 

- In de gebieden Neerkouter, De Winningen, Clementwijk en Vrasenestraat zijn er geen 

bodemonderzoeken uitgevoerd. 

- In compensatiegebied Puivelde ligt aan de rand een perceel met een uitgevoerd oriënterend 

onderzoek en een perceel met een beschrijvend onderzoek. De bestemming van deze percelen is 

nog niet vastgelegd. Er kan worden van uit gegaan dat het zuidelijk perceel met hoeve dat 

momenteel deels in woonuitbreidingsgebied is gelegen ook gedeeltelijk als landbouw wordt 

bestemd.  

o OBO en BBO: bestemmingstype wijzigt van type III (woonuitbreidingsgebied) naar type II 

(agrarisch gebied) 

o in principe getoetst aan een meer soepele norm.  

o Bestemmingstype wijziging mogelijk, naargelang het type waaraan werd getoetst en/of 

feitelijk gebruik. 

o Bij overdracht van de gronden zou een herevaluatie mogelijk moeten zijn. Dit speelt zich 

af op vergunningenniveau.  

 

In zijn algemeenheid dienen nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-

reglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het 

risico op bodemverontreiniging van de exploitatie van het ziekenhuis binnen het onderzoeksgebied 

Neerkouter of De Winningen tot een minimum wordt herleid. 

Op planniveau worden de effecten op bodemkwaliteit als verwaarloosbaar ingeschat (0) in de 

verschillende onderzoeksgebieden en dit zowel voor de feitelijke als de planologische 

referentiesituatie.  
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 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

Potentiële effecten op bodem zijn voornamelijk relevant in de aanlegfase. 

Bij de inrichting van de ziekenhuissite zal een groot deel vergraven/verstoord/verhard worden, 

hetgeen een invloed heeft op het bodemprofiel. 

In de geologische beschrijving is aangetoond dat de Boom aquitard voorkomt op geringe diepte. De 

potentiële invloed van het volledig doorsnijden van kleilagen zal zich eerder voordoen bij realisatie 

van het ziekenhuis/parking in het onderzoeksgebied De Winningen (-1), in de veronderstelling dat er 

bijvoorbeeld meerdere ondergrondse bouwlagen worden voorzien in een ondiep voorkomend en 

relatief dun (7,5 à 15m dikte) kleipakket. Een invloed kan vooral ook worden verwacht op 

grondwaterstromen (verdere beoordeling en maatregelen: zie discipline water). 

Er is een beduidende oppervlakte aanwezig aan kwetsbare bodemprofielen in de onderzoeksgebieden 

voor het ziekenhuis en dit meer in onderzoeksgebied De Winningen (ca. 7ha) dan in onderzoeksgebied 

Neerkouter (ca. 3ha). De plaggen- en podzolbodems komen thans ook nog in de omgeving voor. 

Tevens kan er worden verondersteld vanuit de geldende regelgeving inzake grondverzet, bij verstoring 

de profielopbouw deels gedeeltelijk terug kan worden hersteld (bijvoorbeeld in de niet 

verharde/bebouwde zones, groenzones. Bij de realisatie van het ziekenhuis wordt het effect van 

profielverstoring/vernietiging in zijn globaliteit als beperkt negatief beoordeeld (-1) in de beide 

onderzoeksgebieden.  

In de compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat zijn grotendeels  plaggen- en 

podzolbodems aanwezig. Deze gebieden kennen vandaag een landbouwgebruik en gemengd gebruik. 

Het toekomstig gebruik bij herbestemming zal niet noemenswaardig wijzigen. Effecten worden als 

verwaarloosbaar beoordeeld (0). 

De aanwezige zandbodems en lemige zandbodems met drainageklasses variërend van b, c, d zijn 

weinig gevoelig voor verdichting. Veenlagen komen hier niet voor. Sowieso is in de zones waar harde 

infrastructuur wordt aangebracht t.b.v. het ziekenhuis, de verdichting niet meer van belang voor het 

toekomstige bodemgebruik. Effecten van verdichting worden verwaarloosbaar ingeschat (0). 

De bodemstabiliteit kan veranderen onder de vorm van bodemzetting of 

grondverschuivingen/taludinstabiliteit (op hellingen, door graafwerken of belasting; hier minder 

relevant). In de zones voor het ziekenhuis kunnen potentiële effecten optreden onder deze invloed. 

De zandige ondergrond is weinig kwetsbaar. De kleilaag in de ondergrond is wel kwetsbaar voor 

bodemzettingen. Bij onderzoeksgebied De Winningen komt de kleilaag reeds voor vanaf 1 à2 m diepte. 

Er mee rekening houdend dat voorzorgen kunnen worden genomen tijdens de aanlegfase wordt het 

effect op planniveau beperkt negatief beoordeeld (-1) bij de realisatie van het ziekenhuis in 

onderzoeksgebied De Winningen en verwaarloosbaar tot beperkt negatief bij realisatie in 

onderzoeksgebied Neerkouter (0/-1). 

Rekening houdend met de zeer lage erosiegevoeligheid treden geen significante effecten op (0). 

Een wijziging in bestemming ten behoeve de realisatie van het ziekenhuis zou ook een wijziging in 

bestemmingstype van de bodem tot gevolg kunnen hebben. Dit zou kunnen betekenen dat door het 

wijzigen van de bestemming mogelijks nieuwe onderzoeks- en saneringsverplichtingen gegenereerd 

worden bij de overdracht van gronden. Dit is enkel relevant in compensatiegebied Puivelde waar een 

bestemmingstype wijziging mogelijk is, naargelang het type waaraan werd getoetst en/of feitelijk 

gebruik. Bij overdracht van de gronden zou een herevaluatie mogelijk moeten zijn. Dit speelt zich af 

op vergunningenniveau.  
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In zijn algemeenheid dienen nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-

reglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het 

risico op bodemverontreiniging van de exploitatie van het ziekenhuis binnen het onderzoeksgebied 

Neerkouter of De Winningen tot een minimum wordt herleid (0). 

 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen zou bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens 

de planologische situatie de bodem ook verstoord/vernietigd worden. Effecten inzake 

profielwijziging, structuurwijziging, bodemstabiliteit, erosie en bodemkwaliteit zijn dus gelijkaardig, 

waardoor de impact van de ontwikkeling van een ziekenhuis ten aanzien van de planologische situatie 

(bedrijventerrein) als verwaarloosbaar wordt beoordeeld (0) in de verschillende effectgroepen. 

De herbestemming van de compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat verhindert 

dat deze gebieden worden ingevuld met woningen. De omzetting naar agrarisch gebied zal minder 

bodemprofielverstoring teweegbrengen (reeds overwegend een agrarisch gebruik). De potenties voor 

een verminderde verstoring worden neutraal tot licht positief beoordeeld ten aanzien van de 

planologische referentiesituatie (0/+1). De effecten met invloed op geologische profielen en 

bodemstabiliteit worden voor Puivelde eveneens beoordeeld als 0/+1. Overige effecten worden als 

verwaarloosbaar beoordeeld. 

 

Tabel 6-2: Conclusie effecten discipline bodem 

Effectgroep Realisatie ziekenhuis in 
gebied Neerkouter 

Realisatie ziekenhuis in 
gebied De Winningen 

Compensatiegebieden Eindscore 
na MM/A* 

 Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch  

Profielwijziging 
Invloed geologische 
profielen 

-1 
0 

idem 
idem 

-1 
-1 

0 
0 

0 
0 

0/+1 
0 
(Clementwijk, 
Vrasenestraat) 
0/+1 
(Puivelde) 

/ 
 

Structuurwijziging / 
verdichting 

0 0 0 0 0 0 / 

Bodemstabiliteit 0/-1 idem -1 0 0 0 
(Clementwijk, 
Vrasenestraat) 
0/+1 
(Puivelde) 

0 (project-
niveau) 

Erosie 0 0 0 0 0 0 / 

Bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 (project-
niveau) 
 

        

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Er worden geen maatregelen voor het RUP voorgesteld. 

 Aanbevelingen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 
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Er worden in de discipline bodem geen aanbevelingen voor het RUP voorgesteld.  

 

 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Compensatiegebied Puivelde - i.f.v. inname HAG bij de realisatie van het ziekenhuis in 

onderzoeksgebied Neerkouter: 

Bij overdracht van gronden met bodemonderzoeken: 

- Bij overdracht van de gronden zou een herevaluatie van de bestemmingstypes in de 

bodemonderzoeken mogelijk moeten zijn. Dit speelt zich af op vergunningenniveau.  
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 Discipline water 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline water bestaat minimaal uit de onderzoeksgebieden 

(ziekenhuissites en waar relevant compensatiegebieden) en een zone van 200m daarrond waar 

relevant. Zie ook §2.1.2. Bijkomend zal het studiegebied worden opengetrokken buiten de begrenzing 

en dit afhankelijk van de afvoer van afvalwater (zuiveringsgebied) en hemelwater, waterlopen, 

grondwaterlagen (grondwatervoerende lagen) en de relatie tot de deelbekkens. 

 Juridische en beleidsmatige context 

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde. De stroomgebiedbeheerplannen 2016 

– 2021 voor Schelde en Maas werden op 18/12/2015 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en 

kunnen geraadpleegd worden via www.integraalwaterbeleid.be. Deze plannen bevatten maatregelen 

om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico 

te verminderen. Er werden echter geen acties opgenomen ter hoogte van de onderzoeksgebieden.  

De onderzoeksgebieden zijn gesitueerd in de volgende bekkens en deelbekkens: 

- Het bekken van Gentse Kanalen, deelbekken van Kanaal van Stekene: onderzoeksgebied De 

Winningen, noordelijk deel van onderzoeksgebied Neerkouter, compensatiegebieden Puivelde en 

Clementwijk 

- Het Beneden-Scheldebekken 

o deelbekken Land van Waas: compensatiegebied Vrasenestraat 

o deelbekken Barbierbeek: grootste deel van onderzoeksgebied Neerkouter 

 

Sinds 1 januari 2019 is ‘Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 

gecoördineerd op 15 juni 2018’ van toepassing, het zogenaamde Waterwetboek (11/01/2019). Er 

werden in totaal vier regelgevende teksten gecoördineerd en gecodificeerd, namelijk de 

Oppervlaktewaterenwet, het Drinkwaterdecreet, het (oude) Decreet Integraal Waterbeleid en de 

artikelen over de heffingsregeling van het Grondwaterdecreet. 

Eén van de belangrijke elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (nu ondergebracht in het 

‘waterwetboek 11/01/2019) is het uitvoeren van de ‘watertoets’. Het uitvoeringsbesluit is principieel 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering (22.01.2015). De watertoets houdt in dat voor elk plan, 

programma of vergunningsplichtig project dient te worden nagegaan of dit schadelijke effecten heeft 

op het watersysteem (waarbij het watersysteem beschouwd wordt als zijnde een samenhangend en 

functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de 

daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische 

processen en de daarbij behorende technische infrastructuren). De besluiten worden achteraan dit 

MER nog eens herhaald. De doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid 

vormen een belangrijk toetsingskader bij de uitvoering van de watertoets.  

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden die vanaf 1 maart 2012 verplicht geraadpleegd 

moet worden bij het toepassen van de watertoets, werd geactualiseerd in 2017. De 

overstromingsgevoelige gebieden worden samen met de risicozones voor overstromingen 

aangeboden op het geoloket van de watertoets (http://www.geopunt.be). Zie verder §7.4.2. 

De Vlaamse overheid stelt volgende doelstelling/richtlijn voorop voor haar waterbeleid: 
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“Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron”: 

- Zo min mogelijk wordt hemelwater versneld afgevoerd naar de waterloop. Het hemelwater wordt 

zo veel mogelijk aan de bron opgevangen en gebruikt, geïnfiltreerd en zo nodig vertraagd 

afgevoerd, gescheiden van het rioleringsstelsel. Dit alles om piekafvoeren te voorkomen in de 

strijd tegen wateroverlast en erosie, infiltratie te bevorderen in de strijd tegen verdroging, en 

verdunning van het afvalwater tegen te gaan in de strijd tegen waterverontreiniging.  

Vlarem II bepaalt in art. 4.2.1.3. en art. 6.2.2. dat het verboden is het hemelwater te lozen in de 

openbare rioleringen wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit niet verontreinigd 

hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige 

afvoerweg voor hemelwater. Nieuwe rioleringsstelsels en uitbreidingen van bestaande stelsels 

moeten overeenkomstig deze bepalingen, indien technisch mogelijk, uitgevoerd worden als een 

(verbeterde) gescheiden riolering. Bestaande gemengde rioolstelsels kunnen niet altijd tot een 

(verbeterde) gescheiden rioolstelsel omgebouwd worden, tenzij tegen een zeer hoge kostprijs. Wel 

moet men altijd maximaal de verharde oppervlakte afkoppelen.  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (15.07.2016; B.S. 19.09.2016) inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 

en hemelwater vormt een cruciaal kader voor het waterbeheer.  

De verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, 

afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in 

eerste instantie zo veel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte 

van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt 

debiet vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de 

infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.  

Sinds 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding 

groter van 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van 

stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als 

het goed (perceel) groter is dan 250 m². 

 

Het compensatiegebied Puivelde is opgenomen als signaalgebied-verscherpte watertoets (ontwerp 

van startbeslissing goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 31.03.2017; zie tevens §7.4). 

In de stad Sint-Niklaas zijn de ‘Richtlijnen waterafvoer bij nieuwbouw en verbouwingswerken’ van 

toepassing. Hierin zijn ondermeer bepalingen opgenomen rond de regenwateropvang, infiltratie, 

aansluiting op de riolering en waterdoorlatende verharding. 

(https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/documents/2018-

06/Stedenbouw%20Richtlijnen%20waterafvoer%20versie%20dec2017_1.pdf) 
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 Methodologie 

Zie scopingnota. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt 

de methodologie voor het onderzoeken en beoordelen van de impact weergegeven. 

Tabel 7-1: Beoordelingscriteria voor de discipline water 

Effecten  Criterium methodiek Beoordeling significantie op basis 
van 

Wijziging grondwater-
kwantiteit en -
huishouding 

Impact op grondwatertafel 
en -stromingen 

Ruimtelijke mogelijkheden voor 
infiltratie nagaan (op basis van 
verharding) en indien nodig 
maatregelen voorstellen. 

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

 

Kwalitatieve beschrijving o.b.v. 
mogelijk te verwachten wijziging 
infiltratiemogelijkheden en verharde 
oppervlakte en aftoetsing 
mogelijkheden voor voorzieningen 
m.b.t. infiltratie&hemelwateropvang. 

Kwetsbaarheidsbenadering: een 
significant effect treedt op wanneer 
grondwaterstromen mogelijks 
worden afgesneden of 
opstuwing/verlaging een relevante 
invloed uitoefenen op gebouwen of 
vegetatie/fauna. 

Wijziging 
oppervlaktewater-
kwantiteit en -
huishouding 

Tijdelijke invloed van 
bemaling op capaciteit 
ontvangende waterlopen 

Bemaling op planniveau is een 
tijdelijk effect en wordt in deze 
fase niet ingeschat wegens te 
weinig detailgegevens gekend 

Effecten zijn significant afhankelijk 
van de waterloop waarin zal worden 
geloosd – in relatie tot de 
overstromingsgevoeligheid. 

 

 Wijziging aanvoer 
waterloop ten gevolge van 
run-off 

 

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

Kwalitatieve beschrijving 
aangevuld met een voorbeeld 
gekwantificeerd voor een 
mogelijk project 

Effecten zijn significant wanneer 
t.g.v. de wijziging van de 
waterkwantiteit 
overstromingsgevoeligheid wijzigt 
dus in relatie met de capaciteit van 
de waterlopen en de bestaande 
risicowaterlopen voor overstromen.  

Effecten zijn significant afhankelijk 
van de waterloop waarin zal worden 
geloosd – in relatie tot de 
overstromingsgevoeligheid. 

 Wijziging 
overstromingsregime 

Wijziging inname van ruimte voor 
overstromingswater 

Effect is significant wanneer 
bergingsruimte wordt ingenomen 
zonder oplossing. 

Wijziging grond- en 
oppervlaktewater-
kwaliteit  

Mogelijke 
verontreinigingen van 
grond- en 
oppervlaktewater 

Kwalitatieve bespreking, 
aannames m.b.t. voorkomen 
calamiteiten 

Zie ook bodem. Kwalitatieve 
bespreking. Gekende risicolocaties 
binnen het plangebied. Effecten zijn 
significant als verontreiniging 
ontstaat, verplaatst wordt of wordt 
gesaneerd. Of indien terreinen met 
bestaande verontreiniging een 
gewijzigde invulling krijgen. 

Wijziging 
structuurkwaliteit 
waterlopen 

Mogelijke wijziging  
structuurkwaliteit van 
waterlopen 

Kwalitatieve bespreking op basis 
van lokalisatie van 
waterloopzones met huidige of 

Effecten zijn significant als 
waardevolle structuur van de 
waterlopen kan wijzigen of indien 
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Effecten  Criterium methodiek Beoordeling significantie op basis 
van 

toekomstige waardevolle 
structuurkwaliteit 

ruimte wordt ingenomen die 
belangrijk is voor het potentieel 
herstel/bestendigen van de 
structuurkwaliteit. 

Wijziging in capaciteit 
en waterzuiverings-
infrastructuur 

Effect t.g.v. verhoogde 
afvoer van afvalwater 

Check o.b.v. zoneringsgegevens 
VMM en navraag over de 
capaciteit van de RWZI bij 
Aquafin nv of de 
waterzuiveringsinfrastructuur is 
voorzien op de gewenste 
ontwikkeling. 

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

De lozing van huishoudelijk 
afvalwater die naar een riolering gaat 
op zich heeft een verwaarloosbare 
impact op kwaliteit. 

De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang van het effect. De effectbeoordeling 

gebeurt waar mogelijk cijfermatig en aangevuld op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement, zoals 

aangegeven in het richtlijnenboeken water. 

 

 Bestaande toestand 

 Grondwater 

Onder de discipline water is het bodemgebruik van belang i.f.v. de verhardingsgraad. Het 

bodemgebruik wordt hiervoor ingedeeld in verharde en niet-verharde bodemgebruiken. Op basis van 

de orthofoto’s blijkt dat de onderzoeksgebieden quasi onverhard zijn. In de compensatiegebieden 

Puivelde en Vrasenestraat zijn de bodems die een ander gebruik kennen (aan de randen gelegen) deels 

verhard. Het betreft telkens <10% van de gebieden. 

Ten behoeve van de watertoets werd een kaart met infiltratiegevoelige bodems opgemaakt. Dit zijn 

bodems waar er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Niet 

infiltratiegevoelige bodems treden op in laaggelegen valleigebieden waar grondwater ondiep is en op 

gronden die weinig waterdoorlatend zijn. Alle onderzoeksgebieden overlappen met 

infiltratiegevoelige bodems. 

 

De grondwaterstromingsgevoeligheid is de gevoeligheid van ondiepe grondwaters voor wijzigingen 

in stroming en peilen. Hoe fijner het bodemmateriaal, des te minder doorlatend en daardoor 

grondwaterstromingsgevoeliger. 

- Type 1 (zeer gevoelig): Dit zijn de gebieden afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk 

Overstroombare Gebieden (NOG kaart) (GfG, 2001). De NOG-kaart is gebaseerd op de 

bodemkaart waarbij de bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend 

zijn.  

- Type 2 (matig gevoelig): alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) of type 3 (weinig gevoelig) 

behoren. Dit zijn gronden waar: 

o er geen aquitard (meestal een kleilaag) op geringe diepte voorkomt 

o het grondwaterpeil niet dieper dan 10m staat 

o gronden die niet gelegen zijn in alluviale- en poldergronden 

o er geen zout water op geringe diepte voorkomt 
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- Type 3 (weinig gevoelig): Dit zijn gronden waar: 

o er een aquitard (meestal een kleilaag) op geringe diepte voorkomt of  

o het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 (zeer gevoelig) behoren. 

 

Onderzoeksgebieden Neerkouter en Vrasenestraat zijn gelegen in zones ‘matig’ gevoelig voor 

grondwaterstroming. Onderzoeksgebieden De Winningen, Clementwijk en het grootste deel van 

gebied Puivelde zijn gelegen in een zone ‘weinig’ gevoelig voor grondwaterstroming. 

 

Figuur 7-1: Grondwaterkwetsbaarheidskaart t.h.v. de onderzoeksgebieden 

 

Er wordt geen drinkwaterwinning geëxploiteerd in de ruime omgeving van de onderzoeksgebieden. 

Er zijn dan ook geen beschermingszones in de buurt afgebakend. 

In de nabije omgeving van de onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen zijn 

grondwaterwinningen vergund. 

Neerkouter: westelijke grens 
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De Winningen: westelijke grens 

 

 

Figuur 7-2: Particuliere grondwatervergunningen t.h.v. de onderzoeksgebieden (DOV) 

De grondwaterkwetsbaarheid is de gevoeligheid voor doorsijpeling van verontreinigingen aan de 

oppervlakte naar het grondwater. De grondwaterkwetsbaarheid is groter naarmate de deklaag dunner 

en/of zandiger is en de onverzadigde laag dunner is.  

Op de grondwaterkwetsbaarheidskaart wordt het grondwater in de onderzoeksgebieden 

Neerkouter, De Winningen, Puivelde en Clementwijk als weinig kwetsbaar aangeduid: 

 

Compensatiegebied Vrasenestraat ligt in zeer kwetsbaar gebied: 

 

 

De grondwaterstand kan indicatief en theoretisch worden afgeleid uit de bodemkaart. De 

bodemkenmerken zijn beschreven in §6.4.3. 

De gronden beïnvloed door een permanente grondwatertafel, die gedurende een groot deel van het 

jaar op geringe diepte onder het maaiveld staat, vertonen wegens de reducerende invloed van het 

grondwater vanaf een zeker diepte die met de laagste stand van het grondwater overeenkomt, een 
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grijze of blauwgrijze reductiehorizont. De reductiehorizont wijst dus op een permanente verzadiging 

met water. 

De bodemhorizonten die tijdelijk door het water beïnvloed worden, vertonen gley-verschijnselen 

gekenmerkt door grijze en grijsbruine vlekken en door talrijke bruinachtige roestvlekken. Hun 

bovengrens geeft de gemiddelde hoogste grondwaterstand (winter en voorjaar) weer.  

Op de bodemkaart wordt a.h.v. de drainageklassen per grondsoort weergegeven op welke diepte er 

gleyverschijnselen voorkomen. Deze diepte geeft onrechtstreeks aan tot op welke hoogte het 

grondwater kan voorkomen. Hierna de voorkomende  klassen: 

- klasse b: droge gronden (90-125 cm –mv) 

- klasse c: matig droge gronden (60 – 90 cm –mv) 

- klasse d: matig natte gronden (40 – 60 cm –mv) 

 

Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit informatie betreft van de situatie  50 jaar geleden. 

Globaal gesproken binnen Vlaanderen ligt de huidige grondwaterstand lager dan ca. 50 jaar geleden. 

Er wordt aangenomen dat de bodems nu een drainageklasse lager uitkomen. De klassering zoals 

gegeven op de bodemkaart kan in principe dus beschouwd worden als “natste situatie”. 

De boringen in en in de omgeving van de onderzoeksgebieden geven niet veel informatie weer over 

de diepte waarop water wordt aangetroffen. 

Een aantal sonderingen langs de N41-N70 tonen aan dat er water werd aangetroffen op een diepte 

van ca. 1,25m à 1,6m.  

Uit de beschrijving van de geologie (zie §6.4.1) blijkt dat de Boomse klei zich ondiep onder het maaiveld 

bevindt. Dit betekent dat het hemelwater dat infiltreert wellicht niet snel zal doorsijpelen naar de 

onderliggende laag en er water kan worden opgehouden boven de aquitard. 

 Oppervlaktewater 

Compensatiegebied Puivelde ligt binnen Polder Sinaai-Daknam. De overige gebieden zijn niet in een 

polder gelegen. 

De onderzoeksgebieden zijn gesitueerd in de volgende bekkens en deelbekkens: 

- Het bekken van Gentse Kanalen, deelbekken van Kanaal van Stekene: onderzoeksgebied De 

Winningen, noordelijk deel van onderzoeksgebied Neerkouter, compensatiegebieden Puivelde en 

Clementwijk 

- Het Beneden-Scheldebekken 

o deelbekken Land van Waas: compensatiegebied Vrasenestraat 

o deelbekken Barbierbeek: grootste deel van onderzoeksgebied Neerkouter 

 

Volgens watertoetskaart - overstromingsgevoelige gebieden (2017) overlappen de 

onderzoeksgebieden niet met mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. Ter hoogte van 

onderzoeksgebied Neerkouter liggen enkele kleinere zones mogelijk overstromingsgevoelig gebied 

ten zuidwesten aan de buitenrand van het gebied. 
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De onderzoeksgebieden overlappen niet met risicozones voor overstromen of recent overstroomd 

gebied. 

De waterlopen binnen en nabij de onderzoeksgebieden hebben een zeer zwakke structuurkwaliteit. 

Ten noorden van onderzoeksgebied Neerkouter loopt de ringgracht, een geklasseerde waterloop van 

3de categorie (O1269). De ringgracht voert het water rondom Sint-Niklaas, langs de westkant, naar de 

Molenbeek. 

Door het noordoostelijk deel van onderzoeksgebied De Winningen loopt een geklasseerde waterloop 

van 3de categorie (O1269). De oostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door een niet-

geklasseerde waterloop. 

Verder zijn er waterpartijen gelegen ter 
hoogte van de Arnhoutstraat, dit zijn 
wellicht opvangbekkens voor het 
naastgelegen rundveebedrijf 

 
 

 

Figuur 7-3: Waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden  t.h.v. de onderzoeksgebieden Neerkouter en De 
Winningen 
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Doorheen compensatiegebied Puivelde loopt een waterloop cat. 3 (VHAG 1053). Tevens een niet-

geklasseerde waterloop (19296). 

Er liggen geen waterlopen in of grenzend aan gebied Clementwijk. 

Doorheen compensatiegebied Vrasenestraat loopt een niet-geklasseerde waterloop (3627) evenals 

een waterloop categorie 3 (45801). 

 

Figuur 7-4: Waterlopen en overstromingsgebieden t.h.v. compensatiegebied Puivelde 
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Figuur 7-5: Waterlopen en overstromingsgebieden t.h.v. compensatiegebied Clementwijk 

 

Figuur 7-6: Waterlopen en overstromingsgebieden t.h.v. compensatiegebied Vrasenestraat 

Het compensatiegebied Puivelde is opgenomen als signaalgebied-verscherpte watertoets (ontwerp 

van startbeslissing goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 31.03.2017; zie tevens §7.4): 

Palingsgatstraat ((SG_R3_GKA_13) 
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Figuur 7-7: Situering signaalgebied t.h.v. Puivelde 

Hierna volgen enkele bevindingen zoals opgenomen in de fiche bij ontwerp startbeslissing: 

Het signaalgebied is niet aangeduid als recent overstroomd volgens de ROG kaart, noch zijn er in de 

nabij omgeving ROG-gebieden aanwezig. Er zijn geen gegevens bekend inzake mogelijke effecten op 

het gebied door klimatologische omstandigheden. Het signaalgebied is niet aangeduid als effectief of 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Recent zou er wel wateroverlast zijn geweest in de 

Palingsgatstraat, deze wateroverlast zou vooral te maken hebben met het onderhoud van de 

straatgrachten. Door het gebied loopt een belangrijke polderwaterloop die ingericht werd op het 

moment dat waterloop 1270 (Molenbeek) in de jaren ’60 ingedijkt werd en op dat moment er geen 

afwatering in die richting meer mogelijk was. Het gebied is niet gelegen in effectief of mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied. Rekening houdend met het voorgaande is het aangewezen om bij de 

ontwikkeling van het gebied strengere voorwaarden op te leggen dan wat de huidige gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen voorschrijft 

(o.a. naar buffering toe – 330 m³/ha). Voor dit woonuitbreidingsgebied wordt scenario B voorgesteld.  

B: maatregelen met behoud van bestemming 

- Bij de ontwikkeling van het gebied dienen strengere voorwaarden opgelegd te worden dan wat de 

huidige gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten en infiltratie-

voorzieningen voorschrijft (o.a. naar buffering toe – 330 m³/ha) 

(bron: fiche ontwerp startbeslissing) 
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 Afvalwater 

De onderzoeksgebieden Neerkouter, De Winningen en Clementwijk behoren tot het zuiveringsgebied 

van Sint-Niklaas. Het afvalwater zal hiernaar worden afgevoerd. 

Het compensatiegebied Puivelde behoort tot zuiveringsgebied Sinaai en het compensatiegebied 

Vrasenestraat behoort tot het zuiveringsgebied Beveren. 

 

Figuur 7-8: Situering zuiveringszones t.h.v. onderzoeksgebied Neerkouter en De Winningen (VMM) 

 

Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de gemeentelijke zoneringsplannen, waarin afgebakend 

wordt welke zones te rioleren zijn en in welke zones IBA’s moeten komen (al dan niet collectief 

beheerd). Het plangebied is deels gelegen binnen het centraal gebied en deels binnen collectief te 

optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan.  

De onderzoeksgebieden voor het ziekenhuis zijn grotendeels niet ingekleurd op het zoneringsplan. In 

het gebied Neerkouter is de bebouwing aansluitend aan de Heimolenstraat opgenomen in collectief 

te optimaliseren buitengebied. In De Winningen ligt het perceel langs de Arnhoutstraat nog in centraal 

gebied. 

De capaciteit van de RWZI van Sint-Niklaas wordt momenteel uitgebreid naar 50.000 IE. 
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 Effectbespreking en beoordeling 

 Effecten op de grondwaterhuishouding en –stromen 

Door de realisatie van de ziekenhuissite zal een beduidende oppervlakte bijkomend verhard worden, 

met potentiele effecten op het watersysteem (zowel grond- als oppervlaktewater). Ten gevolge van 

deze wijziging in de verharding (door de constructie van gebouwen/parking/wegenisinfrastructuur 

enz.) zou verdroging kunnen optreden door de inperking van de mogelijkheden voor de rechtstreekse 

infiltratie van hemelwater en/of door de versnelde afvoer van water naar de waterloop. 

Door deze infrastructuren en verhardingen zal in het momenteel quasi onverhard terrein de verharde 

oppervlakte toenemen waardoor het hemelwater niet meer kan infiltreren. 

- Er kan worden aangenomen dat dit het grootste deel van het onderzoeksgebied zal omvatten. Er 

indicatief van uitgaande dat ca. 75% van de benodigde 16ha ziekenhuissite wordt 

verhard/bebouwd (indicatieve aanname), komt dit neer op een geraamde oppervlakte van ca. 

12ha. 

Er kan worden verwacht dat er bij nieuwe infrastructuren wordt voldaan aan de geldende regelgeving- 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening. In principe zouden de effecten van bebouwing en 

verharding voor de realisatie van het ziekenhuis dan beperkt moeten zijn. In de verordening wordt 

immers – volgens de ladder van Lansink - in eerste instantie ingezet op hergebruik van hemelwater, 

vervolgens op het verplichten van infiltratie. Wanneer infiltratie niet mogelijk blijkt, zal hemelwater 

gebufferd dienen te worden alvorens afgevoerd naar de ontvangende waterloop, gracht of riool. 

Thans blijkt uit de geologische opbouw dat de Boomse klei zeer ondiep onder het maaiveld voorkomt. 

In onderzoeksgebied De Winningen tot op 1m onder het maaiveld. In onderzoeksgebied Neerkouter 

op 4m à 7m onder het maaiveld. Het voorzien van infiltratievoorzieningen in de bovenste meter zal 

mogelijk technisch moeilijk haalbaar zijn, de kans is reëel dat er onvoldoende nuttige diepte kan 

worden bereikt bij de realisatie van infiltratievoorzieningen voor de verharding van het ziekenhuis in 

onderzoeksgebied De Winningen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat infiltratie slechts in mindere 

mate of niet mogelijk is en zal moeten worden ingezet op buffering. Dit betekent in dat geval wel dat 

er een verminderde infiltratie optreedt. Vandaag zal er ook al een beperkte infiltratie aanwezig zijn en 

zijn de gebieden niet bepalend in de voeding van de onderliggende aquifers. 

Alle noodzakelijke werkzaamheden in functie van hemelwateropvang en infiltratie zullen in het RUP 

worden toegelaten binnen de verschillende bestemmingen, zodat op projectniveau de meest 

geschikte locatie voor de infiltratie- en buffervoorzieningen gekozen kan worden. Binnen het 

onderzoeksgebied en aan de randen kan aangenomen worden dat er voldoende ruimte voor 

hemelwateropvang en infiltratie beschikbaar kan worden gesteld. Tot de mogelijkheden behoren 

infiltratie- en buffergrachten in de groenbuffer of verspreid in de groene zones op het domein. Ook 

bovengrondse parking en bijvoorbeeld wandelpaden kunnen mogelijk met infiltreerbare materialen 

worden aangelegd.  

 

Sowieso dient de verordening gevolgd te worden bij het indienen van een vergunningsaanvraag. 

Infiltratie indien mogelijk wordt binnen deze regelgeving verplicht gesteld. Dit is relevant op 

projectniveau.  

Effecten op de grondwaterhuishouding door de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied 

Neerkouter of De Winningen worden beperkt negatief beoordeeld (-1). 
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Een globale bemerking voor de onderzoeksgebieden: 

- Rekening houdend met de potentiële grootteorde van de toename in verharding door de 

realisatie van het ziekenhuis, is het aanbevolen om een algemeen voorschrift rond het beperken 

van de verharding en het gebruik van waterdoorlatende materialen op te nemen (uitgezonderd 

indien in de omgevingsvergunningsaanvraag wordt aangetoond dat infiltratie niet efficiënt is 

rekening houdend met de bodemcondities / grondwaterstand). 

o Op projectniveau: Conform het Hemelwaterbesluit dient maximaal ingezet te worden op 

herbruik en infiltratie, en indien infiltratie niet mogelijk is, op buffering. De mogelijkheid 

van infiltratie dient te worden gestaafd door infiltratiemetingen en indien nodig 

boringen. 

 

Aan de rand van de onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen zijn grondwatervergunningen 

verleend. In de aard van de geplande activiteiten (ziekenhuis) is niet vooraf uit te sluiten of er al dan 

niet winningen worden ingezet. Indien een grondwaterwinning wordt vergund kan dit over zowel 

beperkte als grotere debieten gaan (afhankelijk van de nood en het doel). Het oppompen van 

grondwater is opgenomen in de indelingslijst van Vlarem. De beide onderzoeksgebieden voor het 

ziekenhuis zijn gelegen in actiegebieden met een herstelprogramma voor bepaalde grondwaterlagen 

(bron: DOV/bodemverkenner).  

 

 

In ieder geval dienen eventuele vergunningen voor grondwaterwinningen onderworpen te worden 

aan de vergunningsplicht en dienen eventuele significante effecten op grondwatervoorraden via deze 

weg uitgesloten te worden. Tijdens het aanvragen van de vergunning zal namelijk advies dienen te 

worden gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

Grondwaterstroming kan ontstaan door laterale beweging van grondwater door de ondergrond of 

door toestroming door kwelwater. Bij het bouwen van ondergrondse constructies, onttrekken van 

grondwater door drainering of bemaling kan de stroming worden gewijzigd. Dit kan een effect hebben 

op natuurwaarden die afhankelijk zijn van de stand, kwaliteit of toestroming van grondwater. Tevens 

kan dit risico op zettingen geven (zie bodem). 

Zowel de aanleg van ondergrondse constructies (waarbij bemaling noodzakelijk is), als de 

aanwezigheid van diepe constructies in de ondergrond kunnen een lokale wijziging in de 

grondwaterstroming en grondwaterpeil genereren.  

Voor de aanleg van ondergrondse constructies (funderingen, kelderverdiepingen, ondergrondse 

garages, technische ruimtes, …) kan een tijdelijke bemaling nodig zijn. De impact van de bemaling 

hangt samen met de benodigde grondwatertafelverlaging, de eigenschappen van de bodem (in 

zandige bodems reikt de invloedsfeer veel verder, aanwezigheid van veen e.a;), de eigenschappen van 

de watervoerende laag (freatisch, gespannen), de manier waarop de bemaling wordt uitgevoerd (open 

of gesloten bouwput) en de duur van de bemaling. De impact van de bemaling kan dus sterk 

verschillend zijn per locatie en is onmogelijk en niet opportuun te bepalen op planniveau. Veel hangt 

immers af van de lokale omstandigheden en de uiteindelijk te realiseren constructie. Bij het verdere 
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ontwerp dient sowieso een geotechnisch onderzoek en bemalingsstudie uitgevoerd te worden 

teneinde de noodzakelijke maatregelen te bepalen die nodig zijn om de bemalingswerken uit te 

voeren met een zo minimaal mogelijke impact.  

De permanente aanwezigheid van de ondergrondse constructies, zoals ondergrondse 

parkings/technische ruimten, kan ook een lokale wijziging van de grondwaterstroming tot gevolg 

hebben.  

- In onderzoeksgebied Neerkouter kan de boomse klei worden aangetroffen vanaf 4à7m onder 

maaiveld. Stel dat er in dit gebied een omvangrijke ondergrondse constructie van 1 bouwlaag 

onder het ziekenhuis/parking wordt voorzien, zal lokaal mogelijk slechts een beperkte 

stromingsvrije zone overblijven tussen de constructie en de aquitard. Hier zal het grondwater 

mogelijk onvoldoende ruimte krijgen om te passeren met lokale wijzing in de stroming tot gevolg. 

Ook kan er een andere waterdruk van bovenaf ontstaan. Indien er meerdere ondergrondse lagen 

worden voorzien zal dit plaatselijk sowieso een obstructie van de stroming betekenen.  

- In onderzoeksgebied De Winningen kan de boomse klei worden aangetroffen vanaf 1m onder 

maaiveld. Stel dat er in dit gebied omvangrijke ondergrondse constructies van 1 of meerdere 

bouwlagen onder het ziekenhuis/parking worden voorzien, zal dit sowieso een obstructie van de 

grondwaterstroming betekenen. De boomse klei heeft hier volgens de beschikbare data een dikte 

van 7,5 à 15m. Bij één ondergrondse laag zal de aquitard wellicht niet worden doorsneden. Indien 

meerdere ondergrondse lagen worden voorzien zou plaatselijk het risico kunnen ontstaan dat de 

kleilaag wordt doorboord (of bijna) en er een connectie zou ontstaan tussen de twee aquifers. In 

dat geval is een invloed op de grondwaterstroming zowel boven als onder de kleilaag reëel.  

- Rekening houdend met de ondergrondkarakteristieken van de klei-aquitard op geringe diepte en 

de beoogde ontwikkelingen is vanuit voorzorg het potentieel effect op grondwaterstroming 

negatief (-2) te beoordelen bij de realisatie van het ziekenhuis in het r onderzoeksgebied 

Neerkouter of De Winningen. 

Rekening houdend met de gevoeligheid inzake grondwaterstroming worden vanuit voorzorg 

maatregelen voorgesteld (zie verder). Op projectniveau zal voldoende duidelijkheid kunnen worden 

gebracht in de specifieke opbouw van de ondergrond.  Op projectniveau zal ook de invloed verder in 

beeld kunnen worden gebracht rekening houdend met de omvang van ondergrondse constructies en 

dit tevens ten aanzien van de grondwaterstromingsrichting, het al dan niet vormen van een barrière 

ten gevolge de locatie van ondergrondse constructies ten aanzien van aquitards, het al dan niet 

doorsnijden van aquitards, het al dan niet doorstroombaar of onderstroombaar zijn van ondergrondse 

constructies enz. 

 

Naar grondwaterverontreiniging toe wordt er verwezen naar de effectbeoordeling onder bodem zoals 

beschreven in §6.5.5. Het is bovendien belangrijk te vermelden dat de onderzoeksgebieden buiten een 

beschermingszone van een grondwaterwinning gelegen zijn. 

In zijn algemeenheid dienen nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-

reglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het 

risico op grondwaterverontreiniging  van de exploitatie van het ziekenhuis binnen de 

onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen tot een minimum wordt herleid (0). 

 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen zou bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens 

de planologische situatie de grondwaterhuishouding ook verstoord worden. Effecten op de 

grondwaterhuishouding (zoals wijziging infiltratie, invloed op grondwaterstroming) zijn gelijkaardig, 
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waardoor de impact van de ontwikkeling van een ziekenhuis ten aanzien van de planologische situatie 

(bedrijventerrein) als verwaarloosbaar wordt beoordeeld (0) in de verschillende effectgroepen. 

 

De compensatiegebieden kennen vandaag een landbouwgebruik en gemengd gebruik. Het 

toekomstig gebruik bij herbestemming zal niet noemenswaardig wijzigen. Effecten op de 

grondwaterhuishouding worden als verwaarloosbaar beoordeeld (0). 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied zal minder invloed 

uitoefenen op de grondwaterstroming en -voeding. De potenties voor een verminderde verstoring 

worden neutraal tot licht positief beoordeeld ten aanzien van de planologische referentiesituatie 

(0/+1).  

 Effecten op de oppervlaktewaterhuishouding 

De (waterlopen in de) studiegebieden zijn niet gevoelig voor overstroming. 

Door de geplande ziekenhuisinfrastructuren en verhardingen zal in het momenteel quasi onverhard 

terrein de verharde oppervlakte beduidend toenemen waardoor het hemelwater niet meer kan 

infiltreren (zie hiervoor) en er snellere oppervlakkige afvoer zou optreden. Er kan worden verwacht 

dat er bij nieuwe infrastructuren wordt voldaan aan de geldende regelgeving- gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening waarin de infiltratie- en bufferingsvoorwaarden zijn opgelegd. Elke 

vergunningsaanvraag moet voldoen aan de geldende verordening en eventueel bijkomende 

randvoorwaarden vanuit de waterloopbeheerder. Dit wordt getoetst op projectniveau. In principe 

zouden de effecten van bebouwing en verharding op het oppervlaktewater dan beperkt moeten zijn, 

zeker rekening houdend met de relatief beperkte gevoeligheid van de omgeving. 

Rekening houdend met de geldende regelgeving, de beperkte kwetsbaarheid maar de grote te 

verwachten omvang van de verharding voor de realisatie van het ziekenhuis wordt het effect op de 

oppervlaktewaterhuishouding verwaarloosbaar tot beperkt negatief beoordeeld (0/-1).  

Enkele globale bemerkingen voor de onderzoeksgebieden: 

- Rekening houdend met de potentiële grootteorde van de toename in verharding, is het 

aanbevolen om een algemeen voorschrift rond het beperken van de verharding en het gebruik 

van waterdoorlatende materialen op te nemen (uitgezonderd indien in de 

omgevingsvergunningsaanvraag wordt aangetoond dat infiltratie niet efficiënt is rekening 

houdend met de bodemcondities / grondwaterstand). 

- Volgens de hemelwaterverordening bedraagt het volume van de infiltratievoorziening of de 

buffervoorziening min. 25 l/m² afwaterende oppervlakte.  

o Hypothetisch: Stel 12ha verharding = 3.000m³ te bufferen 

- Volgens de hemelwaterverordening bedraagt de oppervlakte van de infiltratie  min. 1 m² per 25 

m² afwaterende oppervlakte 

o Hypothetisch: Stel 12ha verharding = 4.800m² 

- De horizontale geprojecteerde oppervlakte (en dus ruimte-inname) van de 

infiltratie/buffervoorziening hangt uiteraard af van het type voorziening, in relatie tot de 

gemiddelde grondwaterstand, de infiltratiecapaciteit, de geologie  en evt. de voorwaarden vanuit 

de waterloopbeheerder.  
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o Hypothetisch: Stel dat de helft van de infiltratieoppervlakte infiltreert: dit betekent een 

verdubbeling van de benodigde ruimte voor infiltratie; dan is een oppervlakte nodig van 

9.600m². Dit betreft een grote oppervlakte (met name een indicatie van een vierde van 

de groene ruimte bij veronderstelling van 75% verharding ofwel ca. 6 % van de 

terreinoppervlakte van 16ha) dus er zal creatief gekeken dienen te worden naar de 

mogelijkheden samen met de bevoegde overheid.  

Er wordt geen rechtstreekse impact verwacht op de waterlopen aan de randen van de 

onderzoeksgebieden. Er kan worden aangenomen dat deze in een bufferzone kunnen worden 

voorzien dan wel buiten het uiteindelijke plangebied komen te liggen. De structuurkwaliteit is zeer 

zwak. Er wordt voor het RUP uit voorzorg aanbevolen om de gebouwen en verharding niet tot tegen 

deze waterlopen te voorzien en een zekere bufferafstand te bewaren van minimaal 10m. Bij het 

eventueel verleggen van de waterloop is het aanbevolen de structuurkwaliteit te verbeteren. Tevens 

kan worden nagegaan of een inrichting van waterpartijen een link kunnen krijgen met de waterloop. 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen zou bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens  

de planologische situatie de oppervlaktewaterhuishouding ook (beperkt) verstoord worden. Effecten 

op de oppervlaktewaterhuishouding zijn gelijkaardig, waardoor de impact van de ontwikkeling van 

een ziekenhuis ten aanzien van de planologische situatie (bedrijventerrein) als verwaarloosbaar wordt 

beoordeeld (0) in de verschillende effectgroepen. 

De compensatiegebieden kennen vandaag een landbouwgebruik en gemengd gebruik. Het 

toekomstig gebruik bij herbestemming zal niet noemenswaardig wijzigen. Effecten op de 

oppervlaktewaterhuishouding worden als verwaarloosbaar beoordeeld (0). 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied zal minder invloed 

uitoefenen op de oppervlaktewaterhuishouding aangezien er veel minder bebouwd/verhard wordt. 

Ook de verstrengde buffernorm in gebied Puivelde is dan niet meer van toepassing. De potenties voor 

een verminderde verstoring worden neutraal tot licht positief beoordeeld ten aanzien van de 

planologische referentiesituatie (0/+1).  

 Effecten op afvalwater 

Door de voorgenomen activiteit met de realisatie van het ziekenhuis zal er bijkomend afvalwater 

geproduceerd worden. Gelet op de aard van de activiteiten zal het hoofdzakelijk gaan om 

huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard. Thans kan er ook een deel 

bedrijfsafvalwater van het ziekenhuis niet worden uitgesloten. 

Voor het bedrijfsafvalwater worden via de omgevingsvergunning specifieke afspraken met bedrijven 

en VMM gemaakt over het lozen van bedrijfsafvalwater. Als bedrijven uitbreiden en hiervoor een 

nieuwe vergunning aanvragen of voor nieuwe bedrijven, wordt door VMM nagegaan of het afvalwater 

mag geloosd worden op riolering. Ook wordt bekeken of het bedrijf haar afvalwater zelf dient (voor) 

te zuiveren en waarop het effluent dan dient te lozen. Ook lozingsnormen worden vastgelegd.  

Het huishoudelijke afvalwater zal via de openbare riolering op de RWZI van Sint-Niklaas geloosd 

worden.  

Het huidige ziekenhuis bevindt zich in dezelfde zuiveringszone Sint-Niklaas. Het ziekenhuis loost 

momenteel dus ook op deze RWZI.  

Er zal een uitbreiding van het ziekenhuis voorzien zijn van ca. 20à30% aan bvo. Dit betekent in sé geen 

evenredige uitbreiding van afvalwater. 
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Het afvalwater van het huidige ziekenhuis wordt momenteel niet voorgezuiverd. Op de campus Sint-

Niklaas is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig (gebouw Ter Wilgen voorlopig uitgezonderd, de 

aanleg van een volledig gescheiden stelsel is nog in onderzoek).  

Of de stromen een andere hoeveelheid zullen hebben is momenteel nog niet gekend, dat hangt af van 

verschillende factoren en zal deel uitmaken van een waterstudie dat door het milieubureau bij de 

opmaak van de vergunningsaanvraag moet worden opgesteld. Het is mogelijk dat door het beter 

hergebruik van sommige afvalwaterstromen de hoeveelheid zou verminderen (nog niet gekend). 

De vuilvracht voor het ziekenhuis wordt niet in inwonersequivalenten uitgedrukt. 

Er is bij het ziekenhuis AZ Nikolaas navraag gedaan omtrent de te verwachten verandering in aantal 

verantwoorde bedden (hospitalisatiebedden, waarin patiënten overnachten): 

- Volgens gegevens eind december 2019: 630 bedden. 

- In de nieuwbouw voorziet het ziekenhuis 662 verantwoorde bedden. 

Bij Aquafin is tijdens de opmaak van het MER navraag gedaan of de realisatie van het ziekenhuis met 

een hoger aandeel aan extra verantwoorde bedden een invloed zou kunnen hebben op de capaciteit 

van de RWZI. Bij Aquafin werd geoordeeld dat rekening houdend met de omvang van de installatie, 

het beperkt aantal extra verantwoorde bedden geen significante impact heeft op de 

afvalwaterzuivering. 

Indien er een aansluiting van het afvalwater van het ziekenhui mogelijk is op de huidige infrastructuur 

en de capaciteit van het RWZI via permanente evaluaties wordt gestuurd, wordt het effect van 

afvalwater als niet significant beoordeeld (0). 

Ook verdere afstemming op projectniveau zal alleszins nodig zijn wat betreft de invloeden op de 

riolering, collectoren, eventueel pompstations of knijpen waarop aangesloten wordt en de bijhorende 

overstorten. 

De stad zal concreet het te verwachten programma in de toekomst tijdig met VMM, 

rioleringsbeheerders en Aquafin dienen af te stemmen. Beheerders, vergunningverlener en/of VMM 

kunnen altijd bijkomende voorwaarden opleggen 

Indien er uiteindelijk een waterzuivering op het terrein zelf dient te worden voorzien wegens 

onvoldoende capaciteit in de zuiveringsinfrastructuur, zal hiervoor ruimte op het terrein/in de 

gebouwen moeten worden voorzien.  

Als randvoorwaarde geldt in ieder geval dat hemelwater en bedrijfsafvalwater, inclusief sanitair 

afvalwater, volledig gescheiden moeten worden. Een significant negatieve invloed op de 

oppervlaktewaterkwaliteit in de omgeving wordt niet verwacht: in de haalbaarheid van aansluiting 

door Aquafin zit tevens de invloed op overstorten vervat – aanzienlijke invloed op beekecosystemen 

dient daar te worden opgevangen); zondermeer lozen op oppervlaktewater wordt immers niet 

toegestaan. 
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 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

Door de ziekenhuisinfrastructuren en verhardingen zal in het momenteel quasi onverhard terrein de 

verharde oppervlakte toenemen waardoor het hemelwater niet meer kan infiltreren. 

Uit de geologische opbouw blijkt dat de Boomse klei zeer ondiep onder het maaiveld voorkomt. In 

onderzoeksgebied De Winningen tot op 1m onder het maaiveld. In onderzoeksgebied Neerkouter op 

4m à 7m onder het maaiveld. Bij de realisatie van infiltratievoorzieningen voor de verharding van het 

ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen zal het voorzien van infiltratievoorzieningen in de 

bovenste meter mogelijk technisch moeilijk haalbaar zijn; de kans is reëel dat er onvoldoende nuttige 

diepte kan worden bereikt. Het is dan ook niet ondenkbaar dat infiltratie slechts in mindere mate of 

niet mogelijk is en zal moeten worden ingezet op buffering. Dit betekent in dat geval wel dat er een 

verminderde infiltratie optreedt. Vandaag zal er ook al een beperkte infiltratie aanwezig zijn en zijn de 

gebieden Neerkouter en De Winningen niet bepalend in de voeding van de onderliggende aquifers. 

Sowieso dient de verordening gevolgd te worden bij het indienen van een vergunningsaanvraag voor 

het ziekenhuis. Infiltratie indien mogelijk wordt binnen deze regelgeving verplicht gesteld. Dit is 

relevant op projectniveau waar er ook infiltratieproeven zullen worden uitgevoerd. Effecten op de 

grondwaterhuishouding bij de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter of De 

Winningen worden beperkt negatief beoordeeld (-1). 

Zowel de aanleg van ondergrondse constructies (waarbij bemaling noodzakelijk is), als de 

aanwezigheid van diepe constructies in de ondergrond kunnen een lokale wijziging in de 

grondwaterstroming en grondwaterpeil genereren.  

- Rekening houdend met de ondergrondkarakteristieken van de klei-aquitard op geringe diepte en 

de beoogde ontwikkelingen van de ziekenhuisinfrastructuur met één of meerdere ondergrondse 

bouwlagen, is het potentieel effect van de aanwezigheid van omvangrijke ondergrondse 

constructies op grondwaterstroming negatief (-2) te beoordelen voor bij de realisatie van het 

ziekenhuis in de onderzoeksgebieden Neerkouter (invloed op grondwaterstroming in de bovenste 

laag) of De Winningen (invloed op grondwaterstroming en risico op het doorsnijden van de 

boomse klei). Rekening houdend met de gevoeligheid inzake grondwaterstroming worden vanuit 

voorzorg maatregelen voorgesteld. Op projectniveau zal voldoende duidelijkheid kunnen worden 

gebracht in de specifieke opbouw van de ondergrond.  Op projectniveau zal ook de invloed verder 

in beeld kunnen worden gebracht rekening houdend met de omvang van ondergrondse 

constructies en dit tevens ten aanzien van de grondwaterstromingsrichting, het al dan niet 

vormen van een barrière ten gevolge de locatie van ondergrondse constructies ten aanzien van 

aquitards, het al dan niet doorsnijden van aquifers, het al dan niet doorstroombaar of 

onderstroombaar zijn van ondergrondse constructies enz. 

De (waterlopen in de) studiegebieden zijn niet gevoelig voor overstroming. Rekening houdend met 

de geldende regelgeving, de beperkte kwetsbaarheid maar de grote te verwachten omvang van de 

verharding wordt het effect op de oppervlaktewaterhuishouding ten gevolge de 

ziekenhuisinfrastructuur verwaarloosbaar tot beperkt negatief beoordeeld (0/-1).  

Er wordt door de realisatie van het ziekenhuis geen rechtstreekse impact verwacht op de waterlopen 

aan de randen van de onderzoeksgebieden Neerkouter of De Winningen. Er kan worden aangenomen 

dat de waterlopen in een bufferzone kunnen worden voorzien dan wel buiten het uiteindelijke 

plangebied komen te liggen. Er worden enkele aanbevelingen geformuleerd. 

Rekening houdend met de omvang van de RWZI-installatie heeft het beperkt aantal extra 

verantwoorde bedden ten opzichte van de huidige werking van het ziekenhuis geen significante 

impact op de capaciteit van de RWZI. Indien er een aansluiting van het afvalwater van het ziekenhuis 
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mogelijk is op de huidige infrastructuur en de capaciteit van het RWZI via permanente evaluaties wordt 

gestuurd, wordt het effect van afvalwater als  niet significant beoordeeld (0). 

De stad zal concreet het te verwachten programma in de toekomst tijdig met VMM, 

rioleringsbeheerders en Aquafin dienen af te stemmen. Beheerders, vergunningverlener en/of VMM 

kunnen altijd bijkomende voorwaarden opleggen. 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen zou bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens 

de planologische situatie de grond- en oppervlaktewaterhuishouding ook verstoord worden. Effecten 

zijn gelijkaardig, waardoor de impact van de ontwikkeling van een ziekenhuis ten aanzien van de 

planologische situatie (bedrijventerrein) als verwaarloosbaar wordt beoordeeld (0) in de verschillende 

effectgroepen. 

De compensatiegebieden  Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat voor de inname van HAG bij de 

realisatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter, kennen vandaag een landbouwgebruik en 

gemengd gebruik. Het toekomstig gebruik bij herbestemming zal niet noemenswaardig wijzigen. 

Effecten op de grond- en oppervlaktewaterhuishouding worden als verwaarloosbaar beoordeeld (0). 

De herbestemming van deze compensatiegebieden verhindert dat de gebieden worden ingevuld met 

woningen. De omzetting naar agrarisch gebied zal minder verstoring in de grond- en 

oppervlaktewaterhuishouding teweegbrengen (reeds overwegend een agrarisch gebruik). De 

potenties voor een verminderde verstoring worden neutraal tot licht positief beoordeeld ten aanzien 

van de planologische referentiesituatie (0/+1). Voor afvalwater wordt dit eerder neutraal beoordeeld. 

Tabel 7-2: Conclusie effecten discipline water 

Effectgroep Realisatie ziekenhuis in 
gebied Neerkouter 

Realisatie ziekenhuis in 
gebied De Winningen 

Compensatiegebieden 
HAG bij ontwikkeling 
Neerkouter 

Eindscore 
na MM/A* 

 Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch  

Grondwaterhuishouding 
(voeding) 

-1 -1 -1 0 0 0/+1 idem 

Grondwaterhuishouding 
(stroming) 

-2 -2 -2 0 0 0/+1 -1/0 

Oppervlaktewaterhuishouding 0/-1 0/-1 0/-1 0 0 0/+1 idem 

Structuurkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 

Afvalwater 0 0 0 0 0 0 idem 

        

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen 

 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

In het RUP voor de realisatie van de ziekenhuisinfrastructuur in het onderzoeksgebied Neerkouter of 

De Winningen, is het nodig te duiden op de gevoeligheid voor de invloed op grondwaterstroming, Zo 

kan in de voorschriften bijvoorbeeld het volgende worden opgenomen: 

- Bij het voorzien in één of meerdere volwaardige ondergrondse verdiepingen dient de 

vergunningsaanvraag aan te tonen dat er geen aanzienlijke impact wordt teweeggebracht ten 

aanzien van de grondwaterstroming (en mogelijke receptoren) en er geen connectie kan ontstaan 

tussen de 2 aquifers door het doorsnijden van de kleilaag (vooral relevant in De Winningen).  

- In het RUP inschrijven niet te bouwen tot tegen de randen ter vermijden blokkeren 

grondwaterstroming en ophoging ter hoogte van omliggende constructies. Bedoeling is om naast 
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de gebouwen maar binnen het eigenlijke onderzoeksgebied nog ruimte voor grondwaterstroming 

over te houden. 

 

 Aanbevelingen niveau RUP 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Een globale bemerkingen bij de realisatie van het ziekenhuis in  de onderzoeksgebieden: 

- Rekening houdend met de potentiële grootteorde van de toename in verharding door de 

realisatie van het ziekenhuis, is het aanbevolen om een algemeen voorschrift rond het beperken 

van de verharding en het gebruik van waterdoorlatende materialen op te nemen (uitgezonderd 

indien in de omgevingsvergunningsaanvraag wordt aangetoond dat infiltratie niet efficiënt is 

rekening houdend met de bodemcondities / grondwaterstand). Er kan tevens in de voorschriften 

worden opgenomen dat de ruimte die niet verhard wordt kan ingezet worden in functie van de 

waterhuishouding (zoals t.b.v. infiltratie/buffering). 

- Het valt aan te bevelen dat de omgevingsvergunningsaanvraag aantoont dat er een globale visie 

van de waterhuishouding wordt uitgewerkt voor het volledige terrein. 

- Er wordt voor het RUP uit voorzorg aanbevolen om de gebouwen en verharding van de 

ziekenhuissite niet tot tegen de waterlopen te voorzien en een zekere bufferafstand te bewaren 

van minimaal 10m. Bij het eventueel verleggen van de waterloop is het aanbevolen de 

structuurkwaliteit te verbeteren. Tevens kan worden nagegaan of een inrichting van 

waterpartijen een link kunnen krijgen met de waterloop. 

 

 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Vergunningen 

Projectniveau: Bij het voorzien in één of meerdere volwaardige ondergrondse verdiepingen dient de 

vergunningsaanvraag aan te tonen dat er geen aanzienlijke impact wordt teweeggebracht ten aanzien 

van de grondwaterstroming (en mogelijke receptoren) en er geen connectie kan ontstaan tussen de 2 

aquifers door het doorsnijden van de kleilaag (vooral relevant in De Winningen).  

 

Op projectniveau dient voorafgaand aan de ontwikkeling een oplossing te zijn uitgewerkt voor het 

afvalwater. Deze oplossing kan er in bestaan om bijkomend aan te sluiten op de RWZI of lokaal te 

zuiveren, afhankelijk van de beoordeling op die moment, de kennis die dan beschikbaar is en de 

eventuele bijkomende werken die reeds werden uitgevoerd. 

 

Flankerend 

De stad zal concreet het te verwachten programma (en gerelateerde vuilvracht) in de toekomst tijdig 

met VMM, rioleringsbeheerders en Aquafin dienen af te stemmen (flankerend). 
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 Discipline biodiversiteit 

 Afbakening van het studiegebied 

Zie ook §2.1.2. 

Het studiegebied voor de discipline biodiversiteit omvat alle gebieden met natuurpotenties die 

beïnvloed kunnen worden door de ingrepen in het kader van het plan. Het studiegebied omvat 

bijgevolg, naast de plangebieden zelf (ziekenhuissites en – indien aan de orde – 

compensatiegebieden), ook de gehele zone die onderhevig is aan een gewijzigd geluidsklimaat 

(rustverstoring), de zone tot waar zich mogelijks wijzigingen in de grondwaterstand of 

oppervlaktewaterkwaliteit- en kwantiteit voordoen, de zone tot waar mogelijks 

verontreinigingseffecten optreden, de zone waar permanent ecotoopverlies optreedt en de zone die 

eventueel beïnvloed wordt door barrière-effecten ten opzichte van andere natuurgebieden. 

 Juridische en beleidsmatige context 

De algemene principes zoals de zorgplicht (natuurbehoudsdecreet art.14) zijn van belang, evenals de 

principes m.b.t. de bescherming van habitats en kleine landschapselementen.  

Verder moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van speciale beschermingszones 

(habitat- of vogelrichtlijngebieden), VEN-gebieden en/of natuur- of bosreservaten. Binnen de 

onderzoeksgebieden en hun omgeving zijn geen beschermde gebieden gelegen.  

Het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. soortenbescherming en soortenbeheer (het 

Soortenbesluit) is van kracht. Het is een allesomvattend besluit dat de bescherming van zoogdieren, 

vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korst-mossen en zwammen regelt. Het 

Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma. 

Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen opgesteld en omvat een aantal 

maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere soorten) binnen Vlaanderen in 

een gunstige staat verkeren. 

 

 Methodologie 

Zie scopingnota. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt 

de methodologie voor het onderzoeken en beoordelen van de impact weergegeven. 

Tabel 8-1: Beoordelingscriteria voor de discipline biodiversiteit 

Effectgroep Criterium Methodologie Beoordeling significantie op basis 
van 

Biotoopwijziging 
(verlies/winst) 

Oppervlakte waardevol 
gebied (voor fauna en/of 
flora) dat zal verdwijnen of 
gecreëerd worden 

GIS-analyse  
Uitdrukking van verlies in 
oppervlakte minder waardevolle 
en waardevolle elementen 
(o.b.v. BWK) + indirect verlies aan 
leefbaarheid van fauna op basis 
van bestaande gegevens. Dit 
wordt verder in relatie gesteld 
met herstel en/of creatie van 
(nieuwe) biotopen gerelateerd 
aan het plan. 

Relatief belang (in waarde en 
oppervlakte) van te verdwijnen 
biotoop in omgeving. 
Effecten kunnen significant zijn 
wanneer waardevolle biotopen 
verloren gaan of gecreëerd 
worden.  
De significantie wordt dan verder 
gespecificeerd a.d.h.v. de 
potentiële omvang van het effect 
in relatie tot de omgeving, de 
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Effectgroep Criterium Methodologie Beoordeling significantie op basis 
van 

Op planniveau is het 
hoofdzakelijk relevant om 
kwetsbaarheden inzake 
biotoopwijziging op te merken en 
hierover indien mogelijk RUP-
verfijningen voor op te stellen 

context en de plaats. 
Uiteindelijke beoordeling gebeurt 
op basis van expert judgement. 

Vernatting/ 
verdroging 

Oppervlakte gevoelig voor 
vernatting/verdroging die 
beïnvloed wordt. 

Empirische formules + GIS-
analys. 
Bespreking op basis van de 
kwetsbaarheid van vegetaties. 

Effecten kunnen significant zijn 
wanneer vernatting/verdroging 
leidt tot aantasting van de 
vegetatie en/of de populatie van 
bepaalde diersoorten beïnvloedt. 

Verstoring 
biotopen via 
wijziging 
watersystemen 

Effect van wijziging 
oppervlakte- waterkwaliteit 
op fauna en flora 

Kwalitatieve beschrijving aan de 
hand van conclusies discipline 
oppervlaktewater en 
grondwater. 

Relatief belang van waterlopen en 
gebieden die een mogelijke 
impact kunnen ondervinden. 

Verstoring Kwetsbare soorten / 
Oppervlakte kwetsbaar 
gebied die beïnvloed kunnen 
worden door verstoring 
(licht en geluid) 

Oppervlakte van eventueel 
beïnvloed waardevol gebied en 
eventueel aantal getroffen 
soorten op basis van de te 
verwachten geluidsverhoging 
(berekend onder aspect ‘geluid’) 
en dit in relatie tot de 
richtwaarden van verstoring en 
kwalitatieve bespreking op basis 
van mogelijks voorkomende 
soorten en te verwachte 
lichtverstoring. 

Omvang van het verstoorde 
gebied en belang van de 
getroffen soorten. 

Effecten kunnen significant zijn 
wanneer de verstoring ervoor 
zorgt dat de populatie 
achteruitgaat. 

Versnippering en 
barrière-effecten 

Lokalisatie zones die 
gevoelig zijn voor 
versnippering en barrière-
effecten. 

Kwalitatieve bespreking op basis 
van verlies aan (bos)vegetaties. 

Effecten kunnen significant zijn 
wanneer de versnippering/ 
ontsnippering de verspreiding van 
soorten beïnvloedt. 

Eutrofiëring Waar is eutrofiëring te 
verwachten 

Kwalitatieve bespreking op basis 
van de kwetsbaarheid van 
vegetaties. 

Effecten kunnen significant zijn 
wanneer eutrofiëring kwetsbare 
flora en fauna beïnvloedt. 

 

 Bestaande toestand 

 Speciale beschermingszones en VEN-gebied 

In of nabij de onderzoeksgebieden zijn geen speciale beschermingszones of VEN-gebieden gelegen. 

De meest nabij gelegen speciale beschermingszone betreft het habitatrichtlijngebied ‘Bossen en 

heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijk deel’, op ca. 3 km ten westen van het compensatiegebied  

Puivelde. Ter hoogte van het habitatrichtlijngebied is tevens het VEN-gebied ‘De Moervaartdepressie 

tot Durmevallei’ gelegen. 

Op ca. 2,5 km ten noorden van het compensatiegebied  Puivelde is het erkend natuurreservaat ‘Het 

Steengelaag’ gelegen. 

Gezien de afwezigheid van speciale beschermingszones en VEN-gebieden in de directe omgeving, 

wordt de opmaak van een voortoets passende beoordeling of een verscherpte natuurtoets niet 

noodzakelijk geacht. 
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 Voorkomende vegetatie - Biologische waarderingskaart 

Over het algemeen is de biologische waarde van het studiegebied op basis van de biologische 

waarderingskaart beperkt te noemen. 

 

Figuur 8-1: Biologische waarderingskaart 

Hierna wordt op basis van de biologische waarderingskaart ingezoomd per onderzoeksgebied voor de 

realisatie van het ziekenhuis en de compensatiegebieden HAG: 

 Neerkouter: Met uitzondering van een veedrinkpoel, aangeduid als biologisch zeer 

waardevol, bestaat ook dit onderzoeksgebied uit biologisch minder waardevolle akkers en 

cultuurgraslanden. Opnieuw zijn in de omgeving snippers van biologisch waardevol gebied 

gelegen, zoals bomenrijen en kleine bosjes, ruigtes en waardevolle bermen (onmiddellijk ten 

zuiden van het onderzoeksgebied).  
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 De Winningen: Het onderzoeksgebied wordt volledig aangeduid als biologisch minder 

waardevol, en bestaat volgens de biologische waarderingskaart uit akkers en soortenarm 

permanent cultuurgrasland. Ten noorden is een waardevolle zone gelegen, bestaande uit 

waterplassen, gemengd loofhout, jong loofbos, naaldhoutaanplanten en berk. Verder zijn in 

de omgeving snippers van meer waardevolle zones gelegen, het gaat voornamelijk om kleine 

geïsoleerde bospercelen maar ook bomenrijen en ruigtes. 
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 Compensatiegebied Puivelde: Dit compensatiegebied bestaat nagenoeg volledig uit 

biologisch minder waardevol cultuurgrasland. In het noordoosten van het gebied betreft het 

echter een soortenrijk cultuurgrasland, wat aangeduid wordt als zijnde biologisch waardevol. 

Opnieuw zijn in de omgeving snippers van biologisch waardevol gebied gelegen, zoals 

bomenrijen en kleine bosjes. 

 

 Compensatiegebied Clementwijk: Dit compensatiegebied is volledig aangeduid als biologisch 

minder waardevol en bestaat uit een akker. In de omgeving bevinden zich waardevolle 

elementen, voornamelijk geïsoleerde bospercelen, onder meer een naaldhoutbestand ten 

noorden van het compensatiegebied. Ten oosten is een bomenrij (zomereik) met soortenrijk 

grasland en sloten aangeduid als biologisch (zeer) waardevol. 

 

 Compensatiegebied Vrasenestraat: De randen van het compensatiegebied worden 

aangeduid als biologisch minder waardevolle akkers, cultuurgraslanden en 

laagstamboomgaard. Centraal in het gebied wordt een mix van biologische waardevolle en 

minder waardevolle elementen waargenomen. De waardevolle elementen bevatten onder 

meer bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg of dominantie van populier, 

hoogstamboomgaard en struweelopslag. Verder is in het westen van het onderzoeksgebied 

een biologisch minder waardevol parkgebied aangeduid, met name het kerkhof. 
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 Voorkomende fauna  

Zoogdieren 

Mede op basis van beschikbare relevante informatie- en beleidskaarten zoals de Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden, VEN gebieden, natuurreservaten, bossen en bosreservaten, Biologische 

Waarderingskaart (BWK), alsook met behulp van literatuurgegevens over de habitats van specifieke 

soorten, heeft het INBO een Risicoatlas vleermuizen (voor windturbines) gemaakt.  

Op basis van deze risicoatlas, kan afgeleid worden dat de onderzoeksgebieden veelal aangeduid zijn 

als een zone met een laag risico gezien de afwezigheid van onder meer bomen/bosjes in de 

onderzoeksgebieden. In de ruimere omgeving zijn wel verschillende zones aangeduid als potentieel 

vleermuizenhabitat. 
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Vogels 

Uit de vogelrisico atlas blijkt dat het studiegebied van belang is als trekroute (slaaptrek en/of 

seizoenstrek). Dit is voornamelijk relevant voor de onderzoeksgebieden ‘De Winningen’, het ‘WUG 

Clementwijk’ en het ‘WUG Vrasenestraat’. Daarnaast zijn de onderzoeksgebieden ‘De Winningen’, 

‘Neerkouter’ en ‘WUG Puivelde’ gelegen binnen een bufferzone rond pleistergebied.  

De onderzoeksgebieden bestaan allemaal grotendeels uit intensieve landbouwgrond, er kan 

aangenomen worden dat ter hoogte van deze onderzoeksgebieden mogelijks enkele akkervogels 

voorkomen. 

 

Figuur 8-2: Vogelrisico atlas (2015) 

 Effectbespreking en beoordeling 

 Biotoopwijziging (verlies/winst) 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

Ten gevolge van de invulling van het onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ als regionaal ziekenhuis, zal de 

(beperkt) aanwezige vegetatie verdwijnen en plaatsmaken voor bebouwing, parking, … De te 

verharden/te bebouwen oppervlakte is nog niet eenduidig gekend, maar er kan worden aangenomen 

dat dit het grootste deel van het onderzoeksgebied zal omvatten. Er indicatief van uitgaande dat ca. 

75% van de benodigde 16 ha ziekenhuissite wordt verhard/bebouwd (indicatieve aanname), komt dit 

neer op een geraamde verharde/bebouwde oppervlakte van ca.. 12ha.  

Zoals reeds beschreven in de bestaande toestand (zie § 8.4) kent het onderzoeksgebied  ‘Neerkouter’ 

een zeer beperkte biologische waarde. Er zijn bovendien geen beschermde vegetaties aanwezig. Wel 

ligt er een gekarteerde veedrinkpoel als klein landschapselement centraal in het gebied. Het 

onderzoeksgebied vormt ook geen belangrijk leefgebied voor fauna gezien de aanwezigheid van 

intensieve landbouw. Het effect van biotoopwijziging ten gevolge de realisatie van het ziekenhuis 
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wordt dan ook verwaarloosbaar tot beperkt negatief ingeschat (0/-1). Gezien voor dit 

onderzoeksgebied de bestaande en de juridische situatie gelijkaardig zijn, is de beoordeling hetzelfde 

ten aanzien van beide referentiesituaties. 

Er wordt aanbevolen om een ecologische inrichting met streekeigen en inheems groen te voorzien 

voor de publieke zones en overige open ruimte. Afhankelijk van de uiteindelijke oppervlakte en 

invulling van deze open ruimtes, kunnen eerder positieve effecten verwacht worden. In de discipline 

landschap wordt aandacht gevraagd voor groen-blauwe elementen doorheen het plangebied. Deze 

aanbeveling wordt gesteund vanuit de discipline biodiversiteit. 

De verschillende compensatiegebieden in relatie tot de inname van HAG door de realisatie van het 

ziekenhuis in gebied Neerkouter kennen momenteel reeds een agrarisch gebruik. De herbestemming 

naar agrarisch gebied wordt bijgevolg als verwaarloosbaar beoordeeld ten aanzien van de bestaande 

toestand (0). 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied kan zowel een verbetering 

als een verslechtering van de natuurwaarden inhouden, afhankelijk van de concrete uitvoering als 

woongebied (bijvoorbeeld gevarieerde tuinen en publieke zones). De potenties voor een verhoogde 

biodiversiteit worden neutraal beoordeeld ten aanzien van de juridische referentiesituatie (0). 

 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

Ten gevolge van de invulling van het onderzoeksgebied ‘De Winningen’ als regionaal ziekenhuis, zal de 

(beperkt) aanwezige vegetatie verdwijnen en plaatsmaken voor bebouwing, parking, … De te 

verharden/te bebouwen oppervlakte is nog niet eenduidig gekend, maar er kan worden aangenomen 

dat dit het grootste deel van het onderzoeksgebied zal omvatten. Er indicatief van uitgaande dat ca. 

75% van de benodigde 16ha ziekenhuissite wordt verhard/bebouwd (indicatieve aanname), komt dit 

neer op een geraamde oppervlakte van ca. 12ha.  

Zoals reeds beschreven in de bestaande toestand (zie § 8.4) kent het onderzoeksgebied ‘De 

Winningen’ een zeer beperkte biologische waarde. Het onderzoeksgebied vormt ook geen belangrijk 

leefgebied voor fauna gezien de aanwezigheid van intensieve landbouw. Het effect van 

biotoopwijziging ten gevolge de realisatie van het ziekenhuis wordt dan ook verwaarloosbaar tot 

beperkt negatief ingeschat ten aanzien van de bestaande situatie (0/-1).  

Er wordt aanbevolen om een ecologische inrichting met streekeigen en inheems groen te voorzien 

voor de publieke zones en overige open ruimte. Afhankelijk van de uiteindelijke oppervlakte en 

invulling van deze open ruimtes, kunnen eerder positieve effecten verwacht worden. In de discipline 

landschap wordt aandacht gevraagd voor groen-blauwe elementen doorheen het plangebied. Deze 

aanbeveling wordt gesteund vanuit de discipline biodiversiteit. 

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie als bedrijventerrein kan redelijkerwijze 

aangenomen worden dat effecten van een regionaal bedrijventerrein of een ziekenhuis gelijkaardig 

zullen zijn op vlak van biotoopwijziging. Het effect van de realisatie van het ziekenhuis  ten aanzien 

van deze planologische referentiesituatie bedrijvigheid wordt verwaarloosbaar ingeschat (0).  

De oppervlakte van onderzoeksgebied ‘De Winningen’ is ruimer dan de oppervlakte van de 

onderzoeksgebied ‘Neerkouter’. In de praktijk zal de uiteindelijke plancontour van het 

onderzoeksgebied ‘De Winningen’ wellicht kleiner zijn. Momenteel zijn er vanuit biodiversiteit geen 

aanbevelingen omtrent de contour te maken. 
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 Vernatting/ verdroging 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

De bijkomende verharding door de realisatie van het ziekenhuis betekent een daling in 

infiltratieoppervlak, waardoor het grondwaterpeil hierdoor potentieel beïnvloed kan worden. Gezien 

de beperkte biologische waarde van de omgeving, alsook het feit dat de vegetatie in de omgeving 

weinig kwetsbaar is voor verdroging, worden geen significante effecten van vernatting/verdroging 

verwacht (0). Gezien voor dit onderzoeksgebied de bestaande en de juridische situatie gelijkaardig 

zijn, is de beoordeling hetzelfde ten aanzien van beide referentiesituaties. 

De verschillende compensatiegebieden kennen momenteel reeds een agrarisch en gemengd gebruik. 

De herbestemming naar agrarisch gebied of de bestendiging van het huidig gebruik wordt bijgevolg 

als verwaarloosbaar beoordeeld ten aanzien van de bestaande toestand (0). 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied betekent dan een 

verminderde potentieel toekomstige verhardingsgraad. Ten aanzien van vernatting en verdroging van 

hiervoor gevoelige vegetaties zal dit echter geen significante wijziging betekenen (0).  

 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

De bijkomende verharding door de realisatie van het ziekenhuis betekent een daling in 

infiltratieoppervlak, waardoor het grondwaterpeil hierdoor potentieel beïnvloed kan worden. Gezien 

de beperkte biologische waarde van de omgeving, alsook het feit dat de vegetatie in de omgeving 

weinig kwetsbaar is voor verdroging, worden geen significante effecten van vernatting/verdroging 

verwacht (0).  

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie als bedrijventerrein kan redelijkerwijze 

aangenomen worden dat effecten van een regionaal bedrijventerrein of een ziekenhuis gelijkaardig 

zullen zijn op vlak van vernatting en verdroging. Het effect van vernatting/verdroging vanuit de 

realisatie van het ziekenhuis  ten aanzien van deze planologische referentiesituatie bedrijvigheid 

wordt verwaarloosbaar ingeschat (0). 

 Verstoring biotopen via wijziging watersystemen 

Zoals besproken in de discipline oppervlaktewater, wordt er geen significant negatieve invloed op de 

oppervlaktewaterkwaliteit in de omgeving van de onderzoeksgebieden verwacht waardoor eveneens 

geen verstoring van biotopen gelinkt aan deze waterlopen wordt verwacht.  Er worden bijgevolg geen 

significante effecten verwacht (0) inzake verstoring biotopen via wijziging watersystemen dit voor 

beide onderzoeksgebieden en ten aanzien van beide referentiesituaties. 

Voor de compensatiegebieden worden geen significante effecten verwacht ten aanzien van 

versnippering en barrière-effecten (0). 

 Verstoring 

Met betrekking tot verstoring is onder meer geluid van belang. Voor vogels wordt op basis van 

literatuur 45 dBA als bovengrens aangehouden voor onverstoorde gebieden. Beide 

onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis zijn in de bestaande situatie reeds onder 

invloed van het verkeersgeluid afkomstig van de omliggende wegenis. Er kan dan ook redelijkerwijze 

aangenomen worden dat sterk verstoringsgevoelige soorten voor geluidsverstoring niet voorkomen 

in een van de onderzoeksgebieden en in hun omgeving. Verder zijn, onder meer voor akkervogels, 
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opgaande structuren van belang. Beide onderzoeksgebieden liggen ingesloten tussen infrastructuren 

en langs bebouwing, waardoor deze minder geschikt zijn voor akkervogels. Door de geluidsverstoring 

en de aanwezige opgaande structuren kan verwacht worden dat de aanwezige fauna beperkt is en dat 

de soorten die wel aanwezig zijn niet verstoringsgevoelig zijn.  

De geluidshinder neemt beperkt toe  door het gepland initiatief. Gezien de afwezigheid van geschikt 

leefgebied (en gezien de soorten die wel aanwezig zijn, niet verstoringsgevoelig zijn) zal de beperkte 

toename niet voor een negatief effect op de populaties zorgen. Er worden door de realisatie van het 

ziekenhuis bijgevolg geen significante effecten van geluidsverstoring verwacht (0).  

Door invulling van een van de onderzoeksgebieden als regionaal ziekenhuis, is ook bijkomende 

verlichting mogelijk. Uit de beschrijving van de bestaande toestand blijkt echter dat de 

onderzoeksgebieden veelal aangeduid zijn als een zone met een laag risico naar vleermuizen toe. 

Bovendien zijn de onderzoeksgebieden gelegen aan verlichte invalswegen en in aansluiting met 

bewoning, waardoor reeds lichtbronnen in de omgeving aanwezig zijn. Lichthindereffecten ten 

gevolge de realisatie van het ziekenhuis worden verwaarloosbaar ingeschat ten aanzien van beide 

referentiesituaties (0). Uit voorzorg wordt wel aanbevolen om lichtbronnen zo veel mogelijk 

neerwaarts en in de richting van het ziekenhuis te richten, en verstrooien naar de randen van het 

plangebied maximaal te beperken. 

Voor de compensatiegebieden worden geen significante effecten verwacht ten aanzien van verstoring 

(0). 

 Versnippering en barrière-effecten 

Binnen de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis komen nagenoeg geen 

elementen voor die als stapsteen of corridor dienst kunnen doen. Bovendien sluiten de 

onderzoeksgebieden aan bij weginfrastructuur/de bebouwde omgeving waardoor het gebied 

momenteel geen belangrijke corridor voor soorten vormt  en weinig potenties heeft als verbindende 

zone. De bestaande structuren (bewoning, bedrijventerrein en wegenis) rondom het plangebied 

vormen namelijk reeds een barrière voor niet-vliegende soorten. 

Er wordt niet verwacht dat er door uitvoering van het planvoornemen bestaande verbindingen tussen 

populaties zullen verdwijnen. Evenmin wordt verwacht dat het leefgebied van bestaande populaties 

dusdanig zal verkleinen zodat bestaande leefbare populaties zullen verdwijnen. Er worden door de 

realisatie van het ziekenhuis bijgevolg geen significante effecten verwacht (0) inzake versnippering en 

barrière-effecten voor beide onderzoeksgebieden ten aanzien van beide referentiesituaties. 

Voor de compensatiegebieden worden geen significante effecten verwacht ten aanzien van 

versnippering en barrière-effecten (0). 

 Eutrofiëring en verzuring 

Ten gevolge van de voorgenomen activiteit zijn bijkomende emissies mogelijk (zie discipline lucht, § 

5), enerzijds afkomstig van verkeer, anderzijds geleide emissies ten gevolge van de exploitatie van het 

ziekenhuis. De geleide emissies zullen rekening houdend met de recente normen en technieken naar 

verwachting verwaarloosbaar zijn.  

De aanwezige vegetaties binnen en in de directe omgeving van de onderzoeksgebieden zijn echter 

nagenoeg allemaal niet tot weinig kwetsbaar voor eutrofiëring (zeer beperkt komen enkele kleine 

percelen kwetsbaar voor), waardoor geen significante effecten van eutrofiëring verwacht worden 

door de realisatie van het ziekenhuis in de  onderzoeksgebieden en dit ten aanzien van beide 

referentiesituaties (0). 
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Voor de compensatiegebieden worden geen significante effecten verwacht ten aanzien van 

eutrofiëring en verzuring (0). 

 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

De onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen voor de realisatie van het ziekenhuis  hebben 

een zeer beperkte biologische waarde. Er zijn bovendien geen beschermde vegetaties aanwezig. In 

gebied Neerkouter ligt er een gekarteerde veedrinkpoel als klein landschapselement centraal in het 

gebied. De onderzoeksgebieden vormen ook geen belangrijk leefgebied voor fauna gezien de 

aanwezigheid van intensieve landbouw. Het effect van biotoopverlies ten gevolge de realisatie van 

het ziekenhuis wordt in de beide onderzoeksgebieden verwaarloosbaar tot beperkt negatief ingeschat 

(0/-1). 

De bijkomende verharding ten gevolge de realisatie van het ziekenhuis betekent een daling in 

infiltratieoppervlak, waardoor het grondwaterpeil hierdoor potentieel beïnvloed kan worden. Gezien 

de beperkte biologische waarde van de omgeving, alsook het feit dat de vegetatie in de omgeving 

weinig kwetsbaar is voor verdroging, worden bij de realisatie van het ziekenhuis geen significante 

effecten verwacht (0) vanuit verdroging. 

Er worden door realisatie van het ziekenhuis in de onderzoeksgebieden geen significante effecten 

verwacht (0) inzake verstoring biotopen via wijziging watersystemen. 

De geluidshinder neemt beperkt toe  door realisatie van het ziekenhuis. Gezien de afwezigheid van 

geschikt leefgebied (en gezien de soorten die wel aanwezig zijn, niet verstoringsgevoelig zijn) zal de 

beperkte toename niet voor een negatief effect op de populaties zorgen (0). Effecten van verstoring 

door verlichting vanuit de ziekenhuissite worden verwaarloosbaar ingeschat (0). Uit voorzorg wordt 

wel aanbevolen om lichtbronnen zo veel mogelijk neerwaarts en in de richting van het ziekenhuis te 

richten, en verstrooien naar de randen van het onderzoeksgebied maximaal te beperken. 

Binnen de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis komen nagenoeg geen 

elementen voor die als stapsteen of corridor dienst kunnen doen. Bovendien bieden de  gebieden 

momenteel geen belangrijke corridor voor soorten en weinig potenties als verbindende zone. Er 

worden door de realisatie van het ziekenhuis in de onderzoeksgebieden geen significante effecten 

verwacht (0) inzake versnippering en barrière-effecten. 

De aanwezige vegetaties binnen en in de directe omgeving van de onderzoeksgebieden zijn nagenoeg 

allemaal niet tot weinig kwetsbaar voor eutrofiëring (zeer beperkt komen enkele kleine percelen 

kwetsbaar voor). Er worden geen significante effecten verwacht op verzuring en eutrofiëring (0). 

De verschillende compensatiegebieden - in relatie tot de inname van HAG door de realisatie van het 

ziekenhuis in gebied Neerkouter - kennen momenteel reeds een agrarisch en gemengd gebruik. De 

herbestemming naar agrarisch gebied of de bestendiging van het huidig gebruik wordt als 

verwaarloosbaar beoordeeld ten aanzien van de bestaande toestand (0). 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen kan bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens 

de planologische situatie redelijkerwijze aangenomen worden dat effecten van een regionaal 

bedrijventerrein of een ziekenhuis gelijkaardig zullen zijn op vlak van effectgroepen biodiversiteit. Het 

effect van de realisatie van een ziekenhuis  ten aanzien van deze planologische referentiesituatie 

(bedrijventerrein) wordt verwaarloosbaar ingeschat (0).  

In de compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat, gekenmerkt door een agrarisch 

en gemengd gebruik, worden geen fysieke ingrepen voorzien, waardoor er t.a.v. de feitelijke toestand 

geen significante impact is op de effectgroepen inzake biodiversiteit (0). De herbestemming van de 
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compensatiegebieden verhindert dat deze gebieden worden ingevuld met woningen, die mogelijks 

wel een hogere verhardingsgraad en verstoring teweeg brengen. T.o.v. de planologische 

referentiesituatie (woonuitbreidingsgebied) betekent dit geen significante wijziging in de effectscores 

(0). 

 

Tabel 8-2: Conclusie effecten discipline biodiversiteit 

Effectgroep Realisatie ziekenhuis in 
gebied Neerkouter 

Realisatie ziekenhuis in 
gebied De Winningen 

Compensatiegebieden HAG 
bij ontwikkeling Neerkouter 

Eindscore 
na MM/A* 

 Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch  

Biotoop-winst of –
verlies 

0/-1 0 0/-1 0/-1 0 0 0 

Vernatting/ 
verdroging 

0 0 0 0 0 0 / 

Verstoring 
watersysteem 

0 0 0 0 0 0 0 

Verstoring 0 0 0 0 0 0 0 

Versnippering en 
barrière-werking 

0 0 0 0 0 0 0 

Eutrofiëring 0 0 0 0 0 0 / 

        

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen 

 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Er worden geen maatregelen voor het RUP voorgesteld. 

 

 Aanbevelingen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Er wordt aanbevolen om een ecologische inrichting met streekeigen en inheems groen te voorzien 

voor de publieke zones en overige open ruimte. In de discipline landschap wordt aandacht gevraagd 

voor groen-blauwe elementen doorheen het plangebied. Deze aanbeveling wordt gesteund vanuit de 

discipline biodiversiteit. 

Uit voorzorg wordt aanbevolen om lichtbronnen zo veel mogelijk neerwaarts en in de richting van het 

ziekenhuis te richten, en verstrooien naar de randen van het plangebied maximaal te beperken. 

 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Er worden geen aanbevelingen voorgesteld. 
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 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat minimaal de onderzoeksgebieden (ziekenhuissites en waar relevant de 

compensatiegebieden). Zie ook §2.1.2. De gebieden waar landschappelijke structuren, elementen en 

componenten gewijzigd worden, maken deel uit van het studiegebied, evenals de gebieden waar er 

invloed is op de landschappelijke en/of archeologische erfgoedwaarde. De omvang van het 

studiegebied kan verruimd worden in functie van de visuele impact van de geplande ontwikkelingen 

(perceptieve kenmerken). 

 Juridische en beleidsmatige context 

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en wijzigingen) is geldig. Dit is één overkoepelende 

regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het meest 

recente Onroerenderfgoeddecreet vervangt drie voorgaande decreten (monumentendecreet van 

1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het 

behoud van monumenten en landschappen. 

Met de definitieve goedkeuring van het Onroerenderfgoeddecreet door de Vlaamse regering is ook 

de Conventie van Malta (ook wel het Verdrag van Valetta genoemd) in Vlaamse regelgeving omgezet. 

Om de Conventie van Malta verder te implementeren in de Vlaamse regelgeving is een volledig nieuw 

archeologisch traject nodig. Daarin spelen erkende archeologen een cruciale rol. Sinds juni 2016 is 

hoofdstuk 5 van het archeologiedecreet van kracht. 

Sinds 1 januari 2015 zijn onder meer de volgende elementen geregeld 

- Erkenningsaanvragen (archeoloog, metaaldetectorist) 

- Vaststelling inventaris archeologische zones 

- Bescherming archeologische sites 

Vanaf 1 januari 2016 is het uitvoeringsbesluit gefaseerd in werking getreden. Tevens zijn er enkele 

wijzigingen reeds doorgevoerd. 

- Onder meer de bepalingen over metaaldetectie en toevalsvondsten treden in werking.  

o De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht (art. 5.1.4 van 

het Onroerenderfgoeddecreet) van 12 juli 2013. Je bent verplicht om de vondst 

binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Je 

beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden. Onroerend 

Erfgoed komt ter plaatse. Op basis van dat onderzoek kan de termijn van tien dagen 

verlengd of ingekort worden.  

- Ook is er voor een vergunningsaanvraag onder bepaalde voorwaarden een archeologienota 

nodig. 

Inmiddels is reeds een nieuwe regelgeving in opmaak. 

- Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit van het Onroerend-

erfgoedbesluit definitief goed. De wijzigingen treden gefaseerd in werking.  De overige 

bepalingen treden in werking parallel met het wijzigingsbesluit, dat op 14 december 2018 
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definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De inwerkingtreding van het besluit 

verloopt in fasen, vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2022 (www.onroerenderfgoed.be/ 

regelgeving-opmaak). 

In de huidige regelgeving bestaat er een zorgplicht voor erfgoedlandschappen én onroerende 

goederen die zijn opgenomen in een aan een openbaar onderzoek onderworpen vastgestelde 

inventaris. Het betreft dan: 

1. De inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

2. De landschapsatlas. 

3. De inventaris van de archeologische zones. 

4. De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde. 

5. De inventaris van historische tuinen en parken. 

 Methodologie 

Zie scopingnota. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt 

de methodologie voor het onderzoeken en beoordelen van de impact weergegeven. 

Tabel 9-1: Beoordelingskader voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effectgroep Criterium Methodologie Beoordeling significantie op 
basis van 

Impact op de 
landschaps-
structuur en 
relatiewijzigingen 

Wijziging huidige 
landschapsstructuur 

Invloed op 
geografische en 
geomorfologische 
structuren 

Beschrijvende, kwalitatieve 
beoordeling. 

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

Huidige landschapsstructuur toetsen 
aan ruimtelijke invulling plangebied. 

 

Omvang van de wijzigingen. 

Een effect is significant wanneer 
een waardevolle 
landschapsstructuur positief of 
negatief wordt beïnvloed. 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 
expert judgement 

Voorstellen naar het RUP 

Wijziging 
erfgoedwaarden 

 

Aantasting 
erfgoedwaarden en 
cultuurhistorische 
waarden 

Invloed op beschermde 
cultuurhistorische 
landschappen 

Rechtstreekse of 
onrechtstreekse 
aantasting 
landschappelijke / 
bouwkundige 
erfgoedrelicten 

Impect op archeologie: 

Verlies of verstoring 
van archeologische 
relicten 

Aantasting 

Kwalitatieve beschrijving en 
lokalisering op kaart van de 
cultuurhistorisch waardevolle 
relicten die door het plan kunnen 
aangetast worden of verdwijnen. 

Rechtstreekse aantasting 

Voorkomen en directe beïnvloeding 
of afstand  

Beïnvloeding context: kwalitatief 
(inpassing erfgoed in nieuwe 
infrastructuur) 

 

 

Inschatting archeologische potentie 
gebied o.b.v. CAI, historisch 
kaartmateriaal, bodemkenmerken 

 

Waarde van het te 
verdwijnen/aan te tasten 
erfgoed + mate van aantasting. 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 
expert judgement 

Voorstellen naar het RUP 

 

Archeologische 
waarde/potentie van het 
plangebied + mate van 
aantasting. 

Effecten kunnen significant zijn 
wanneer archeologisch erfgoed 
verloren gaat (indien gekend). 

 

http://www.onroerenderfgoed.be/%20regelgeving-opmaak
http://www.onroerenderfgoed.be/%20regelgeving-opmaak
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Effectgroep Criterium Methodologie Beoordeling significantie op 
basis van 

archeologische 
potenties 

Impact op 
perceptieve 
kenmerken  

Wijziging visueel-
ruimtelijke kenmerken 
/ landschapsbeeld / 
vista’s/ visuele 
barrièrevorming 

Beschrijvende, kwalitatieve 
beoordeling. 

Huidige landschapsbeeld toetsen 
aan ruimtelijke invulling plangebied. 

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

Een effect is significant wanneer 
omwonenden, recreanten 
nadrukkelijke wijzigingen 
kunnen ondervinden wanneer 
(niet)waardevolle zichten 
veranderen. 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 
expert judgement 

Voorstellen naar het RUP 
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 Bestaande toestand 

 Cultuurhistorische beschrijving 

 

Tabel 9-2: Cultuurhistorische bespreking en indicatieve situering van de onderzoeksgebieden op de historische kaarten 

Gebied Ferrariskaart (1777) Kaart Vandermaelen (1846 – 1854) Orthofoto 1971 Orthofoto 1979 – 1990  

Neerkouter 

  

 
 

De 
Winningen 
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WUG 
Puivelde- 

    
WUG 
Clement-
wijk 

  

 
 

WUG 
Vrasene-
straat 

 
 

  

 



 
Uit bovenstaande figuren blijkt op de verschillende historische kaarten de dominantie van een 

agrarisch gebied met omliggende gehuchten en de verspreidde aanwezigheid van boerderijen en 

hoeves. Doorheen de jaren blijkt een toename van de aanwezige (lint)bebouwing, maar blijkt het 

agrarische karakter van de gebieden wel bewaard. 

De belangrijkste wijziging ten aanzien van de historische situatie is de aanwezigheid van de N41 in de 

bestaande situatie. Dit is relevant voor de onderzoeksgebieden ‘De Winningen’ en ‘Neerkouter’. 

 Landschapsstructuur en –morfologie 

Macroniveau: traditionele landschappen en landschapsatlasrelicten  

De onderzoeksgebieden voor het ziekenhuis en de compensatiegebieden i.r.t. inname van HAG bij 

ontwikkeling van Neerkouter zijn allen gelegen binnen het traditioneel landschap ‘Land van Waas’. 

Voor dit traditionele landschap werden volgende beleidswenselijkheden opgesteld: 

 gezoneerde opvang van de verdere industriële en residentiële druk. 

Landschapsatlasrelicten zijn algemeen beschouwd de meest waardevolle landschappelijke relicten. Ze 

vormen representatieve plaatsen waar ideaal-typische kenmerken nog duidelijk herkenbaar zijn. 

Tenslotte kunnen landschapsatlasrelicten een ruimtelijk structurerend element (bvb. als blikvanger) 

zijn in een al dan niet gave omgeving of een belangrijke (symbolische) voorbeeldfunctie vervullen.  

Ter hoogte van de onderzoeksgebieden en compensatiegebieden zijn echter geen landschapsatlas-

relicten gelegen. 

Mesoniveau: landschapskenmerkenkaart 

Naast het historische aspect in de landschapszorg, zoals vermeld in de atlas van de relicten, zijn tevens 

de structurerende landschapselementen zonder relictwaarde van belang (bijvoorbeeld beekdalen, 

boscomplexen,…).  

De landschapskenmerkenkaart (aanvullende inventaris van de ruimtelijke landschapskenmerken van 

bovenlokaal en Vlaams belang, afd. Monumenten en landschappen, 2002) wordt hiervoor 

geraadpleegd. Er wordt in de inventaris een onderscheid gemaakt tussen het fysische systeem, het 

botanisch systeem en menselijke infrastructuur.  

De omgeving van de onderzoeksgebieden ‘De Winningen’ en ‘Neerkouter’ wordt gekenmerkt door 

industriezones, verstedelijking, landduinen, interstedelijke hoofdwegen, hoogspanningsleidingen en 

waterlopen. 

De verschillende compensatiegebieden worden gekenmerkt door: 

Puivelde: 

 geen aanduidingen binnen het gebied 

 geen aanduidingen onmiddellijk aangrenzend 

Clementwijk 

 bolle akkers van het Waasland in het gebied 

 waterlopen (vanaf ca. 60m ten oosten) 

Vrasenestraat 

 bolle akkers van het Waasland in het gebied 

 typische woonkernen (ten noorden van het gebied) 
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Figuur 9-1: Landschapskenmerkenkaart 

 

Microniveau 

Het visueel waarneembare landschap kan positief of negatief beïnvloed worden door bepaalde 

elementen. Van natuurlijke elementen gaat meestal een positieve visuele werking uit. Ze beïnvloeden 

de landschapsbeleving in positieve zin. Kunstmatige elementen en qua schaal disproportionele 

elementen storen vaak in het landschap en beïnvloeden de beleving in negatieve zin.  

 Het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis ‘Neerkouter’ wordt gekenmerkt 

door een relatief vlakke, open landbouwruimte, wat beperkt positieve elementen bevat op 

vlak van landschapsbeeld. Het landschap wordt verstoord door de aanwezige 

hoogspanningslijnen. Bijkomend zijn er visuele verstoringen door de N41, aanwezige 

reclamepanelen en hoogbouw in de verte. 

 Het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis ‘De Winningen’ wordt 

gekenmerkt door een relatief vlakke, open landbouwruimte, wat positieve elementen zijn ten 
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aanzien van het landschapsbeeld. Ook vanuit de waterloop aan de rand van het gebied gaat 

een beperkt positieve beeldwaarde. De N41 wordt deels aan het oog onttrokken door de 

aanplanten langsheen de weg en ook de woningen rondom het onderzoeksgebied worden 

visueel afgeschermd door aanwezig opgaand groen. De hoogspanningslijn parallel met de 

N41 vormt een eerder negatief element in het landschapsbeeld, net als de serres van een 

aardbeienkwekerij. 

 Van het compensatiegebied Puivelde gaan voornamelijk positieve beeldwaarden uit. Het 

betreft een open, groen gebied bestaande uit verschillende kleine landschapselementen 

zoals bomenrijen en grachten. Aan de noordelijke, oostelijke en zuidelijke rand van het gebied 

zijn woningen gelegen. Deze zijn echter veelal visueel afgebakend met hagen of opgaand 

groen. 

 Vanuit het compensatiegebied Clementwijk gaat een beperkt positieve beeldwaarde uit. Het 

betreffen landbouwpercelen te midden van agrarisch en bosgebied. 

 Het compensatiegebied Vrasenestraat betreft een groene open ruimte bestaande uit een 

begraafplaats, weides, boomgaard en akkers. Aan de randen wordt de lintbebouwing aan de 

randen van het gebied duidelijk. Over het algemeen gaat echter een positieve beeldwaarde 

uit van het gebied. 

 Erfgoedwaarden 

Beschermd erfgoed 

Ter hoogte van de onderzoeksgebieden ‘De Winningen’, ‘Neerkouter’, ‘Vrasenestraat’, Clementwijk 

en ‘Puivelde’ is geen beschermd erfgoed gelegen. 

 

Figuur 9-2: Beschermd erfgoed in de ruime omgeving (Bron: Geoportaal Onroerend Erfgoed) 
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Ca. 200 m ten oosten van het compensatiegebied Clementwijk (buiten het studiegebied) is het 

beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge op de spoorlijn Mechelen – 

Terneuzen’ gelegen. De voormalige spoorlijn Mechelen - Terneuzen (Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge) 

is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de wetenschappelijke 

waarde: Langsheen de verlaten spoorwegberm, nu gebruikt als fiets- en wandelpad, worden typische 

plantensoorten aangetroffen die gerelateerd zijn met een verschil in vochtigheid. Andere soorten 

wijzen voornamelijk op voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond en 

planten van (zeer) droge graslanden, muren en rotsen. 

Vastgestelde inventarissen 

Ter hoogte van onderzoeksgebied voor het ziekenhuis  ‘Neerkouter’ en compensatiegebied 

‘Clementwijk’ zijn geen elementen uit vastgestelde inventarissen gelegen. 

Het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis ‘De Winningen’ situeert zich net ten 

zuidwesten van het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Steenbakkerij Scheerders van Kerchove’s 

Verenigde Fabrieken N.V.’ Ook in de directe omgeving van de compensatiegebieden  ‘Puivelde’ en 

‘Vrasenestraat’ zijn elementen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed gelegen. 

 

Figuur 9-3: Elementen uit de vastgestelde inventarissen (Bron: Geoportaal Onroerend Erfgoed) 

 

Wetenschappelijke inventarissen 

Ter hoogte van de onderzoeksgebieden De Winningen, Neerkouter en de compensatiegebieden 

Clementwijk en Vrasenestraat zijn geen elementen uit wetenschappelijke inventarissen gelegen. 

In en aan de rand van compensatiegebied Puivelde is een hoeve opgenomen in de wetenschappelijke 

inventaris. 
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Figuur 9-4: Elementen uit de wetenschappelijke inventarissen t.h.v; WUG Puivelde (Bron: Geoportaal Onroerend 
Erfgoed) 

 

Vandaag is deze hoeve volledig verbouwd en gemoderniseerd. Een aantal van de beschreven 

kenmerken zijn niet meer van toepassing. Een dwarsschuur (zonder noemenswaardigheden) is nog 

aanwezig. 
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Archeologie 

Centrale archeologische inventaris 

Om een overzicht te krijgen van de reeds gekende archeologische sites werd de Centrale Archeolo-

gische Inventaris (CAI) geraadpleegd. De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot 

nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch 

erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale 

Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. 

De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden. 

Met uitzondering van het onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ zijn er geen archeologische vindplaatsen 

gekend binnen de onderzoeksgebieden en compensatiegebieden. Wel zijn er in de omgeving 

verschillende vindplaatsen gekend. Ter hoogte van het onderzoeksgebied Neerkouter betreft het een 

losse vondst uit de IJzertijd. 

Archeologie volgens het Geoportaal Onroerend Erfgoed 

Geen van de onderzoeksgebieden of compensatiegebieden zijn gelegen binnen een archeologische 

zone. Het onderzoeksgebied ‘De Winningen’ grenst aan een zone aangeduid als “gebied waar geen 

archeologie te verwachten valt”. 

 

Figuur 9-5: Situatie m.b.t. archeologie 
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 Effectbespreking en beoordeling 

 Impact op de landschapsstructuur 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

Momenteel maakt onderzoeksgebied Neerkouter deel uit van een relatief groot open 

landbouwgebied, dat echter langs alle zijden wordt ingesloten door infrastructuur (N41, E17) en 

stedelijke bebouwing en weinig opgaande begroeiing kent. Ten gevolge van de invulling van het gebied 

als regionaal ziekenhuis, zal het open agrarisch landschap volledig getransformeerd worden naar een 

stedelijk landschap met grote bouwvolumes, verharde oppervlaktes e.d., maar vanwege de reeds 

ingesloten ligging van het gebied, wordt dit inzake landschapsstructuur t.a.v. de feitelijke situatie 

slechts als beperkt negatief (-1) beoordeeld.  Bij de inrichting van het gebied dient wel voldoende 

aandacht te zijn voor groen-blauwe structurerende elementen doorheen het gebied. Gezien het 

agrarisch gebied betreft dat op heden ook zo bestemd is, is de beoordeling t.o.v. de planologische 

situatie (agrarisch gebied) identiek aan die t.o.v. de feitelijke situatie met agrarisch gebruik. 

De verschillende compensatiegebieden - in relatie tot de inname van HAG door de realisatie van het 

ziekenhuis in gebied Neerkouter - kennen momenteel reeds een hoofdzakelijk agrarisch gebruik en 

een beperkt gemengd gebruik. De herbestemming naar agrarisch gebied en overige bestemmingen bij 

gemengd gebruik wordt bijgevolg als verwaarloosbaar beoordeeld ten aanzien van de feitelijke situatie 

(0). De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied betekent dan een 

planologische versterking van het open ruimtegebied, en biedt de mogelijkheid tot meer natuurlijk 

structurerende elementen. Het effect wordt beperkt positief beoordeeld (+1). 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

In de feitelijke situatie maakt onderzoeksgebied De Winningen, net zoals Neerkouter, deel uit van een 

resterend open landbouwgebied binnen het stedelijk gebied van Sint-Niklaas, ingesloten door de N41 

en stedelijke bebouwing. De omzetting van dit gebied naar een ziekenhuiscampus wordt dus ook hier 

als beperkt negatief (-1) beoordeeld. Er wordt daarbij aangenomen dat niet wordt geraakt aan de nog 

jonge  bomenrijaanplant langs de N41. Ook hier dient bij de inrichting van het gebied voldoende 

aandacht te zijn voor groen-blauwe structurerende elementen doorheen het plangebied. 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen kan bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens 

de planologische situatie redelijkerwijze aangenomen worden dat effecten van een regionaal 

bedrijventerrein of een ziekenhuis gelijkaardig zullen zijn op vlak van landschapsstructuur. Het effect 

van de realisatie van een ziekenhuis  ten aanzien van deze planologische referentiesituatie 

(bedrijventerrein) wordt verwaarloosbaar ingeschat (0).  

 Aantasting erfgoedwaarden en cultuurhistorische waarden 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

Het onderzoeksgebied Neerkouter en de compensatiegebieden bevatten echter geen beschermde of 

vastgestelde erfgoedwaarden. Directe effecten op erfgoedwaarden en cultuurhistorische waarden 

worden bijgevolg niet verwacht. 

Aan de rand van het compensatiegebied Puivelde is een hoeve opgenomen in de wetenschappelijke 

inventaris. Het gedeelte van de hoeve dat overlapt met woonuitbreidingsgebied betreft de schuur en 

deze heeft geen erfgoedwaarde, en bovendien gaat de herbestemming tot landbouwgebied niet 

gepaard met fysieke ingrepen. 
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In de omgeving van onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ zijn geen erfgoedwaarden gelegen, waardoor hier 

evenmin indirecte effecten vanuit de realisatie van het ziekenhuis verwacht worden. Effecten van de 

realisatie van het ziekenhuis op landschappelijke erfgoedwaarden worden bijgevolg verwaarloosbaar 

ingeschat (0) ten aanzien van de bestaande situatie.  

In de omgeving of grenzend aan de verschillende compensatiegebieden zijn wel erfgoedwaarden 

gelegen die in principe indirect (visueel) zouden kunnen beïnvloed worden. Echter, omdat de her-

bestemming van de compensatiegebieden tot agrarisch gebied niet gepaard gaat met fysieke 

ingrepen, is het effect verwaarloosbaar (0) t.o.v. de feitelijke situatie met overwegend agrarisch 

gebruik. Omdat de herbestemming verhindert dat de compensatiegebied worden ingevuld met 

woningen, die mogelijks wel een negatieve visuele impact hebben op de nabije erfgoedwaarden, is er 

t.o.v. de planologische referentiesituatie (woonuitbreidingsgebied) zelfs een beperkt positief effect 

(+1) te verwachten. 

Meer concreet gaat het om volgende erfgoedwaarden: 

 In de directe omgeving van het compensatiegebied Puivelde is vastgesteld bouwkundig 

erfgoed gelegen zoals de Parochiekerk Sint-Job.  

 Het compensatiegebied Clementwijk heeft een directe visuele link met het beschermd 

cultuurhistorisch landschap ‘Baanvak Sint-Niklaas – De Klinge op de spoorlijn Mechelen – 

Terneuzen’.  

 Het compensatiegebied Vrasenestraat heeft een directe visuele link met vastgesteld 

bouwkundig erfgoed ten zuiden.  

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

Binnen het gebied ‘De Winningen’ zijn geen beschermde of vastgestelde erfgoedwaarden gelegen. 

Directe effecten op erfgoedwaarden en cultuurhistorische waarden worden bijgevolg niet verwacht, 

en dit ten aanzien van zowel de feitelijke (overwegend agrarisch gebruik) als de planologische 

referentiesituatie (bedrijvigheid).  

Ten noordoosten van het onderzoeksgebied zijn het vastgesteld bouwkundig relict ‘Steenbakkerij 

Scheerders van Kerchove’s Verenigde Fabrieken N.V’ alsook verschillende arbeiderswoningen gelegen, 

waarop mogelijks indirecte, visuele effecten relevant zijn. Tussen het onderzoeksgebied en het 

bouwkundig erfgoed is weliswaar opgaand groen en bebouwing aanwezig, maar door de omvang van 

de bouwvolumes van het ziekenhuis kan enige visuele impact op deze erfgoedwaarden niet worden 

uitgesloten. Het effect wordt als beperkt negatief (-1) beoordeeld t.a.v. de feitelijke referentiesituatie 

met overwegend agrarisch gebruik. 

In de planologische referentiesituatie (bedrijvigheid) is het onderzoeksgebied ingenomen door 

bedrijfsbebouwing. Of de visuele impact van het ziekenhuis op de erfgoedelementen groter is dan die 

van bedrijfsbebouwing, hangt af van de hoogte van deze bedrijfsbebouwing. Omdat bedrijfsloodsen 

in hoogte doorgaans beperkt blijven tot 12m en het ziekenhuis wellicht een stuk hoger zal zijn, wordt 

het effect t.o.v. de planologische referentiesituatie (bedrijvigheid) als niet significant tot beperkt 

negatief (0/-1) beoordeeld. 

 Impact op archeologie 

De ondergrond binnen het onderzoeksgebied kan beschouwd worden als bodemarchief, waar 

voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische waarden. 

Door uitvoering van het plan voor de realisatie van een ziekenhuis wordt er bodemverstoring zoals 

vergraving verwacht. Hierdoor bestaat een potentiële kans op het verstoren van archeologische 
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waarden. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan immers enkel met verder onderzoek 

worden vastgesteld. 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

Binnen het gebied ‘Neerkouter’ is een archeologische vindplaats aangetroffen. Ten gevolge van 

vergraving en verhardingen in het gebied voor de realisatie van de infrastructuur voor het ziekenhuis, 

bestaat er een kans op het verstoren van archeologische relicten. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving (verplichting tot opmaak 

van een archeologienota onder voorwaarden). In het Onroerenderfgoeddecreet is geregeld dat bij de 

vergunningsaanvraag onder bepaalde voorwaarden een bekrachtigde archeologienota moet zitten. 

De verplichting is afhankelijk van een aantal criteria en drempels. Dit dient in de projectfase 

onderzocht te worden maar op planniveau kunnen er al duidelijke indicaties zijn. Of je verplicht bent 

een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de 

totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke 

bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde 

inventaris of binnen een beschermde archeologische site. Gezien de oppervlakte waarop het 

voorgenomen plan betrekking heeft, zal een archeologienota uitgevoerd moeten worden.  

Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. 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. 

Gezien de bestaande regelgeving gevolgd dient te worden op projectniveau, worden bij de realisatie 

van het ziekenhuis hooguit beperkt negatieve effecten verwacht ten aanzien van archeologie (-1). 

Binnen de compensatiegebieden zijn t.o.v. de feitelijke referentiesituatie met overwegend 

landbouwgebruik en beperkt gemengd gebruik geen effecten (0) te verwachten, aangezien de 

herbestemming niet gepaard gaat met fysieke ingrepen. T.o.v. de planologische referentiesituatie 

(woon(uibreidings)gebied) is zelfs een beperkt positief effect (+1) te verwachten, omdat door de her-

bestemming potentiële aantasting door vergraving i.f.v. woningbouw wordt tegengehouden. 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

Ten gevolge van vergraving en verhardingen in het gebied voor de realisatie van de infrastructuur voor 

het ziekenhuis, bestaat er een kans op het verstoren van archeologische relicten. Dit is enkel relevant 

ten aanzien van de bestaande toestand. Ten aanzien van de planologische referentiesituatie kan 

redelijkerwijze aangenomen worden dat archeologische relicten reeds verdwenen zijn bij de realisatie 

van een regionaal bedrijventerrein. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving (verplichting tot opmaak 

van een archeologienota onder voorwaarden). In het Onroerenderfgoeddecreet is geregeld dat bij de 

vergunningsaanvraag onder bepaalde voorwaarden een bekrachtigde archeologienota moet zitten. 

De verplichting is afhankelijk van een aantal criteria en drempels. Dit dient in de projectfase 

onderzocht te worden maar op planniveau kunnen er al duidelijke indicaties zijn. Of je verplicht bent 

een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de 

totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke 

bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde 

inventaris of binnen een beschermde archeologische site. Gezien de oppervlakte waarop het 

voorgenomen plan betrekking heeft, zal een archeologienota uitgevoerd moeten worden.  
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Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. 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. 

Gezien de bestaande regelgeving gevolgd dient te worden op projectniveau, worden bij de realisatie 

van het ziekenhuis hooguit beperkt negatieve effecten verwacht ten aanzien van archeologie (-1). 

Effecten van de realisatie van het ziekenhuis ten aanzien van de planologische 

referentiesituatie(bedrijvigheid) worden als niet significant beoordeeld (0). 

 Impact op perceptieve kenmerken en landschapsbeeld 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

Door de realisatie van het ziekenhuis zal een onbebouwde, open landbouwzone met een bepaalde 

beeldwaarde worden aangesneden. De ziekenhuissite met zijn grote bouwvolumes zal een grote 

verandering in het huidig landschapsbeeld teweegbrengen, maar omdat het landschapsbeeld ook al 

verstoord is door de omliggende bebouwing en infrastructuren, wordt het effect slechts als beperkt 

negatief (-1) beoordeeld.  

De verschillende compensatiegebieden kennen momenteel reeds een hoofdzakelijk agrarisch gebruik 

en een beperkt gemengd gebruik. De herbestemming naar agrarisch gebied en overige bestemmingen 

bij gemengd gebruik wordt bijgevolg als verwaarloosbaar beoordeeld ten aanzien van de bestaande 

toestand (0). In de planologische situatie zijn de compensatiegebieden ingevuld als 

woonuitbreidingsgebied. De omzetting naar agrarisch gebied betekent dan een toename van de 

openheid van het landschap en ruimte voor positieve beelddragers. Het effect van de herbestemming 

wordt beperkt positief beoordeeld (+1). 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

De beoordeling van de inplanting van een ziekenhuis in het open maar ingesloten landbouwgebied De 

Winningen wordt t.a.v. de feitelijke situatie als gelijkwaardig beoordeeld als bij Neerkouter, namelijk 

als beperkt negatief (-1). T.a.v. de planologische referentiesituatie, waarbij het gebied zou ingevuld 

zijn met bedrijfsgebouwen, worden de effecten van de realisatie van het ziekenhuis inzake perceptieve 

kenmerken als niet significant beoordeeld. 
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 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

Ten gevolge van de invulling van onderzoeksgebieden Neerkouter of De Winningen als regionale 

ziekenhuiscampus, zal het huidige open landbouwgebied getransformeerd worden naar een sterk 

verstedelijkt landschap. Omdat beide gebieden echter reeds open restgebieden betreffen, ingesloten 

tussen weginfrastructuren en bebouwing, wordt het effect t.o.v. de landschapsstructuur op beide 

sites slechts als beperkt negatief (-1) beoordeeld. Bij de inrichting van beide gebieden is het wel 

aanbevolen om voldoende aandacht te hebben voor groen-blauwe structurerende elementen 

doorheen het gebied. 

De onderzoeksgebieden bevatten geen beschermde of vastgestelde erfgoedwaarden. Directe 

effecten bij de realisatie van het ziekenhuis worden bijgevolg niet verwacht. In de omgeving van het 

gebied Neerkouter zijn geen erfgoedwaarden gelegen, waardoor bij de realisatie van het ziekenhuis 

hier eveneens geen indirecte effecten verwacht worden. Ten noordoosten van het onderzoeksgebied 

De Winningen is vastgesteld bouwkundig relict gelegen. Hoewel tussen het onderzoeksgebied en het 

bouwkundig erfgoed opgaand groen en bebouwing gelegen is, is er, gezien de verwachte 

omvang/hoogte van de ziekenhuisgebouwen, toch een visuele impact te verwachten. Deze indirecte 

impact op de erfgoedwaarden bij realisatie van het ziekenhuis in gebied De Winningen wordt als 

beperkt negatief (-1) beoordeeld t.o.v. de feitelijke situatie, en als niet significant tot beperkt negatief 

(0/-1) t.o.v. de planologische toestand (met invulling van het gebied met normaliter lagere 

bedrijfsbebouwing).  

Ten gevolge van vergraving in het gebied voor de realisatie van de infrastructuur voor het ziekenhuis, 

bestaat er een kans op het verstoren van archeologische relicten. Gezien de bestaande regelgeving 

gevolgd dient te worden op projectniveau, worden bij de realisatie van het ziekenhuis hooguit beperkt 

negatieve effecten verwacht ten aanzien van archeologie (-1). Voor het onderzoeksgebied De 

Winningen wordt bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens de planologische situatie 

(bedrijvigheid) het effect op archeologie als niet significant beoordeeld, omdat een gelijkaardige 

verstoring optreedt bij de inrichting als bedrijventerrein (0).  

De impact op perceptieve kenmerken van de omvorming van een open landbouwgebied door een 

grootschalige ziekenhuissite wordt in beide onderzoeksgebieden als beperkt negatief beoordeeld (-1) 

t.o.v. de feitelijke situatie, omdat het landschapsbeeld op heden ook al verstoord is door de 

omringende bebouwing en infrastructuren. Omdat de visuele impact van een ziekenhuis of een 

bedrijventerrein op het landschap als gelijkwaardig kan beschouwd worden, is het effect van de 

realisatie van het ziekenhuis in De Winningen t.o.v. de planologische situatie (bedrijvigheid) niet 

significant (0).  

In de compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat worden geen fysieke ingrepen 

voorzien, waardoor er t.a.v. de feitelijke toestand noch directe noch indirecte impact is op 

landschapsstructuur, erfgoedwaarden en archeologie en perceptieve kenmerken (0). Omdat de 

herbestemming van de compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat verhindert dat 

deze gebieden worden ingevuld met woningen, die mogelijks wel een negatieve invloed op 

landschapsstructuur, erfgoed en perceptieve kenmerken hebben, is er t.o.v. de planologische 

referentiesituatie (woonuitbreidingsgebied) zelfs een beperkt positief effect (+1) te verwachten. 
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Tabel 9-3: Conclusie effecten discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effectgroep Realisatie ziekenhuis in 
gebied Neerkouter 

Realisatie ziekenhuis in 
gebied De Winningen 

Compensatiegebieden HAG 
bij ontwikkeling Neerkouter 

Eindscore 
na MM/A* 

 Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch  

Landschapsstructuur -1 -1 -1 0 0 +1 -1 

Erfgoedwaarden 0 0 -1 0/-1 0 +1 / 

Archeologie -1 -1 -1 0 0 +1 / 

Perceptieve 
kenmerken 

-1 -1 -1 0 0 +1 / 

        

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Vanuit de discipline landschap en erfgoed worden geen milderende maatregelen opgelegd. 

 Aanbevelingen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

In functie van het verbeteren van de landschappelijke structuur is het aanbevolen om bij de inrichting 

van de gebieden voldoende aandacht te geven aan groen-blauwe structurerende elementen. 

 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Er worden geen aanbevelingen op andere niveaus voorgesteld. 
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 Discipline mens – ruimtelijke aspecten,  hinder en 

gezondheid 

 Afbakening van het studiegebied 

Inzake ruimtelijke en functionele aspecten beperkt het studiegebied zich tot de onderzoeksgebieden 

(ziekenhuissites en compensatiegebieden) en de directe omgeving. Zie ook §2.1.2. Wat betreft hinder-

/gezondheidsaspecten wordt het studiegebied uitgebreid tot de nog relevante zone waar zich effecten 

voor de mens kunnen voordoen (bv. door geluidshinder, significante invloed op luchtkwaliteit, visuele 

beïnvloeding, …). Deze uitbreiding van het studiegebied zal dus deels het gevolg zijn van de resultaten 

van de effectbepalingen voor de andere disciplines. 

 Juridische en beleidsmatige context 

Voor de discipline Mens – ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid zijn als beleidsmatige context, 

naast de bestemmingsplannen en het RUP-voornemen zelf, tevens de structuurplannen van belang. 

Inzake landbouw is de omzendbrief rond HAG relevant (Omzendbrief RO/2010/01). Hiervoor wordt 

verwezen naar § 6 in de scopingnota. 

Voor gezondheid zijn de gezondheidskundige advieswaarden relevant. Voor NO2 en PM10 bedraagt de 

GAW 20 µg/m³ en voor PM2,5 10 µg/m³ (deze GAW zijn dus dubbel zo streng als de overeenkomstige 

Vlarem-normen waaraan getoetst wordt in de discipline lucht). 

Voor geluid wordt er getoetst ten aanzien van de volgende GAW-waarden wegverkeersgeluid: Lden = 

53 dBA en Lnight 45 dBA. 

Voor de juridische aspecten van mobiliteit, geluid en lucht wordt er verwezen naar deze disciplines. 

 Methodologie 

Zie scopingnota. Gezien het richtlijnenboek voor de discipline mens – ruimtelijke aspecten gewijzigd 

werd, werd een aangepast beoordelingskader opgesteld (zie onderstaande tabel). De potentiële 

effecten zoals besproken in de scopingnota zijn hierin verwerkt. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt 

de methodologie voor het onderzoeken en beoordelen van de impact weergegeven. 

Tabel 10-1: Beoordelingskader voor de discipline mens – ruimtelijke aspecten en hinder/gezondheid 

Effectgroep Criterium Methodiek Beoordeling significantie o.b.v. 

Impact op de 

ruimtelijke structuur 

en wisselwerking met 

de ruimtelijke context 

Creatie/wegnemen van 

barrières of corridors 

Functionele inpassing in de 

omgeving 

Functionele meerwaarde 

voor de omgeving 

Kwalitatieve beoordeling 

op basis van het 

planvoornemen en de 

kenmerken van de 

omgeving 

Mate van impact op de 

ruimtelijke structuur 

Mate waarin barrières/corridors 

worden gecreëerd/weggenomen 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement 

Impact op 

ruimtegebruik en 

gebruikskwaliteit 

Kwantitatieve en 

kwalitatieve impact op 

gebruiksfuncties wonen, 

landbouw en bedrijvigheid 

Kwalitatieve beoordeling, 

deels op basis van 

kwantitatieve gegevens 

(ruimtebeslag, LIS,…), deels 

op basis van kwalitatieve 

criteria (zuinig 

ruimtegebruik, ruimtelijke 

Kwantiteit en kwaliteit van de 

wijzigingen per gebruiksfunctie 
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Effectgroep Criterium Methodiek Beoordeling significantie o.b.v. 

draagkracht, LIS)  

Impact op 

ruimtebeleving  

Visuele impact van het 

planvoornemen 

Impact verlichting 

Hiervoor wordt deels 

verwezen naar discipline 

Landschap 

Linken met de randen van 

het plangebied 

Kwalitatieve beschrijving 

van de wijzigingen in de 

omgeving die leiden tot 

een visuele impact + 

beschrijving hoe hierdoor 

de belevingswaarden 

kunnen wijzigen 

Mate waarin visuele, licht- en 

sociale impact van het 

planvoornemen op haar 

omgeving zal wijzigen 

Mate waarin de waarnemings- 

en waarderingskenmerken 

worden beïnvloed 

Kwalitatieve bespreking o.b.v. 

expert judgement 

Gezondheid Gezondheidsimpact op 

omwonenden 

Hiervoor wordt deels 

verwezen naar discipline 

Lucht en geluid 

Toetsing van de immissie-
waarden uit lucht en geluid 
aan de GAW (aan te 
leveren vanuit disciplines 
geluid en lucht) 

Afstand ten aanzien van de 
hoogspanningslijn i.r.t. de 
geadviseerde afstand voor 
hoogspanningslijnen 
(Neerkouter) 

% gehinderden o.b.v. dosis-

respons-formules. Toetsing aan 

het significantiekader 

gezondheid. 

Omvang van de beïnvloede 

populatie en ernst van het 

effect. 

Effectenbepaling stralingen 

o.b.v. expert judgement 

Veiligheid Toe- of afname van de 

veiligheid 

RVR-toets Kwalitatieve bespreking op basis 

van het advies van de Dienst VR 

 

Voor gezondheid kan gesteld worden dat i.k.v. dit planvoornemen de volgende relevante bronnen van 

milieustressoren voorkomen:  

- Wegverkeer: Luchtpolluent NO2, PM10 en PM2,5: bijdrage van het gegenereerd verkeer op 

het omliggend wegennet.  

- Geluidshinder ten gevolge van de activiteiten van het ziekenhuis: in de discipline geluid is hier 

indicatief op ingegaan, er zijn immers geen concrete plannen of aard en locatie van 

technische installaties gekend.  

Voor de gezondheidsimpact van het (verkeers)geluid wordt per relevant wegsegment het gemiddeld 

geluidsniveau (Lden) bepaald ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing voor zowel de geplande als de 

referentiesituatie. Op basis hiervan wordt per wegsegment het percentage gehinderden (%A) bepaald. 

De bekomen verschillen tussen beide toestanden werden vervolgens getoetst zoals hierna 

beschreven. 

De toetsing gebeurt ten aanzien van de gezondheidskundige advieswaarden (GAW). 

- Voor NO2 en PM10 bedraagt de GAW 20 µg/m³ en voor PM2,5 10 µg/m³ (deze GAW zijn dus 

dubbel zo streng als de overeenkomstige Vlarem-normen waaraan getoetst wordt in de 

discipline lucht). 

- Voor geluid wordt er getoetst ten aanzien van de volgende GAW-waarden 

wegverkeersgeluid: Lden = 53 dBA en Lnight 45 dBA 

Voor geluidshinder zijn de indicatoren het % gehinderden, gekoppeld aan de geluids-parameter Lden. 

Het % gehinderden wordt berekend met volgende dosis-respons-formule : 

- Hinder: %A = 1,795* 10-4 (Lden – 37)³ + 2,110 * 10-2 (Lden – 37)² + 0,5353 (Lden – 37) 
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Aangezien het ziekenhuis ’s nachts beduidend minder verkeer genereert, is de formule inzake % 

ernstig slaapverstoorden niet relevant. 

De beoordelingscriteria voor de gezondheidseffecten van het planvoornemen zijn: 

- Mate van wijziging van de gemiddelde luchtimmissie, in % van de GAW; 

- Mate van wijziging van het % gehinderden. 

 

Hier wordt onderstaand significantiekader op toegepast. 

Voor de chemische stressoren (in casu de jaargemiddelde NO2, PM10 en PM2,5 concentraties) bevat 

het richtlijnenboek mens - gezondheid een significantiekader dat enerzijds rekening houdt met de 

relatieve bijdrage van het plan (uitgedrukt in % van de GAW, met 1, 3 en 10% als klassegrenzen, zoals 

in het significantiekader voor lucht) en anderzijds met het absoluut immissieniveau: 

Immissieniveau na Effect (verschil immissie na - immissie voor) in % van GAW 

 
> +10% + 3-10% + 1-3% + 0-1% - 0-1% - 1-3% - 3-10% > -10% 

< 80% GAW -2 -1 0 0 +1 +2 +3 +3 

80 - 100% GAW -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +3 

> 100% GAW -3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 

 

Het richtlijnenboek bevat geen significantiekader voor percentages blootgestelden, gehinderden of 

slaapverstoorden met betrekking tot geluid, maar we stellen voor om de “tussenscore” (-3 tot +3) toe 

te passen met dezelfde klassegrenzen als het significantiekader voor overschrijding van de 

blootstellingsdrempel (GAW) voor NO2, PM10 en PM2,5 ,maar dan toegepast op het % van de 

populatie. 

Effect (verschil % populatie na - % populatie voor) 

> +10% + 3-10% + 1-3% + 0-1% 0-1% - 1- -3% - 3-10% < -10% 

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

 

 Bestaande toestand 

 Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context 

De onderzoeksgebieden zijn gelegen te Sint-Niklaas, een stad in de Belgische provincie Oost-

Vlaanderen en tevens de hoofdstad van het Land van Waas. De stad is nagenoeg volledig ten noorden 

van de E17 gelegen, en bevindt zich volledig ten noorden van de Schelde. Het grondgebied kent 

hoofdzakelijk een agrarisch grondgebruik, met verspreid meer verstedelijkte kernen.  

De onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis ‘Neerkouter’ en ‘De Winningen’ zijn 

gesitueerd in de open ruimte aan de zuidwestelijke rand van de kern van Sint-Niklaas, terwijl de 

compensatiegebieden t.g.v. inname van HAG bij de realisatie van het ziekenhuis in gebied Neerkouter 

eerder gelegen zijn ter hoogte van open ruimte naast kleinere woonkernen, verkavelingen of 

lintbebouwing. 
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Het onderzoeksgebied  ‘De Winningen’ is gelegen binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk 

gebied Sint-Niklaas. Volgens deze afbakening behoren de onderzoeksgebieden ‘Neerkouter’, 

compensatiegebieden ‘Puivelde’, ‘Clementwijk’ en ‘Vrasenestraat’ tot het buitengebied. 

 Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit 

Wonen 

 Het onderzoeksgebied Neerkouter bevat twee woningen. Ook in de omgeving is bewoning 

aanwezig, bijvoorbeeld in de Heimolenstraat en ten zuiden van de N41. 

 Met uitzondering van bijgebouwen en tuinzones bevat het onderzoeksgebied De Winningen 

geen woningen. In de Arnhoutstraat, Botermelkstraat en de Langhalsbeekstraat zijn tevens 

woningen in de directe omgeving van het onderzoeksgebied gelegen. 

 In het compensatiegebied Puivelde is een woning gelegen. Verder omvat het gebied 

verschillende tuinzones van de bebouwing in de Kemzekestraat, Marktstraat en 

Palingsgatstraat.   

 Er zijn geen woningen of tuinzones die grenzen aan het compensatiegebied Clementwijk.  

 Het compensatiegebied Vrasenestraat omvat tuinzones van woningen in de Vrasenestraat en 

de Vlasbloemstraat. 

 

Figuur 10-1: Situering woonkernen en gebouwen te Sint-Niklaas (Bron: GRB, 2019) 
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Bedrijvigheid 

Het onderzoeksgebied De Winningen is bestemmingsmatig gelegen binnen het nog niet ontwikkeld 

bedrijventerrein “GRB met tijdelijke winning van oppervlaktedelfstoffen”. Ten noorden van 

Langhalsbeekstraat-Moleken heeft SVK zijn bedrijfsactiviteit gevestigd. 

Ten noordwesten van onderzoeksgebied Neerkouter werd voor het gebied tussen de N70, de 

Botermelkstraat, de Heimolenstraat en de N41 een RUP opgemaakt (2019) dat de realisatie van een 

lokaal bedrijventerrein mogelijk maakt. 

 

Figuur 10-2: Bedrijventerreinen 

Op perceelsniveau liggen er net binnen het onderzoeksgebied De Winningen (in het noorden en 

westen) enkele percelen die bij bedrijfsactiviteit horen. In het noorden betreft het een activiteiten en 

arbeidscentrum ‘De Witte Hoeve’ voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het westen 

betreft het een rundveebedrijf met streekproducten/hoevewinkel en een serrebedrijf (agrarische 

bedrijvigheid). 
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Landbouw 

Het onderzoeksgebied Neerkouter is gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied (HAG), namelijk 

het HAG ‘Landbouwgebied tussen Waasmunster en Sint-Niklaas’. Het WUG Puivelde is gelegen binnen 

het herbevestigd agrarisch gebied ‘Landbouwgebied tussen Lokeren en Waasmunster’. De WUG’s 

Clementwijk en Vrasenestraat grenzen beide aan het HAG ‘Landbouwgebied ten noorden van Sint-

Niklaas en Beveren’. 

 

Figuur 10-3: Herbevestigde agrarische gebieden en geregistreerde landbouwgebruikspercelen (2018) 

Binnen de verschillende onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis en de 

compensatiegebieden voor inname van HAG bij de ontwikkeling van Neerkouter zijn nagenoeg alle 

percelen binnen de contour in geregistreerd landbouwgebruik (2018). 
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Figuur 10-4: Geregistreerde landbouwgebruikspercelen (ALV, 2018) 

   

Figuur 10-5: Geregistreerde landbouwgebruikspercelen (ALV, 2018) 

Tevens werd een LIS opgevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij voor de onderzoeks-

gebieden Neerkouter en De Winningen. 

Binnen het onderzoeksgebied Neerkouter is ca. 15 ha landbouwoppervlakte gelegen, of ca. 94 % van 

de totale oppervlakte van het gebied (ca. 16 ha). In het totaal geregistreerd landbouwareaal betreft 

het 8 betrokken landbouwers, waarvan er 1 zijn bedrijfszetel in het onderzoeksgebied heeft.  

De ca. 15 ha zijn verdeeld over volgende impactklassen: 

Tabel 10-2: Resultaten landbouwimpactstudie 

Landbouwimpact Totaal (ha) Bij sterk betrokken 
landbouwers (ha) 

Bij andere 
landbouwers (ha) 

Zeer hoge impact 6,67 4,54 2,12 

Hoge impact 3,57 0,00 3,57 

Matige impact 1,24 1,24 0,00 

Lage impact 3,32 3,32 0,00 
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Landbouwimpact Totaal (ha) Bij sterk betrokken 
landbouwers (ha) 

Bij andere 
landbouwers (ha) 

Zeer lage impact 0,24 0,24 0,00 

Totaal 15,03 9,34 5,69 

 

Dezelfde resultaten zijn visueel weergegeven op onderstaande kaart. 

De landbouwimpact wordt bepaald op basis van de landbouwstructuur (aandeel perceel in totale 

bedrijfsoppervlakte, huiskavel of niet,…) en de landbouwwaarde van de percelen (bodemgeschiktheid, 

overstromingsgevoeligheid,…). Uit onderstaande kaarten blijkt dat in het westen van het onderzoeks-

gebied Neerkouter een bedrijfsomgeving gelegen is. Verder is het gebied aangeduid als (minder 

geschikt) grasland en minder geschikt ruwvoedergebied. Verschillende percelen zijn echter aangeduid 

als directe bedrijfsakker of directe bedrijfsweide. Volgens de kaart met de landbouwwaarde kent 

vooral de zone in het oosten van het onderzoeksgebied een gemiddelde tot hoge landbouwwaarde. 

In het zuiden is een perceel gelegen met zeer hoge landbouwwaarde. Meer naar het westen daalt de 

landbouwwaarde van de percelen tot laag en zeer laag. Volgens de landbouwimpactkaart zijn 

verschillende percelen aangeduid met een hoge tot zeer hoge impact. Verschillende percelen worden 

bovendien aangeduid als ‘sterk betrokken’. 

 

Figuur 10-6: Landbouwimpactkaart onderzoeksgebied Neerkouter (Bron: LIS, 2019) 
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Figuur 10-7: Landbouwstructuur onderzoeksgebied Neerkouter (Bron: LIS, 2019) 

 

Figuur 10-8: Landbouwwaarde onderzoeksgebied Neerkouter (Bron: Lis, 2019) 

De percelen met bedrijfszetel in gebied Neerkouter zijn reeds opgekocht door AZ Nikolaas.  Ca. 3/4de 

van de percelen in het onderzoeksgebied zijn reeds verworven door AZ Nikolaas. 

 

Binnen het onderzoeksgebied De Winningen is ca. 27 ha landbouwoppervlakte gelegen, of ca. 91 % 

van de totale oppervlakte van het gebied (ca. 30 ha). In het totaal geregistreerd landbouwareaal 

betreft het 6 betrokken landbouwers, waarvan er 2 hun bedrijfszetel in het onderzoeksgebied hebben. 

De ca. 30 ha zijn verdeeld over volgende impactklassen: 
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Tabel 10-3: Resultaten landbouwimpactstudie 

Landbouwimpact Totaal (ha) Bij sterk betrokken 
landbouwers (ha) 

Bij andere 
landbouwers (ha) 

Zeer hoge impact 12,25 12,25 0,00 

Hoge impact 4,01 4,01 0,00 

Matige impact 9,65 6,27 3,38 

Lage impact 0,90 0,90 0,00 

Zeer lage impact 0,40 0,00 0,40 

Totaal 26,81 23,03 3,78 

 

Dezelfde resultaten zijn visueel weergegeven op onderstaande kaart. 

De landbouwimpact wordt bepaald op basis van de landbouwstructuur (aandeel perceel in totale 

bedrijfsoppervlakte, huiskavel of niet,…) en de landbouwwaarde van de percelen (bodemgeschiktheid, 

overstromingsgevoeligheid,…). Uit onderstaande kaarten blijkt dat in het westen van het onderzoeks-

gebied De Winningen een bedrijfsomgeving gelegen is. Verder is het gebied aangeduid als 

akkerbouwgebied, (minder geschikt) grasland en minder geschikt ruwvoedergebied. Verschillende 

percelen zijn echter aangeduid als directe bedrijfsakker of directe bedrijfsweide. Volgens de kaart met 

de landbouwwaarde kent de zone in het noorden en westen van het onderzoeksgebied een zeer hoge 

landbouwwaarde. In het zuiden en het oosten kennen de percelen en gemiddelde tot hoge 

landbouwwaarde. Volgens de landbouwimpactkaart zijn verschillende percelen aangeduid met een 

hoge tot zeer hoge impact. Nagenoeg alle percelen worden bovendien aangeduid als ‘sterk betrokken’. 

 

Figuur 10-9: Landbouwimpactkaart onderzoeksgebied De Winningen (Bron: LIS, 2019) 
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Figuur 10-10: Landbouwstructuur onderzoeksgebied De Winningen (Bron: LIS, 2019) 

 

Figuur 10-11: Landbouwwaarde onderzoeksgebied De Winningen (Bron: Lis, 2019) 

De gronden in onderzoeksgebied De Winningen zijn eigendom van SVK.  

De hoevewinkel in de Arnhoutstraat is onlosmakelijk verbonden met het rundveebedrijf en de 

achterliggende percelen (huiskavels). Het rundveebedrijf is niet uitdovend en nog volop in exploitatie 

(recent nog een omgevingsvergunning aangevraagd).  
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Overige 

In het compensatiegebied Vrasenestraat is ook een begraafplaats gelegen. 

 Ruimtebeleving  

Zie bespreking van het landschapsbeeld in de discipline landschap, § 9. 

Met uitzondering van het compensatiegebied Clementwijk wordt de visueel-landschappelijke context 

van de onderzoeks- en compensatiegebieden bepaald door open, agrarische landschappen omringd 

door lintbebouwing. In de onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen is er de bijkomende 

visuele impact van de N41 aan hun zuidwestzijde. In het compensatiegebied Clementwijk domineert 

een open agrarisch landschap over de volledige lijn, en bevindt de bebouwing zich op ruimere afstand. 

 Gezondheid 

In functie van gezondheid zijn vooral kwetsbare functies en bewoning relevant. Bewoning werd reeds 

in beeld gebracht bij het aspect ruimtegebruik en gebruikskwaliteit (zie § 10.4.2).  

Op onderstaande figuur worden de kwetsbare functies te Sint-Niklaas weergegeven. Ter hoogte van 

de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis Neerkouter en De Winningen en het 

compensatiegebied Clementwijk zijn geen kwetsbare functies gelegen. In de omgeving van 

compensatiegebieden Puivelde (school) en Vrasenestraat (school, kinderopvang en 

ouderenvoorziening) zijn wel kwetsbare functies gelegen.  

 

Figuur 10-12: Kwetsbare functies (Bron: Geopunt) 
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 Veiligheid 

Binnen de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis en compensatiegebieden HAG 

zijn geen Seveso-inrichtingen gelegen.  

Volgens de gegevens van de dienst VR is onderzoeksgebied Neerkouter wel gelegen  binnen de 

consultatiezone van een Seveso-inrichting. Met name de lage drempel Seveso-inrichting Suez Recyper 

nv is gelegen op ca. 1km ten oosten van het onderzoeksgebied Neerkouter. 

Binnen de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis zijn geen leidingen of 

hoogspanningsverbindingen gelegen. Ten westen van het onderzoeksgebied ‘De Winningen’ zijn 

leidingen gelegen. Langsheen de oostelijke grens van het onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ is een 

bovengrondse 70 kV luchtlijn aanwezig. Deze is echter sinds eind 2019 buiten dienst. Elia heeft het 

demonteren van deze 70kV hoogspanningslijn gepland in het najaar van 2020.  

 Effectbespreking en beoordeling 

 Impact op de ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

Het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis bevindt zich in de open ruimte tussen de 

rand van het stedelijk gebied en de N41. Gemeenschapsvoorzieningen zoals een ziekenhuis worden 

verenigbaar geacht met het stedelijk gebied. Het gebied is omgeven door woon- en 

wegenisinfrastructuur (in een ruimer agrarisch kader). De ziekenhuiscampus zal wel een visuele 

barrière vormen maar geen fundamentele structurele barrière. Het agrarisch gebied binnen deze 

infrastructuren zal in deze zone met quasi een derde verminderen. Effecten op de ruimtelijke structuur 

zijn  beperkt negatief (-1) gezien het gebied grenst aan de stedelijke rand en de N41 en ingesloten 

wordt door bebouwing en infrastructuren.  

De verschillende compensatiegebieden voor inname van HAG bij de ontwikkeling van Neerkouter 

kennen momenteel reeds een hoofdzakelijk agrarisch gebruik en een beperkt gemengd gebruik. De 

herbestemming naar agrarisch gebied en overige bestemmingen bij gemengd gebruik wordt bijgevolg 

als verwaarloosbaar beoordeeld ten aanzien van de bestaande toestand (0). 

De compensatiegebieden zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld 

worden als woonuitbreidingsgebied. Het niet invullen van deze gebieden versterkt intrinsiek de 

ruimtelijke structuur van het omliggend open ruimtegebied, maar het effect hangt af van de mate 

waarin het gebied actueel reeds aansluit op/ingesloten wordt door (woon)bebouwing: 

 Compensatiegebied Clementwijk is bestemd als woonuitbreidingsgebied en vormt de 

noordrand van een groot, nog niet aangesneden woongebied volgens het GRUP 

regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. Het wordt nu dus volledig omringd door open ruimte, 

maar er kan logischerwijs vanuit gegaan worden dat dit gebied pas aangesneden zou worden 

van zodra (quasi) al de rest van het woongebied is ingevuld, waarbij gebied Clementwijk aan 

de zuidzijde zou grenzen aan nieuwe woonwijken. Gezien het gebiedje net buiten de rand 

van het volledig (nog niet ontwikkeld) woongebied ligt, wordt de herbestemming als beperkt 

positief (+1) beoordeeld omdat ze een logischere grens tussen stedelijk en openruimtegebied 

met zich mee zou brengen.  

 Het compensatiegebied Puivelde wordt aan drie zijden begrensd door lintbebouwing, maar 

maakt via de lange westzijde integraal deel uit van het aanpalend agrarisch gebied. Derhalve 

wordt de herbestemming eveneens als beperkt positief beoordeeld (+1).  
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 Het  compensatiegebied Vrasenestraat ligt vlakbij het centrum van Nieuwkerken-Waas en 

grenst enkel aan zijn korte oostzijde aan open ruimtegebied. Het vrijwaren van de agrarische 

functie en het niet realiseren van de woonfunctie wordt hier inzake ruimtelijke structuur als 

niet significant beoordeeld (0). 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

Het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis bevindt zich in de open ruimte tussen de 

rand van het stedelijk gebied en de N41. Het gebied is omgeven door woon- en wegenisinfrastructuur 

en tevens ontginningsgebied (in een ruimer kader met agrarisch kader). Het planvoornemen zal wel 

een visuele barrière vormen maar geen fundamentele structurele barrière. Het agrarisch gebied 

binnen deze infrastructuren zal hier ter plaatse wel quasi de helft verminderen. Effecten op de 

ruimtelijke structuur zijn  beperkt negatief (-1) gezien het gebied grenst aan de stedelijke rand en de 

N41 en N70 en ingesloten wordt door bebouwing en infrastructuren.  

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie kan redelijkerwijze aangenomen worden dat 

effecten van een regionaal bedrijventerrein of een ziekenhuis gelijkaardige effecten zullen hebben op 

de ruimtelijke structuur. Het effect van de realisatie van het ziekenhuis ten aanzien van deze 

planologische referentiesituatie (bedrijvigheid) wordt als verwaarloosbaar ingeschat (0). 

 Impact op ruimtegebruik en gebruikskwaliteit 

 Wonen 

Ten gevolge van het plan voor de realisatie van het ziekenhuis zullen twee woningen moeten 

verdwijnen in het onderzoeksgebied Neerkouter. Deze woningen en omliggende gronden zijn reeds 

verworven door het ziekenhuis. Het verlies aan feitelijk wonen wordt als een negatief effect (-2) 

beoordeeld.  

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie betekent het voorgenomen plan voor de realisatie 

van het ziekenhuis, in geval gekozen wordt voor het onderzoeksgebied Neerkouter met 

compensatiegebieden, een verlies aan potentieel woongebied. Echter, de mate waarin 

woonuitbreidingsgebied effectief beschikbaar is voor woningbouw hangt af van de gemaakte 

beleidskeuzes (afbakening regionaalstedelijk gebied, GRS,…). Compensatiegebieden Puivelde en 

Vrasenestraat liggen in een buitengebiedkern (resp. Puivelde en Nieuwkerken-Waas) en het GRS Sint-

Niklaas heeft beide gebieden expliciet aangeduid als “niet aan te snijden”. Gebied Clementwijk is een 

zone woonuitbreidingsgebied dat expliciet buiten de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 

Sint-Niklaas werd gehouden (bron: Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden). De herbestemming tot 

agrarisch gebied vormt dus de logische uitvoering van de beleidskeuzes. Om deze redenen, en mede 

gezien de relatief beperkte oppervlakte van de potentiële woon-oppervlakte die verloren gaat, wordt 

het effect van de herbestemming t.a.v. de woonfunctie slechts als beperkt negatief (-1) te beoordeeld.  

De ontwikkeling van een ziekenhuiscampus in onderzoeksgebied De Winningen heeft geen invloed op 

de functie wonen (0) aangezien binnen het onderzoeksgebied geen woningen voorkomen. 

De nieuwe ziekenhuiscampus laat toe om op de huidige sites in het centrum en buiten Sint-Niklaas 

andere stedelijke functies, eventueel wonen, te voorzien (+1/+2). 

 Landbouw 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘Neerkouter’ met compensatiegebieden i.r.t. 

inname van HAG 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter, zou volgens de LIS ten 

aanzien van de feitelijke situatie ca. 15 ha landbouwgebied verdwijnen, met daarin één bedrijfszetel. 

De bedrijfszetel is reeds verworven. De zone bestaat voor ongeveer de helft uit percelen met hoge tot 
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zeer hoge landbouwwaarde en een sterke betrokkenheid. Het gebied is voorts volledig gelegen in 

herbevestigd agrarisch gebied.  

De inname van HAG (effect -2) wordt gecompenseerd via de herbestemming van de 

woonuitbreidingsgebieden naar agrarisch gebied (effect +2). Compensatiegebied Puivelde ligt reeds 

in HAG, en bij de gebieden Clementwijk en Vrasenestraat kan het aanpalend HAG uitgebreid worden 

met deze gebieden, waardoor het netto effect op planologisch vlak niet significant is (0).   

Ten aanzien van de feitelijke situatie betekent het planvoornemen voor de realisatie van het 

ziekenhuis echter een significant verlies aan vrij waardevolle landbouwoppervlakte, die niet fysiek 

gecompenseerd wordt in de compensatiegebieden voor de inname van HAG, aangezien deze reeds in 

landbouwgebruik zijn. De bedrijfszetel en gronden zijn reeds verworven. De oorspronkelijke contour 

van het onderzoeksgebied werd weliswaar reeds aangepast in functie van zuinig ruimtegebruik, zodat 

de landbouwfunctie zo min mogelijk geaffecteerd wordt, maar het resterend effect wordt rekening 

houdend met de informatie uit de LIS niettemin negatief tot aanzienlijk negatief beoordeeld (-2/-3). 

Voor de compensatiegebieden voor de inname van HAG zijn er ten aanzien van de feitelijke 

referentiesituatie geen wezenlijke verschillen op het terrein. Wel biedt de herbestemming meer 

juridische zekerheid op de langere termijn. Dit effect wordt verwaarloosbaar tot beperkt positief 

ingeschat (0/+1). 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied ‘De Winningen’ 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen is het mogelijk dat ten 

aanzien van de bestaande toestand ca. 27 ha landbouwgebied zal verdwijnen. Dit betreft een “worst 

case” situatie, gezien het ziekenhuis zo’n 16 ha nodig zal hebben. Er is echter geen zekerheid over de 

concrete invulling van het gebied en de waarde van eventuele ingesloten en/of smalle snippers die 

hun land-bouwwaarde zouden verliezen. Volgens de LIS worden potentieel twee bedrijfszetels 

getroffen, ca. 60% van de landbouwpercelen kent een hoge tot zeer hoge landbouwwaarde en het 

grootste deel van de percelen is “sterk betrokken”.  

De bedrijfszetel – rundveebedrijf in de Arnhoutstraat is mee afhankelijk van de achterliggende 

gronden. De exploitatie en bedrijfszekerheid van de hoevewinkel is hier naar alle waarschijnlijkheid 

mee verbonden. Er is dan ook een rechtstreekse impact op landbouw en bedrijvigheid te verwachten.  

De activiteiten van het arbeidscentrum ‘De Witte Hoeve’ in het noorden hebben ook een  - weliswaar 

beperktere – link met de achterliggende grond maar dan beperkter in oppervlakte en direct 

aansluitend aan de gebouwen.  

In tegenstelling tot gebied Neerkouter maakt onderzoeksgebied De Winningen geen deel uit van HAG. 

De huidige bestemming van het gebied is regionaal bedrijventerrein. Op planologisch vlak is er dus 

geen impact op landbouw (0), maar t.a.v. de feitelijke situatie wordt het verlies aan doorgaans 

waardevolle landbouwgrond, met inname van (een) bedrijfszetel(s) die verbonden zijn met de 

achterliggende gronden als negatief tot aanzienlijk negatief (-2/-3) beoordeeld op basis van de LIS. 

 Bedrijvigheid 

T.a.v. bedrijvigheid worden geen directe effecten verwacht in onderzoeksgebied Neerkouter (zowel 

t.o.v. de feitelijke als de planologische referentiesituatie). 

In het noorden van onderzoeksgebied De Winningen ligt net binnen de contour nog 

bedrijfsinfrastructuur, behorende tot De witte Hoeve. Er wordt van uit gegaan dat deze infrastructuur 

behouden kan blijven. Het RUP dient hier wel de nodige aandacht aan te geven. Tevens is er een 

beperkte oppervlakte agrarisch gebied gekoppeld aan deze activiteit aansluitend aan de gebouwen. 

Het is aanbevolen dat het RUP hier rekening mee houdt door een beperkte oppervlakte aansluitend 

aan deze activiteit (en tevens aan naastgelegen wonen) te vrijwaren van ziekenhuisactiviteit.  
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De hoevewinkel zoals hiervoor vermeld is verbonden met de agrarische activiteit en dus ook met de 

gronden voor rundvee. De beoordeling is in voorgaande paragraaf opgenomen. 

Het effect op (sociale) bedrijvigheid wordt beperkt negatief (-1) beoordeeld. 

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie als bedrijventerrein op De Winningen zal  het 

gebied niet verder ontwikkeld kunnen worden als regionaal bedrijventerrein. Een ziekenhuis betreft 

uiteraard ook een vorm van bedrijvigheid en stelt doorgaans (veel) meer mensen tewerk dan een 

vergelijkbare oppervlakte bedrijventerrein. Tevens zal de voorziene ontginning niet meer kunnen 

plaatsvinden maar deze werd sowieso niet meer economisch rendabel geacht. Omdat er hoe dan ook 

ruimte verloren gaat voor types bedrijvigheid die enkel binnen een regionaal bedrijventerrein mogelijk 

zijn, wordt het effect als negatief (-2) beoordeeld. 

 Gemeenschapsvoorzieningen 

Het plan zal de bouw en exploitatie van een regionaal ziekenhuis mogelijk maken, ter vervanging van 

meerdere bestaande campussen, waardoor de gezondheidszorg beter kan georganiseerd worden. 

Daarnaast komen de bestaande sites in het centrum en buiten Sint-Niklaas vrij voor andere functies, 

eventueel gemeenschapsvoorzieningen (b.v. een woonzorgcentrum). Het effect op de functie 

gemeenschapsvoorzieningen wordt als positief tot aanzienlijk positief (+2/+3) beoordeeld.  

In het compensatiegebied Vrasenestraat ligt een begraafplaats. Ten aanzien van de bestaande en 

planologische referentiesituatie worden geen effecten verwacht. Deze zal van een gepaste 

bestemming voorzien worden. 

 Impact op ruimtebeleving 

Effecten inzake ruimtebeleving zijn voornamelijk relevant bij de onderzoeks-gebieden voor het 

ziekenhuis. Ten aanzien van de compensatiegebieden worden geen significante effecten verwacht, 

aangezien hier geen fysieke ingrepen worden voorzien. 

Zoals reeds besproken bij de perceptieve kenmerken in de discipline landschap (zie § 9.5.4) zal het 

huidige open gebied tussen de stedelijke rand en de N41 in beide onderzoeksgebieden voor de 

realisatie van het ziekenhuis grotendeels ingenomen worden door grotere bouwvolumes.  

In onderzoeksgebied Neerkouter is er relatief voldoende afstand tussen de bewoning in het noorden 

en het eigenlijke gebied voor het ziekenhuis, namelijk ca. 160m van de achtertuinen van woningen in 

de Smisstraat. De hogere bebouwing van het ziekenhuis zal wel zichtbaar zijn vanuit de achtertuinen 

waar er relatief weinig opgaande begroeiing is. De meest nabij gelegen woningen grenzen aan het 

onderzoeksgebied in het noord-westen. Hier kan de visuele impact een rol spelen bij de 

ruimtebeleving, maar daar het over slechts twee woningen gaat, wordt het globaal effect op 

ruimtebeleving beperkt negatief beoordeeld (-1).  
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Rondom onderzoeksgebied De Winningen zijn er meer woningen gesitueerd op kortere afstand. De 

visuele invloed vanuit wonen tot het ziekenhuis is hier naar verwachting groter. Er is uiteraard nog 

niet exact gekend waar de hogere bebouwing zich zal situeren, maar het globaal effect op ruimte-

beleving kan als negatief beoordeeld (-2) worden. Tevens stelt zich de vraag of er nog een 

kwaliteitsvolle invulling kan worden gegeven aan de percelen in het noorden van het 

onderzoeksgebied die ingesloten zullen worden door de woningen en de ziekenhuiscampus (oranje 

afbakening op deze figuur).  

Vanuit de discipline lucht wordt langs de noordelijke zijde van de toegangsweg tot gebied De 

Winningen, een afscherming voorgesteld zoals door een berm of wand die landschappelijk 

integreerbaar is.  In de discipline geluid wordt hier ook eventueel een schermwerking (of stiller wegdek 

evt. gecombineerd met snelheidsverlaging) ten noorden van de ontsluitingsweg parallel met het 

ca. 160m 
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perceel van de geïmpacteerde woning voorgesteld. Indien deze  afscherming wordt voorzien heeft 

deze ook een positieve invloed op visuele beleving en hinder. Bij voorkeur heeft de schermwerking 

dan ook een groene visuele buffering. 

 

De ruimtebeleving van de woning in de Arnhoutstraat naast de toegangsweg zal ook dalen.  

 

 

Ten gevolge van het voorgenomen plan voor de realisatie van het ziekenhuis is bijkomende verlichting 

te verwachten: verlichting van de toegangswegen en parkings, gebouwenverlichting en eventuele 

lichtreclame. Effecten zijn echter beperkt gezien de omgeving van beide onderzoeksgebieden reeds 

verlicht is aan de randen ten gevolge van wegverlichting en gebouwen.  
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Schaduweffecten van hogere bouwvolumes kunnen relevant zijn. Deze schaduwvorming zal relevant 

zijn binnen het te realiseren project zelf (zoals bij de inrichting van publieke ruimtes rond de 

gebouwen) en niet ten aanzien van de randen van het onderzoeksgebied.   

Op vlak van sociale beleving worden geen significante effecten verwacht (0) in onderzoeksgebied  

Neerkouter. De meeste tuinzones zijn visueel voldoende afgeschermd en er kan worden verwacht dat 

de ziekenhuisgebouwen, van waaruit inkijk mogelijk is, zich in het centrale gedeelte van de campus 

zullen bevinden, op voldoende afstand van de woningen. In gebied De Winningen zullen de ziekenhuis-

gebouwen normaliter een stuk dichter bij de (tuinen van de) woningen komen te staan, waardoor het 

effect inzake sociale beleving en inkijk als beperkt negatief wordt beoordeeld. 

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie als bedrijventerrein op De Winningen kan 

verondersteld worden dat een ziekenhuis qua beleving positiever ervaren wordt dan een 

bedrijventerrein, maar anderzijds bestaat een ziekenhuis uit hogere gebouwen, waardoor hun visuele 

impact en potentiële inkijk verder reiken. Het belevingseffect van de realisatie van het ziekenhuis ten 

aanzien van deze planologische referentiesituatie (bedrijvigheid) wordt globaal als niet significant 

beoordeeld (0). 

 Gezondheid 

Effecten op gezondheid zijn relevant ter hoogte van bewoning en kwetsbare functies. Hiertoe zijn 

voornamelijk de wegsegmenten 9, 11, 13, 19, 21 en 23 met dichte bebouwing relevant. Deze relevante 

wegsegmenten werden in de discipline lucht allen doorgerekend door middel van het model CAR-

Vlaanderen. Ook langsheen de wegsegmenten 1, 5, 7, 17 en 25 is in beperkte mate bewoning gelegen, 

maar gezien het slechts enkele woningen betreft (die veelal verder van de wegas gelegen zijn, behalve 

bij segment 25 nieuwe ontsluitingsweg ontwikkeling De Winningen), worden deze niet verder in 

beschouwing genomen. 

Situering wegsegmenten: zie §5.1. 

Lucht 

Realisatie ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter 

Tabel 10-4: Tabel gezondheidseffecten ten gevolge van NO2 

Weg-
segment 

Referentie Geplande 
toestand 

Bijdrage  Toetsing 
GAW 

Tussen-
score 

Bijgestelde 
score 

9 19,6 19,8 0,2 1,0% 0 0 

11 21,2 21,8 0,6 3,0% -1 -2 

13 26,6 27,2 0,6 3,0% -1 -2 

19 20,6 15,5 -5,1 -25,5% +3 +3 

21 18,2 17,1 -1,1 -5,5% +2 +2 

23 19,8 19,8 0,0 0,0% 0 0 

 

Tabel 10-5: Tabel gezondheidseffecten ten gevolge van PM10 

Weg-
segment 

Referentie Geplande 
toestand 

Bijdrage  Toetsing 
GAW 

Tussen-
score 

Bijgestelde 
score 

9 17,7 17,7 0,0 0,0% 0 0 

11 18,3 18,4 0,1 0,05% 0 0 
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Weg-
segment 

Referentie Geplande 
toestand 

Bijdrage  Toetsing 
GAW 

Tussen-
score 

Bijgestelde 
score 

13 19,8 20 0,2 1,0% 0 0 

19 18,2 17,3 -0,9 -4,5% +2 +2 

21 17,7 17,6 -0,1 -0,05% 0 0 

23 18,0 18 0 0,0% 0 0 

 

Tabel 10-6: Tabel gezondheidseffecten ten gevolge van PM2,5 

Weg-
segment 

Referentie Geplande 
toestand 

Bijdrage  Toetsing 
GAW 

Tussen-
score 

Bijgestelde 
score 

9 11,1 11,2 0,1 1,0% 0 -1 

11 11,6 11,6 0,0 0,0% 0 -1 

13 12,5 12,6 0,1 1,0% 0 -1 

19 11,5 10,9 -0,6 -6,0% +2 +1 

21 11,2 11,1 -0,1 -1,0% 0 -1 

23 11,4 11,4 0,0 0,0% 0 -1 

 

Realisatie ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen 

Tabel 10-7: Tabel gezondheidseffecten ten gevolge van NO2 

Weg-
segment 

Referentie Geplande 
toestand 

Bijdrage  Toetsing 
GAW 

Tussen-
score 

Bijgestelde 
score 

9 19,6 19,8 0,2 1,0% 0 0 

11 21,2 21,8 0,6 3,0% -1 -2 

13 26,6 27,2 0,6 3,0% -1 -2 

19 20,6 20,6 0 0,0% 0 0 

21 18,2 18,2 0 0,0% 0 0 

23 19,8 19,8 0 0,0% 0 0 

25 15,2 17,7 2,5 12,5% -3 -3 

 

Tabel 10-8: Tabel gezondheidseffecten ten gevolge van PM10 

Weg-
segment 

Referentie Geplande 
toestand 

Bijdrage  Toetsing 
GAW 

Tussen-
score 

Bijgestelde 
score 

9 17,7 17,7 0 0,0% 0 0 

11 18,3 18,4 0,1 0,05% 0 0 

13 19,8 20,0 0,2 1,0% 0 0 

19 18,2 18,2 0 0,0% 0 0 

21 17,7 17,7 0 0,0% 0 0 

23 18,0 18,0 0 0,0% 0 0 

25 17,3 17,7 0,4 2,0% -1 -1 
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Tabel 10-9: Tabel gezondheidseffecten ten gevolge van PM2,5 

Weg-
segment 

Referentie Geplande 
toestand 

Bijdrage  Toetsing 
GAW 

Tussen-
score 

Bijgestelde 
score 

9 11,1 11,2 0,1 1,0% 0 -1 

11 11,6 11,6 0 0,0% 0 -1 

13 12,5 12,6 0,1 1,0% 0 -1 

19 11,5 11,5 0 0,0% 0 -1 

21 11,2 11,2 0 0,0% 0 -1 

23 11,4 11,4 0 0,0% 0 -1 

25 10,9 11,1 0,2 2,0% -1 -2 

 

Conclusies 

Uit bovenstaande analyses wordt duidelijk dat bij de realisatie van het ziekenhuis in het 

onderzoeksgebied Neerkouter negatieve gezondheidseffecten voor NO2 voorkomen op twee 

wegsegmenten van de N70 (11 en 13), met ca. 240 woningen. Door een knip in de Heimolenstraat 

worden op de wegsegmenten 19 en 21 ten noorden van de toegang dan weer positieve tot aanzienlijk 

positieve effecten verwacht. Gezondheidseffecten ten gevolge van PM10 zijn niet significant, met 

uitzondering van een positief effect op de Heimolenstraat (segment 19). Gezondheidseffecten ten 

gevolge van PM2,5 zijn beperkt negatief (omwille van het overschrijden van de gezondheidskundige 

advieswaarde GAW, niet vanwege de bijdrage zelf), met uitzondering van een beperkt positief effect 

op de Heimolenstraat (segment 19) ten gevolge de knip. 

Uit bovenstaande analyses wordt duidelijk dat bij de realisatie van het ziekenhuis in het 

onderzoeksgebied De Winningen negatieve gezondheidseffecten voor NO2 voorkomen op de N70, 

met name dezelfde twee wegsegmenten als bij Neerkouter (11 en 13), maar hier komen geen 

(aanzienlijk) positieve effecten voor aangezien in dit alternatief de Heimolenstraat niet wordt geknipt. 

Langs segment 25, de ontsluitingsweg van De Winningen, treden aanzienlijk negatieve effecten op 

voor NO2. Gezondheidseffecten ten gevolge van PM10 worden niet verwacht (niet significant), behalve 

op segment 25 waar een beperkt negatief effect wordt berekend. Gezondheidseffecten ten gevolge 

van PM2,5 zijn voor alle wegsegmenten beperkt negatief behalve voor segment 25 waar een negatief 

effect wordt berekend. 

Hierbij moet gesteld worden dat de berekende scores een “worst case” situatie weergeven. CAR 

Vlaanderen berekent namelijk immissies aan de gevel, maar de immissies binnen de bouwblokken en 

de tuinzones zijn beduidend lager. Bovendien betreffen de verkeersgegevens, die de input van het 

luchtmodel zijn, gemiddelde werkdagen in plaats van gemiddelde weekdagen, waardoor een beperkte 

overschatting van het verkeer in de geplande situatie gemodelleerd werd.  

Tot slot blijkt globaal dat de negatieve scores die bekomen worden voornamelijk veroorzaakt worden 

doordat in de referentiesituatie, en bijgevolg ook de geplande situatie, reeds overschrijdingen van de 

gezondheidskundige advieswaarden GAW vastgesteld worden. De bijdragen van het planvoornemen 

zelf zijn veelal verwaarloosbaar tot hooguit beperkt negatief. Behalve voor segment 25 (nieuwe 

toegangsweg De Winningen) waar ook (beperkt) negatieve en aanzienlijke negatieve effecten worden 

berekend. 

Op grond hiervan wordt globaal geoordeeld dat de -2-scores aan de voorgevel van een aantal 

wegsegmenten aanvaardbaar geacht worden. Ze zijn ook niet op een redelijke manier te milderen, 

omdat de verkeers-generatie van het ziekenhuis, die deze scores veroorzaakt, niet aanzienlijk kan 

verminderd worden, evenmin als de ontsluitingsstructuur van beide sites.  
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Voor de nieuwe ontsluitingsweg van De Winningen (segment 25) wordt voor NO2 een score -3 

berekend. De absolute immissie blijft evenwel onder de gezondheidskundige advieswaarde. Tevens 

gaat het over 1 getroffen woning en dus een beperkt aantal gehinderden. Net zoals voorgesteld in de 

discipline lucht kan een afscherming ter hoogte van deze woning tot verbeterde scores leiden, hoewel 

een negatieve score nog steeds niet uitgesloten zou zijn. Er wordt een aanbeveling rond afscherming 

geformuleerd.  

Vanuit gezondheidskundig oogpunt is er wel een voorkeur voor het onderzoeksgebied Neerkouter, 

gezien hier positieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van de knip in de Heimolenstraat, die 

niet voorkomen bij het onderzoeksgebied De Winningen. Uiteraard zou deze knip ook autonoom 

kunnen gerealiseerd worden indien het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen wordt 

ingeplant. Tevens is er een direct aansluitende woning (en een afgeschermde woning door stal/winkel)  

gelegen aan de ontsluitingsweg aan De Winningen.  

In de analyse werd er gerekend met het scenario 10% verschuiving, omdat dit scenario voor lucht het 

meest bepalend is voor de beoordeling van de leefbaarheid langs de N70. Wanneer het scenario 30% 

verschuiving wordt doorgerekend worden de volgende resultaten bekomen: 

- Segment 11: Afname met 0,1 µg/m³ (van +0,6 naar +0,5 µg/m³) voor NO2 

- Segment 13: Afname met 0,1 µg/m³ (van +0,2 naar +0,1 µg/m³) voor PM10 

- Overige segmenten: geen wijzigingen 

Dit betekent dat de tussenscores en bijgestelde scores niet wijzigen tussen de verschuivingsscenario’s. 

 

Geluid 

Blootstelling bevolking aan geluidshinder 

Voor de gezondheidsimpact van het (verkeers)geluid werd per wegsegment het geluidsniveau (Lden) 

bepaald ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing vanuit de referentiesituatie zoals berekend in de 

discipline geluid (scenario 30% verschuiving). Vertrekkend vanuit de verkeerscijfers per segment is de 

Lden bijdrage van het plan berekend. Op basis hiervan werd per wegsegment het percentage 

gehinderden (%A) bepaald. De bekomen verschillen tussen beide toestanden werden vervolgens 

getoetst aan het significantiekader.  

Hierna wordt indicatief een overzicht gegeven van het aantal betrokken woningen en gerelateerd 

aantal inwoners7 voor de relevante segmenten: 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter: 

%A zonder significante effecten: 

- Segmenten 1, 3, 5, 9, 13, 23, 25 

%A met beperkt negatieve effecten: 

- Segment 7: 15-tal woningen in eerste lijn (ca. 36 bewoners) 

- Segment 11: 50-tal woningen in eerste lijn (ca. 119 bewoners) 

                                                                 

7 Gemiddelde huishoudensgrootte Sint-Niklaas = 2,37 (Bron = https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor--jouw-

gemeente-in-cijfers) 
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- Segment 17: geen woningen 

%A met positieve effecten: 

- Segment 21: 30-tal woningen in eerste lijn (ca. 71 bewoners) 

%A met aanzienlijk positieve effecten: 

- Segment 19: 22-tal woningen in eerste lijn (ca. 52 bewoners) 

 

Realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen: 

%A zonder significante effecten: 

- Segmenten 1, 5, 7, 9, 13, 17,19,21,23 

%A met beperkt negatieve effecten: 

- Segment 3: 15-tal woningen in eerste lijn (ca. 36 bewoners) 

%A met negatieve effecten: 

- Segment 25: 1 woning (ca. 3 bewoners) 

 

Inzake percentage gehinderden (%A) zijn beperkt negatieve effecten (-1) te verwachten langs de 

segmenten 7 (N70  – Gentse Baan) en 11 (N41 tussen Heimolenstraat en E17) in geval de realisatie van 

het ziekenhuis plaatsvindt in het onderzoeksgebied Neerkouter, en langs segment 3 (N41 tussen rond 

rotonde en N70) ingeval de realisatie van het ziekenhuis plaatsvindt in het onderzoeksgebied De 

Winningen. Bij ontwikkeling van onderzoeksgebied De Winningen worden negatieve effecten (-2) 

verwacht langs segment 25 (de nieuwe toegangsweg tot het ziekenhuis). In geval van Neerkouter zijn 

aanzienlijk positieve effecten (+3) te verwachten langs segment 19 (deel van de Heimolenstraat) en 

positieve effecten (+2) langs segment 21 (deel van de Heimolenstraat), gezien de knip die voorzien 

wordt in de Heimolenstraat. Voor de overige segmenten worden verwaarloosbare effecten verwacht 

(0). 

 

Uit de effectbeoordeling in de discipline geluid blijkt dat bij de realisatie van het ziekenhuis in gebied 

De Winningen er langs de ontsluitingsweg - segment 25 – de gedifferentieerde referentiewaarde Lden 

maar ook Lnight overschreden worden. Dit betreft volgens het significantiekader in de discipline geluid 

een aanzienlijk negatief effect voor de aansluitende woning. Vanuit de discipline geluid zou de impact 

kunnen worden teruggebracht tot een score -1 door een afscherming ten noorden van de 

ontsluitingsweg parallel met het perceel van de geïmpacteerde woning of het werken met stillere 

wegdekken evt. gecombineerd met snelheidsverlaging . Rekening houdend met het beperkt aantal 

gehinderden wordt in de discipline gezondheid een afscherming als aanbeveling opgenomen.  

 

In de discipline geluid is beschreven en geïllustreerd dat een parking ook een invloed kan hebben op 

het omgevingslawaai. Daar dit sterk afhankelijk is van de locatie, de wijze van afschermen, de 

maatregelen in het parkeergebouw enz., kan hier momenteel in de discipline gezondheid nog geen 

concrete uitspraak over worden gedaan. Dit zal wel kunnen op projectniveau.  
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In de analyse werd er gerekend met het scenario 30% verschuiving, omdat dit scenario het meest 

bepalend werd gesteld in de discipline geluid. De intensiteiten op de ontsluitingswegen van de beide 

locaties blijven dezelfde en bijgevolg ook de resultaten van de scenario’s. Bij realisatie van het 

ziekenhuis in Neerkouter of De Winningen werd in de discipline geluid verduidelijkt dat wanneer het 

scenario 10% verschuiving wordt beschouwd, de effecten eveneens verwaarloosbaar zijn. Voor 

gezondheid wordt er verwacht dat een toename aan verkeer op de N70 (scenario 10% verschuiving 

tov 30% verschuiving) vergelijkbare scores zal opleveren die schommelen tussen verwaarloosbare en 

beperkt negatieve effecten op de meeste segmenten.  
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Tabel 10-10: Percentage gehinderden (%A) per wegsegment (NEER = onderzoeksgebied Neerkouter, WIN = Onderzoeksgebied De Winningen) 

 

 

Segment 15: effecten ten aanzien van segment 15 zijn niet relevant, gezien er geen bewoning gelegen is nabij dit segment noch in de toekomst te verwachten (segment behoort 

tot de weginfrastructuur-rotonde). 

 

   

segment 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

REF 65 64 66 68 67 64 60 63 62 64 60 60

GT NEER 65 64 66 69 67 65 61 64 55 62 60 60

GT WIN 65 65 66 68 67 64 60 63 62 64 60 65

%HA REF 16,2 14,8 17,7 20,9 19,2 14,8 10,3 13,6 12,4 14,8 10,3 10,3

%HA GT NEER 16,6 15,2 18,3 21,8 19,6 15,5 10,8 14,9 6,4 12,6 10,3 10,3

%HA GT WIN 16,5 15,6 18,1 21,5 19,6 15,4 10,7 13,6 12,4 14,8 10,3 16,0

Verschil NEER 0,4 0,4 0,6 0,9 0,3 0,7 0,5 1,4 -6,0 -2,2 0,0 0,0

Verschil WIN 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7

%A REF 35,5 33,4 37,6 42,2 39,9 33,4 25,7 31,3 29,4 33,4 25,7 25,7

%A GT NEER 36,1 34,0 38,5 43,4 40,4 34,4 26,6 33,6 17,5 29,8 25,7 25,7

%A GT WIN 35,9 34,6 38,3 42,9 40,4 34,2 26,4 31,3 29,4 33,4 25,7 35,3

Verschil NEER 0,6 0,6 0,9 1,2 0,5 1,0 0,9 2,2 -11,9 -3,6 0,0 0,0

Verschil WIN 0,4 1,3 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6

beperkt negatief effect

positief effect

aanzienlijk positief effect

negatief effect



 
Blootstelling kwetsbare functies aan geluidshinder 

In § 10.4.4 werden de kwetsbare locaties binnen het studiegebied weergegeven. Hieruit blijkt dat er 

een kinderdagverblijf gelegen is langsheen het wegsegment 13 (N70 – Prinses Jos.-Charlottelaan), 

waar er bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter een negatief effect verwacht 

wordt op het aantal gehinderden (%A). Uit de geluidsmodellering blijkt echter dat de Lden ter hoogte 

van het kinderdagverblijf 53 dBA bedraagt, wat overeenkomt met de GAW-waarde.  

Overige kwetsbare functies zijn verder weg gelegen, waardoor redelijkerwijze aangenomen kan 

worden dat effecten verwaarloosbaar zullen zijn. 

 

Figuur 10-13: Situering kwetsbare functies op de gemodelleerde geluidskaart voor het onderzoeksgebied 
Neerkouter 

 

 Veiligheid 

In een advies op de startnota besliste de dienst VR dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient 

opgemaakt te worden, gelet op het feit dat: 

 volgens de gegevens van de dienst VR in het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig 

zijn; 

 volgens de gegevens verstrekt in de startnota in het plangebied geen Seveso-inrichtingen 

mogelijk zijn. Het gaat met name niet om industriegebied; 

 volgens de gegevens van de dienst VR is een van de onderzoeksgebieden voor de realisatie 

van het ziekenhuis wel gelegen binnen de consultatiezone van een Seveso-inrichting. Met 

name de lage drempel Seveso-inrichting Suez Recyper nv op ca. 1km ten oosten van het 

onderzoeksgebied Neerkouter; 

 de dienst VR voldoende elementen in handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan 

mensen in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden ten gevolge van de 
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aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij dit bedrijf en te besluiten dat de inplanting van de 

aandachtsgebieden te verzoenen is met de aanwezigheid van deze Seveso-inrichting. 

 Conclusie en eventuele maatregelen/aanbevelingen 

 Conclusie 

Ruimtelijke structuur en context 

Effecten vanuit de realisatie van het ziekenhuis op de ruimtelijke structuur en context zijn  beperkt 

negatief (-1) gezien de onderzoeksgebieden  grenzen aan de stedelijke rand en de N41 en ingesloten 

worden door bebouwing en infrastructuren. De ziekenhuiscampus zal wel een visuele barrière vormen 

maar geen fundamentele structurele barrière. 

Wonen 

Ten gevolge van het plan voor de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter zullen 

twee woningen moeten verdwijnen (woningen en omliggende gronden reeds verworven door het 

ziekenhuis). Het verlies aan feitelijk wonen  wordt als een negatief effect (-2) beoordeeld. In het 

onderzoeksgebied De Winningen komen geen woningen voor (0).  

De nieuwe ziekenhuiscampus laat toe om op de huidige sites in het centrum en buiten Sint-Niklaas 

andere stedelijke functies, eventueel wonen, te voorzien (+1/+2). 

Landbouw 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in  het onderzoeksgebied Neerkouter, zou volgens de LIS ten 

aanzien van de feitelijke situatie ca. 15 ha landbouwgebied verdwijnen, met daarin één bedrijfszetel. 

De bedrijfszetel en gronden zijn reeds verworven. Bovendien bestaat de zone voor ongeveer de helft 

uit percelen met hoge tot zeer hoge landbouwwaarde en een sterke betrokkenheid. Het gebied is 

voorts volledig gelegen in herbevestigd agrarisch gebied.  

De inname van herbevestigd agrarisch gebied HAG (effect -2) wordt gecompenseerd via de 

herbestemming van de woonuitbreidingsgebieden naar agrarisch gebied (effect +2). 

Compensatiegebied Puivelde ligt reeds in HAG, en bij de compensatiegebieden Clementwijk en 

Vrasenestraat kan het aanpalend HAG uitgebreid worden met deze gebieden, waardoor het netto 

effect op planologisch vlak niet significant is (0).   

Ten aanzien van de feitelijke situatie betekent het planvoornemen voor de realisatie van het 

ziekenhuis echter een significant verlies aan vrij waardevolle landbouwoppervlakte, die niet fysiek 

gecompenseerd wordt in de compensatiegebieden, aangezien deze reeds in landbouwgebruik zijn. De 

bedrijfszetel en gronden zijn reeds verworven. De oorspronkelijke contour van het onderzoeksgebied 

werd weliswaar reeds aangepast in functie van zuinig ruimtegebruik, zodat de landbouwfunctie zo min 

mogelijk geaffecteerd wordt, maar het resterend effect wordt rekening houdend met de informatie 

uit de LIS niettemin negatief tot aanzienlijk negatief beoordeeld (-2/-3). Voor de compensatiegebieden 

voor de inname van HAG zijn er ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie geen wezenlijke 

verschillen op het terrein. Wel biedt de herbestemming meer juridische zekerheid op de langere 

termijn. Dit effect wordt verwaarloosbaar tot beperkt positief ingeschat (0/+1). 

Bij de realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen is het mogelijk dat ten 

aanzien van de bestaande toestand ca. 27 ha landbouwgebied zal verdwijnen. Dit betreft een “worst 

case” situatie, gezien het ziekenhuis zo’n 16 ha nodig zal hebben. Er is echter geen zekerheid over de 

concrete invulling van het gebied en de waarde van eventuele ingesloten en/of smalle snippers die 

hun land-bouwwaarde zouden verliezen. Volgens de LIS worden potentieel twee bedrijfszetels 
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getroffen, ca. 60% van de landbouwpercelen kent een hoge tot zeer hoge landbouwwaarde en het 

grootste deel van de percelen is “sterk betrokken”.  

De bedrijfszetel – rundveebedrijf in de Arnhoutstraat is mee afhankelijk van de achterliggende 

gronden. De exploitatie en bedrijfszekerheid van de hoevewinkel is hier naar alle waarschijnlijkheid 

mee verbonden. Er is dan ook een rechtstreekse impact op landbouw en bedrijvigheid te verwachten.  

De activiteiten van het arbeidscentrum ‘De Witte Hoeve’ in het noorden hebben ook een  - weliswaar 

beperktere – link met de achterliggende grond maar dan beperkter in oppervlakte en direct 

aansluitend aan de gebouwen.  

In tegenstelling tot gebied Neerkouter maakt onderzoeksgebied De Winningen geen deel uit van HAG. 

De huidige bestemming van het gebied is regionaal bedrijventerrein. Op planologisch vlak is er dus 

geen impact op landbouw (0), maar t.a.v. de feitelijke situatie wordt het verlies aan doorgaans 

waardevolle landbouwgrond, met inname van (een) bedrijfszetel(s) die verbonden zijn met de 

achterliggende gronden als negatief tot aanzienlijk negatief (-2/-3) beoordeeld op basis van de LIS. 

Bedrijvigheid en gemeenschapsvoorzieningen 

T.a.v. bedrijvigheid worden bij de realisatie van het ziekenhuis geen directe effecten verwacht in 

onderzoeksgebied Neerkouter. In onderzoeksgebied De Winningen ligt in het noorden net binnen de 

contour bedrijfsinfrastructuur (behorende tot De witte Hoeve). Er wordt van uit gegaan dat deze 

infrastructuur behouden kan blijven. Tevens is er een beperkte oppervlakte agrarisch gebied 

gekoppeld aan deze activiteit aansluitend aan de gebouwen (-1).  

Het plan zal de bouw en exploitatie van een regionaal ziekenhuis mogelijk maken, ter vervanging van 

meerdere bestaande campussen, waardoor de gezondheidszorg beter kan georganiseerd worden 

(+2/+3).  

Ruimtebeleving 

In onderzoeksgebied Neerkouter is er relatief voldoende afstand tussen de bewoning in het noorden 

en het eigenlijke gebied voor het ziekenhuis, namelijk ca. 160m van de achtertuinen van woningen in 

de Smisstraat. De hogere bebouwing van het ziekenhuis zal wel zichtbaar zijn vanuit de achtertuinen 

waar er relatief weinig opgaande begroeiing is. De meest nabij gelegen woningen grenzen aan het 

onderzoeksgebied in het noord-westen. Hier kan de visuele impact een rol spelen bij de 

ruimtebeleving, maar daar het over slechts twee woningen gaat, wordt het globaal effect op 

ruimtebeleving beperkt negatief beoordeeld (-1).  

Rondom onderzoeksgebied De Winningen zijn er meer woningen gesitueerd op kortere afstand. De 

visuele invloed vanuit wonen tot het ziekenhuis is hier naar verwachting groter. Er is uiteraard nog 

niet exact gekend waar de hogere bebouwing zich zal situeren, maar het globaal effect op ruimte-

beleving kan als negatief beoordeeld (-2) worden. Tevens stelt zich de vraag of er nog een 

kwaliteitsvolle invulling kan worden gegeven aan de percelen in het noorden van het 

onderzoeksgebied die ingesloten zullen worden door de woningen en de ziekenhuiscampus. Vanuit de 

discipline lucht wordt langs de noordelijke zijde van de toegangsweg tot gebied De Winningen, een 

afscherming als aanbeveling voorgesteld zoals door een berm of wand die landschappelijk 

integreerbaar is. Indien een afscherming wordt voorzien al deze uiteraard ook positief beoordeeld 

worden t.a.v. de ruimtebeleving van deze weg.  

Gezondheid 

Bij de realisatie van het ziekenhuis treden voor de beide onderzoeksgebieden negatieve 

gezondheidseffecten op  voor NO2 op twee wegsegmenten van de N70 (11 en 13), met ca. 240 

woningen. Door een knip in de Heimolenstraat bij ontwikkeling Neerkouter worden op de 
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wegsegmenten 19 en 21 in deze Heimolenstraat ten noorden van de toegang dan weer positieve tot 

aanzienlijk positieve effecten verwacht. Langs segment 25, de nieuwe ontsluitingsweg van De 

Winningen, treden aanzienlijk negatieve effecten op voor NO2.  De absolute immissie blijft hier evenwel 

onder de gezondheidskundige advieswaarde. Tevens gaat het over 1 getroffen woning en dus een 

beperkt aantal gehinderden. Gezondheidseffecten ten gevolge van PM10 zijn niet significant, met 

uitzondering van een positief effect op de Heimolenstraat (segment 19) bij ontwikkeling Neerkouter 

door de knip en een beperkt negatief effect op de ontsluitingsweg segment 25 bij ontwikkeling De 

Winningen. Gezondheidseffecten ten gevolge van PM2,5 zijn beperkt negatief (omwille van het 

overschrijden van de GAW, niet vanwege de bijdrage zelf), met uitzondering van een beperkt positief 

effect op de Heimolenstraat (segment 19) en een negatief effect op de ontsluitingsweg (segment 25) 

bij ontwikkeling van het ziekenhuis in gebied De Winningen. Hierbij moet globaal gesteld worden dat 

de berekende scores een “worst case” situatie weergeven. De negatieve scores worden voornamelijk 

veroorzaakt doordat in de referentiesituatie, en bijgevolg ook de geplande situatie, reeds 

overschrijdingen van de GAW vastgesteld worden (uitgezonderd nieuwe toegangsweg De Winningen). 

 

Inzake percentage geluidsgehinderden (%A) zijn beperkt negatieve effecten (-1) te verwachten langs 

de segmenten 7 (N70  – Gentse Baan) en 11 (N41 tussen Heimolenstraat en E17) in geval de realisatie 

van het ziekenhuis plaatsvindt in het onderzoeksgebied Neerkouter, en langs segment 3 (N41 tussen 

rond rotonde en N70) ingeval de realisatie van het ziekenhuis plaatsvindt in het onderzoeksgebied De 

Winningen. Bij ontwikkeling van onderzoeksgebied De Winningen worden negatieve effecten (-2) 

verwacht langs segment 25 (de nieuwe toegangsweg tot het ziekenhuis). In geval van Neerkouter zijn 

aanzienlijk positieve effecten (+3) te verwachten langs segment 19 (deel van de Heimolenstraat) en 

positieve effecten (+2) langs segment 21 (deel van de Heimolenstraat), gezien de knip die voorzien 

wordt in de Heimolenstraat. Voor de overige segmenten worden verwaarloosbare effecten verwacht 

(0). 

 

Vanuit gezondheidskundig oogpunt is er wel een voorkeur voor het onderzoeksgebied Neerkouter, 

gezien hier positieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van de knip in de Heimolenstraat, die 

niet voorkomen bij het onderzoeksgebied De Winningen. Uiteraard zou deze knip ook autonoom 

kunnen gerealiseerd worden indien het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen wordt 

ingeplant Tevens is er direct aansluitend een woning  gelegen aan de ontsluitingsweg aan De 

Winningen. Evenwel worden hier maatregelen en aanbevelingen voor voorgesteld. 

 

Compensatiegebieden en planologische situaties 

De compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat kennen momenteel reeds een 

hoofdzakelijk agrarisch gebruik en een beperkt gemengd gebruik. De herbestemming naar agrarisch 

gebied en overige bestemmingen bij gemengd gebruik wordt bijgevolg als verwaarloosbaar 

beoordeeld ten aanzien van de bestaande toestand (0). Voor de functie landbouw volgt de score 0/+1. 

De compensatiegebieden voor de inname van HAG bij gebied Neerkouter zouden bij hun ontwikkeling 

volgens de planologische situatie ingevuld worden als woonuitbreidingsgebied. Het niet invullen van 

deze gebieden versterkt intrinsiek de ruimtelijke structuur van het omliggend open ruimtegebied, 

maar het effect hangt af van de mate waarin het gebied actueel reeds aansluit op/ingesloten wordt 

door (woon)bebouwing.  

 Compensatiegebied Clementwijk: is bestemd als woonuitbreidingsgebied en vormt de 

noordrand van een groot, nog niet aangesneden woongebied volgens het GRUP 
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regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. Gezien het gebiedje net buiten de rand van het volledig 

(nog niet ontwikkeld) woongebied ligt, wordt de herbestemming als beperkt positief (+1) 

beoordeeld omdat ze een logischere grens tussen stedelijk en openruimtegebied met zich 

mee zou brengen.  

 Het compensatiegebied Puivelde wordt aan drie zijden begrensd door lintbebouwing, maar 

maakt via de lange westzijde integraal deel uit van het aanpalend agrarisch gebied. Derhalve 

wordt de herbestemming eveneens als beperkt positief beoordeeld (+1).  

 Het compensatiegebied Vrasenestraat ligt vlakbij het centrum van Nieuwkerken-Waas en 

grenst enkel aan zijn korte oostzijde aan open ruimtegebied. Het vrijwaren van de agrarische 

functie en het niet realiseren van de woonfunctie wordt hier inzake ruimtelijke structuur als 

niet significant beoordeeld (0). 

Ten aanzien van de planologische referentiesituatie betekent het voorgenomen plan, in geval gekozen 

wordt voor het onderzoeksgebied Neerkouter met compensatiegebieden, een verlies aan potentieel 

woongebied. Echter, de mate waarin woonuitbreidingsgebied effectief beschikbaar is voor woning-

bouw hangt af van de gemaakte beleidskeuzes. Het effect van de herbestemming t.a.v. de 

woonfunctie wordt als beperkt negatief (-1) beoordeeld.  

Voor het onderzoeksgebied De Winningen kan bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens 

de planologische situatie redelijkerwijze aangenomen worden dat effecten van een regionaal 

bedrijventerrein of een ziekenhuis gelijkaardig zullen zijn op vlak van ruimtelijke structuur en 

landbouw en ruimtebeleving. Het effect van de realisatie van een ziekenhuis  ten aanzien van deze 

planologische referentiesituatie (bedrijventerrein) wordt verwaarloosbaar ingeschat (0). Anderzijds 

kan bij de realisatie van een ziekenhuis het gebied niet verder ontwikkelen als typisch regionaal 

bedrijventerrein (-2). 
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Tabel 10-11: Conclusie effecten discipline mens-ruimtelijke aspecten en gezondheid 

Effectgroep Realisatie ziekenhuis in gebied 
Neerkouter 

Realisatie ziekenhuis in gebied 
De Winningen 

Compensatiegebieden HAG 
bij ontwikkeling 
Neerkouter 

Eindscore 
na MM/A* 

 Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch Feitelijk Planologisch  

Ruimtelijke 
structuur en 
context 

-1 -1 -1 0 0 Puivelde (+1) 
Clementwijk 
(+1) 
Vrasenestraat 
(0) 

/ 

Ruimtegebruik 
Wonen 
Landbouw 
Bedrijvigheid 
Gemeenschaps-
voorziening 

 
-2 (en +1/+2) 
-2/-3 
0 
+2/+3 

 
-2 (en +1/+2) 
-2/-3 
0 
+2/+3 
 

 
0 (en +1/+2) 
-2/-3 
-1 
+2/+3 
 
 

 
0 
0 
-2 
+2/+3 
 

 
0 
0/+1 
0 
0 
 

 
-1 
+2 
0 
0 

 
/ 
-1 tot -2 
0 
/ 

Ruimtebeleving -1 -1 -2 0 0 +1 -1/-2 

Gezondheid-
lucht 
 

N70: -2 NO2 
PM10: 0 
PM 2,5: -1 
Heimolenstraat: 
+1 tot +3 

idem N70: -2 NO2 
S 25: -3 NO2 
PM10: 0 
S25: -1 PM10 
PM 2,5: -1 
S25: -2 PM2,5 

vergelijkbaar 0 0 / 
S25: -1/-2 
 

Gezondheid-
geluid 
(%gehinderden) 
 

Segm 7,11: -1 
Segm 21: +2 
Segm 19: +3 
Overige: 0 

idem Segm 3: -1  
Segm 25: -2 
Overige: 0 
 

vergelijkbaar 0 0 S25: -1 

Veiligheid 0 0 0 Seveso of 
niet? 

0 0  

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen 

 

 Milderende maatregelen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen 

Aan de zijde van de omliggende bewoning is het nodig om een vorm van visuele buffering / inpassing 

te voorzien, zoals onder de vorm van gelaagd en opgaand groen. Bij voorkeur gecombineerd met 

wintergroene beplanting. 

Tevens stelt zich de vraag of er nog een kwaliteitsvolle invulling kan worden gegeven aan de percelen 

in het noorden van het onderzoeksgebied die ingesloten zullen worden door de woningen en de 

ziekenhuiscampus (oranje afbakening op deze figuur). Een zone met bebouwing wordt hier afgeraden.  
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Ten aanzien van de woning langs de toegangsweg dient het RUP de nodige aandacht te geven aan het 

beperken van het visueel effect van de toegangsweg indien de ruimte hiervoor beschikbaar is. Vanuit 

de discipline lucht wordt langs de noordelijke zijde van de toegangsweg tot gebied De Winningen, een 

afscherming voorgesteld zoals door een berm of wand die landschappelijk integreerbaar is.  In de 

discipline geluid wordt hier ook eventueel een schermwerking (of stiller wegdek evt. gecombineerd 

met snelheidsverlaging) ten noorden van de ontsluitingsweg parallel met het perceel van de 

geïmpacteerde woning voorgesteld. Indien deze  afscherming wordt voorzien heeft deze ook een 

positieve invloed op visuele beleving en hinder. Bij voorkeur heeft de schermwerking dan ook een 

groene visuele buffering. 

 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

De berekende scores voor gezondheid geven een “worst case” situatie weer. De negatieve 

gezondheidsscores voor lucht worden voornamelijk veroorzaakt doordat in de referentiesituatie, en 

bijgevolg ook de geplande situatie, reeds overschrijdingen van de gezondheidskundige advieswaarden 

GAW vastgesteld worden (verstrenging scores) (uitgezonderd voor de nieuwe toegangsweg De 

Winningen). Op grond hiervan wordt geoordeeld dat de -2-scores aan de voorgevel van een aantal 

wegsegmenten langs de N70 aanvaardbaar geacht worden. Ze zijn ook niet op een redelijke manier te 

milderen, omdat de verkeersgeneratie van het ziekenhuis, die deze scores veroorzaakt, niet aanzienlijk 

kan verminderd worden, evenmin als de ontsluitingsstructuur van beide sites. 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied De Winningen 

Voor de nieuwe ontsluitingsweg van De Winningen (segment 25) wordt voor NO2 een score -3 

berekend. De absolute immissie blijft evenwel onder de gezondheidskundige advieswaarde. Tevens 

gaat het over 1 getroffen woning en dus een beperkt aantal gehinderden. Net zoals voorgesteld in de 

discipline lucht kan een afscherming ter hoogte van deze woning tot verbeterde scores leiden, hoewel 
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een negatieve score nog steeds niet uitgesloten zou zijn. Er wordt een aanbeveling rond afscherming 

geformuleerd (zie hierna).  

 

 Aanbevelingen niveau RUP 

Bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen 

In de ruimtelijke analyse van het RUP dient afgestemd te worden op welke wijze de noordrand van 

het onderzoeksgebied met bedrijfsinfrastructuur (arbeidscentrum) het best wordt afgewerkt. Er wordt 

van uit gegaan dat deze infrastructuur behouden kan blijven binnen een gepaste bestemming, maar 

het RUP dient hier wel de nodige aandacht aan te geven. Tevens is het aanbevolen te bekijken welke 

gronden met agrarische functie een directe link hebben met de activiteiten opdat deze buiten de 

perimeters van het RUP kunnen blijven. Daar het gaat over een randzone en tevens percelen nabij 

wonen is dit ook vanuit beleving en hinder het meest aangewezen.     

 

Voor de ontsluitingsweg van De Winningen (segment 25) wordt voor NO2 een score -3 berekend. De 

absolute immissie blijft evenwel onder de gezondheidskundige advieswaarde. Voor geluid wordt hier 

een negatief effecten inzake % gehinderden berekend. Het over 1 getroffen woning ten noorden van 

de ontsluiting en dus een zeer beperkt aantal gehinderden. Net zoals voorgesteld in de discipline lucht 

kan een afscherming ter hoogte van deze woning tot verbeterde scores leiden, hoewel een negatieve 

gezondheidsscore nog steeds niet uitgesloten zou zijn voor lucht. In de discipline geluid wordt een 

afscherming of het werken met stillere wegdekken evt. gecombineerd met snelheidsverlaging als 

maatregel opgenomen. Rekening houdend met het beperkt aantal gehinderden wordt in de discipline 

gezondheid een afscherming als aanbeveling opgenomen. 

 

Bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter 

Aan de zijde van de aangrenzende bewoning is het aan te bevelen om een vorm van visuele buffering 

/ inpassing te voorzien, zoals onder de vorm van gelaagd en opgaand groen. Bij voorkeur 

gecombineerd met wintergroene beplanting: 
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Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Het wordt wel aanbevolen om lichtbronnen en lichtreclame zo veel mogelijk af te wenden van de open 

ruimte en bewoning. 
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 Aanbevelingen ter optimalisatie niveau project/vergunningen/flankerend 

Bij realisatie van het ziekenhuis in het onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Projectniveau 

Er wordt aanbevolen om bij de eigenlijke inrichting van de ziekenhuissite een schaduwstudie uit te 

voeren. 

Flankerend 

De volgende aanbevelingen op flankerend niveau worden opgenomen:  

 Geldende regelgeving m.b.t. billijke vergoedingen voor onteigening/aankoop van 

landbouwgrond 

 Gebruik maken van de zgn. “instrumentenkoffer” van de VLM (grondenbank, begeleiding bij 

herlocalisatie van landbouwbedrijven,…) 

Er wordt aanbevolen om de inrichting van het gebied zodanig uit te voeren dat zo min mogelijk 

snippers landbouwgebied ontstaan. Waar mogelijk worden ook de meest waardevolle (huis)kavels 

gevrijwaard.  

Dit dient zeker te worden bekeken voor het rundveebedrijf en de gekoppelde hoevewinkel in de 

Arnhoutstraat. De leefbaarheid van dit bedrijf door inname van gronden dient te worden nagegaan.  
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 Discipline klimaat 

Vlaanderen zet in op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering: 

- Mitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de 

broeikasgasuitstoot. 

- Adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te 

verwachten gevolgen van klimaatverandering. 

Deze dubbele inzet vertaalt zich in de structuur van het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP). Dit 

VKP 2013-2020 bestaat uit een overkoepelend kader en twee afzonderlijke maar onderling goed 

afgestemde luiken: 

- Een overkoepelend luik 

- Het Vlaams Mitigatieplan (VMP): het doel van het VMP is het verminderen van de uitstoot 

van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 om zo de klimaatverandering tegen 

te gaan. Daarnaast wordt er een basis gelegd voor de noodzakelijke verdere emissiereducties 

richting 2050. 

- Het Vlaams Adaptatieplan (VAP): het doel van het VAP is een beeld te krijgen van hoe 

kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering en vervolgens de weerbaarheid van 

Vlaanderen tegen klimaatverandering verhogen. 

Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 

goed. Het legt de krijtlijnen vast voor het klimaatbeleid in de periode 2021-2030 in het Vlaamse 

Gewest. Samen met het Vlaams Energiebeleidsplan 2021-2030 vormt het de Vlaamse inbreng voor het 

ontwerp van Belgisch geïntegreerd energie- en klimaatplan. 

Het Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030 is op 9 december 2019 goedgekeurd door de 

Vlaamse regering. De voornaamste beleidsdoelstelling is het fors verhogen van de energie-efficiëntie 

in alle sectoren. Het adaptatieplan bouwt verder op de maatregelen en resultaten uit het Vlaams 

Adaptatieplan 2013 – 2020 met als doel de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van 

klimaatverandering verder te versterken en ons steeds beter aan te passen aan de te verwachten 

effecten. Ook wordt er verder gewerkt aan het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van Vlaanderen 

voor klimaatverandering op basis van reeds eerder verkregen resultaten en verdere inzichten. 

Het Klimaatportaal Vlaanderen is in 2018 voorgesteld aan lokale besturen en experten. Het 

Klimaatportaal is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij en wordt aangeboden als startpunt 

voor alle datasets over de klimaattoestand, -effecten of -impact in Vlaanderen. Concreet wordt 

gefocust op 5 thema’s: hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte en de globale klimaattoestand. 

Hittestress 

Uit het Klimaatportaal Vlaanderen blijkt dat de onderzoeksgebieden Neerkouter en De Winningen op 

langere termijn (voornamelijk richting 2100) iets minder vatbaar zijn voor hittestress dan de 

aangrenzende omgeving. Dit is in grote mate te wijten aan de verstedelijking met functies en verharde 

oppervlakten die in de omgeving aanwezig zijn. 
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Figuur 11-1: Aantal hittegolfdagen hoog impact scenario 2100 met indicatieve aanduiding van de 
onderzoeksgebieden (Bron: Klimaatportaal Vlaanderen) 

Overstroming 

Het Klimaatportaal Vlaanderen geeft eveneens inzicht in de aangroei van overstroombaar gebied door 

klimaatverandering. In rode tinten toont de kaart het gebied waar thans geen risico op laagfrequente 

overstroming is, maar in de toekomst wel. Laagfrequent is daarbij eens in de 1000 jaar. Hieruit blijkt 

dat de onderzoeksgebieden gespaard blijven van overstroming. Enkel de waterlopen aan de randen 

zijn ingekleurd. 

De onderzoeksgebieden zijn niet kwetsbaar voor zeespiegelstijgingen, redelijkerwijze door de ligging 

in het binnenland.  

 

Figuur 11-2: Aangroei overstroombaar gebied hoog impact scenario 2100 met indicatieve aanduiding van de 
onderzoeksgebieden (Bron: Klimaatportaal Vlaanderen) 
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Droogte 

Met betrekking tot de categorie ‘droogte’ blijkt uit de kaarten van het Klimaatportaal Vlaanderen (voor 

het hoog impact scenario 2100) dat de bodems in de onderzoeksgebieden matig tot gevoelig zijn met 

in Neerkouter tevens een uitloper van zeer gevoelig. Voorts wordt verwacht dat het aantal droge 

dagen zal toenemen, de lengte van de droge periode zal toenemen, de totale zomerneerslag zal dalen 

en verdamping zal toenemen.  

 

Figuur 11-3: Droogtegevoeligheid bodem hoog impact scenario 2100 met indicatieve aanduiding van de 
onderzoeksgebieden (Bron: Klimaatportaal Vlaanderen) 

Klimaat 

Met betrekking tot de categorie ‘klimaat’ blijkt uit de kaarten van het Klimaatportaal Vlaanderen (voor 

het hoog impact scenario 2100) dat de temperatuur zal stijgen en dat de totale hoeveelheid neerslag 

zal stijgen. De hoeveelheid neerslag zal echter dalen in de zomermaanden, en toenemen in de 

wintermaanden. 

Invloed vanuit klimaat op het planvoornemen en van het planvoornemen op het klimaat 

De huidige terreinen voor de realisatie van het ziekenhuis zijn grotendeels onverhard. In de toekomst 

zal de verharding beduidend toenemen in het gekozen gebied. De invloed op de grondwatervoorraden 

werd beperkt negatief beoordeeld. 

In dit MER zijn in de verschillende disciplines thema’s en effectgroepen bij realisatie van het ziekenhuis 

onderzocht die telkens een duidelijke link vertonen met belangrijke klimaat aspecten. We denken hier 

aan mobiliteit en lucht, water en bodemgebruik, versterken biodiversiteit & onderlinge linken. 

- Door bodeminname/verharding is er steeds een verlies aan de mogelijkheid voor 

koolstofopslag in de bodem. Er zijn geen veenbodems in de onderzoeksgebieden gesitueerd. 

- Compensatiegebieden t.b.v. planvoornemen Neerkouter: Bestemmen van 

woonuitbreidingsgebieden naar agrarische gebieden en het vrijwaren van 

verharding/bebouwing heeft een positieve invloed op het klimaat. 

- De effecten ten aanzien van grondwaterstroming worden negatief beoordeeld. Maatregelen 

en aanbevelingen worden voorgesteld.  
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- Het planvoornemen heeft een beperkte impact op de grondwatervoorraden.  

- Het planvoornemen voorziet geen rechtstreekse impact op de waterlopen aan de randen van 

de onderzoeksgebieden. Er kan worden aangenomen dat deze in een bufferzone kunnen 

worden voorzien dan wel buiten het uiteindelijke plangebied komen te liggen 

- Het planvoornemen gaat gepaard met direct ruimtebeslag (inname van vegetatie) en een 

verlies aan bepaalde ecotopen. In de discipline biodiversiteit is opgenomen dat de 

onderzoeksgebieden een relatief beperkte biologische waarde hebben. Effecten zijn 

verwaarloosbaar tot beperkt negatief. Er worden aanbevelingen gedaan ter bevordering van 

de groenblauwe structuur. 

- Rekening houdend met de grootteorde aan verharding heeft het planvoornemen 

onvermijdelijk een invloed op het hitte-eiland effect. Voldoende groenblauwe voorziening en 

een zuinig ruimtegebruik kunnen dit deels beperken. 

- Nieuwe stedelijke ontwikkeling gaat onvermijdelijk gepaard met een toename aan mobiliteit. 

In de discipline lucht zijn de effecten hiervan aangetoond en deze zijn niet aanzienlijk.  

- Binnen het modelgebied zorgt het planvoornemen logischerwijs voor een toename van de 

CO2-emissies. De CO2-emissie bijdrage van het plan werd eveneens begroot. Bij realisatie van 

het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen ligt deze toename iets hoger dan bij 

onderzoeksgebied Neerkouter. Dit komt vnl. omdat De Winningen verder van de E17 ligt dan  

Neerkouter, waardoor meer voertuig-kilometers gemaakt worden. Merk op dat bij deze 

berekeningen het ziekenhuis als een volledig nieuwe verkeersemissiebron wordt beschouwd 

en dus geen rekening wordt gehouden met het verdwijnen van de verkeersemissies van de 

bestaande ziekenhuissite(s). 

o T.a.v. het wegverkeer geeft het klimaatbeleidsplan als doelstelling voor het jaar 2030 

een maximale emissie door wegverkeer van 11,5 Mton CO2-eq  (-27% t.o.v. 2005). 

Het modelgebied in Sint-Niklaas vertegenwoordigt dus ongeveer 0,1% van de totale 

CO2-emissie door wegverkeer in Vlaanderen. 

- Er overlappen geen overstromingszones met hoog risico in de klimaatprojectie 2100 met de 

onderzoeksgebieden. 

Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van het klimaat. 
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 Elementen met betrekking tot de watertoets 

Samenvatting van effecten t.g.v. wijziging van het watersysteem als bijdrage van het oordeelkundig 

uitvoeren van de watertoets 

Het decreet Integraal Waterbeheer IWB voorziet dat alle genoodzaakte elementen en informatie ten 

behoeve van het uitvoeren van de watertoets in geval van MER-plichtige plannen/projecten in het 

MER dienen gesynthetiseerd te zijn.  

De watertoets op zich is een beoordeling die gebeurt door de vergunningverlenende overheid en niet 

door de MER-deskundige water of in het kader van de m.e.r.-procedure. In deze paragraaf worden 

effecten herhaald opdat “elementen ter beoordeling van effecten op het watersysteem ten behoeve 

van de watertoets” worden gebundeld. Deze bundeling bestaat uit een synthese van de belangrijkste 

effecten die in het kader van het MER op het watersysteem naar voor komen.  

Het uitvoeringsbesluit watertoets (15.06.2018) geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, 

die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. De bijlagen 

bij het besluit bevatten inhoudelijke richtlijnen voor vergunningverleners en bijhorende 'kaart 

overstromingsgevoelige gebieden'. In dit MER zijn de effecten op het watersysteem onderzocht en zijn 

aanbevelingen aangereikt waar nodig. 

De effecten waarnaar globaal wordt gerefereerd in het kader van de watertoets hebben betrekking 

op: 

- Grondwater (waterhuishouding, stroming, kwaliteit): zie §7.5.1;  

- Oppervlaktewater (huishouding, structuur, waterberging- en buffering): zie §7.5.2 

- Vegetatie en fauna – waterhuishouding: zie §8.5.2 en §8.5.3. 
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 Synthese van de milieueffecten, milderende 

maatregelen en aanbevelingen en eindbespreking 

De hoofddoelstelling van het RUP bestaat erin de herlokalisatie van het AZ Nikolaas mogelijk te maken 

via de herbestemming van de uiteindelijk besliste nieuwe locatie. Gecombineerd met de realisatie van 

het ziekenhuis zal een stadsrandparking worden gebouwd.  

Naar aanleiding van de locatiestudie werden twee locaties voor de realisatie van het ziekenhuis 

weerhouden voor verder onderzoek in het MER, namelijk onderzoeksgebied Neerkouter en 

onderzoeksgebied De Winningen. 

- Voor het onderzoeksgebied Neerkouter zal ingenomen herbevestigd agrarisch gebied (HAG) 

moeten worden gecompenseerd. Als compensatie worden met het RUP drie verschillende 

woonuitbreidingsgebieden, met name Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat, omgezet 

naar een hoofdzakelijk landbouwbestemming. Op die manier wordt een neutrale 

ruimtebalans gerealiseerd.  

- Voor het onderzoeksgebied De Winningen is HAG-compensatie niet relevant. 

  

- Figuur 13-1: Weerhouden onderzoekslocaties ziekenhuis - locatiealternatieven 

Neerkouter 

De Winningen 



 

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas | 241 

 

In het MER is er in de discipline mobiliteit en de verkeersgerelateerde disciplines geluid en lucht en 

mens uitgegaan van een toekomstige referentiesituatie (2025-2030), omdat de ingebruikname van 

het ziekenhuis gepland is voor 2027. Tegen dit moment kunnen in het studiegebied eveneens 

relevante ontwikkelingen zijn gebeurd, zowel infrastructureel/verkeerskundig, als naar invulling van 

het studiegebied. Door gebrek aan een geschikt verkeersmodel dat de impact van de 

circulatiemaatregelen in het centrum en de interferentie daarmee met de gevolgen van de aanleg van 

de oostelijke tangent weergeeft, werd gewerkt met een gefundeerde raming van de verschuiving van 

de verkeersstromen met vorkverdeling: 10 – 30 % verschuiving8. Dit is vooral belangrijk in het kader 

van de verdere beoordeling van het ziekenhuis in de discipline mobiliteit en de verkeersgerelateerde 

disciplines geluid en lucht en mens. 

 

In dit MER wordt in hoofdzaak binnen de ruimtelijke disciplines in principe uitgegaan van enerzijds de 

juridisch-planologische referentiesituatie en anderzijds – indien hiervan verschillend – de feitelijke 

referentiesituatie. De focus in de effectbeoordeling ligt dan op de meest kwetsbare situatie inzake te 

verwachten effecten. Er zal in het MER tevens een kwalitatieve vergelijking plaats vinden van het 

verschil in effectbeoordeling ten aanzien van de minder kwetsbare situatie.  

- Voor het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis in ‘Neerkouter’ zijn beide 

referentiesituaties gelijk en wordt bijgevolg slechts één referentiesituatie opgenomen.  

o het onderzoeksgebied ligt volgens het gewestplan geheel binnen agrarisch gebied en 

kent vandaag ook een agrarisch gebruik. 

- Voor het onderzoeksgebied ‘De Winningen’ en de compensatiegebieden verschillen beide 

referentiesituaties. Aangezien het feitelijk gebruik (overwegend landbouw) hier als het meest 

kwetsbaar wordt beschouwd en de milieueffecten daarom het meest bepalend zullen zijn, ligt de 

focus hier op de feitelijke referentiesituatie. De juridisch-planologische situatie wordt hier waar 

relevant mee vergeleken. In de disciplines zelf is dit kwalitatief beschreven. 

o Het onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis ‘De Winningen’ is bestemd 

als gebied voor gemengd regionaal bedrijventerrein en de tijdelijke winning van 

oppervlaktedelfstoffen (de ontsluitingsweg overlapt met woongebied). Hetgeen 

impliceert dat de zone ook grotendeels kan worden verstoord, bebouwd, functioneren 

als bedrijventerrein binnen de huidige bestemming. Bijgevolg zullen bij een toetsing ten 

aanzien van de planologische situatie de effecten voor De Winningen vaak beperkter zijn. 

Het gebied kent vandaag immers een overwegend agrarisch gebruik. 

o De compensatiegebieden voor de inname van HAG Puivelde, Clementwijk en 

Vrasenestraat liggen volgens het gewestplan in woonuitbreidingsgebied. Deze gebieden 

zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld worden als 

woonuitbreidingsgebied. Het niet invullen van deze gebieden is veelal neutraal tot 

beperkt positief. De gebieden zijn vandaag thans overwegend in agrarisch gebruik. 

 

                                                                 

8 Omdat geen cijfers met betrekking tot de verschuiving van het half-doorgaand verkeer vanuit het circulatieplan 
gekend zijn, werd geraamd dat 10 tot 30% van het verkeer dat nu van de N70 Gentse Baan naar de N70 richting 
Lochristi of de N41 zuid richting E17 rijdt, en omgekeerd, zal verschuiven van de N70 Gentse Baan naar de N41 
noord tussen N70 en R42. 
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Na de eerste scoping van de potentiële milieueffecten voor de realisatie van het ziekenhuis AZ 

Nikolaas zoals opgenomen in de scopingnota, zijn de hierna opgelijste effectgroepen en/of disciplines 

weerhouden om verder in dit plan-MER te onderzoeken. De mogelijke effecten van de realisatie van 

het ziekenhuis in de beide onderzoeksgebieden zijn hierna tabelmatig met scores samengevat. Dit ten 

aanzien van de referentiesituaties zoals hiervoor besproken.. 

Tevens wordt er in de tabel aangegeven of er maatregelen of aanbevelingen zijn voorgesteld en is de 

beoordeling na het doorvoeren ervan weergegeven.  

De aanduidingen in cursief betreffen maatregelen/aanbevelingen op een ander niveau dan het PRUP-

niveau (bijvoorbeeld project- en vergunningenniveau of flankerend niveau). 

 

Tabel 13-1: Synthese van milieueffecten van de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis De 
Winningen en Neerkouter 

Effectgroep Realisatie van het 
ziekenhuid in gebied 

Neerkouter 

Realisatie van het ziekenhuis 
in gebied De Winningen 

Eindscore na Milderende 
maatregelen (MM)/ 
Aanbevelingen (A)* 

MOBILITEIT    

Functioneren kruispunten 
N41xTuinlaan 
Westelijke afrit 
N41xHeimolenstraat 

-1 tot -3 
-1 (ontw. -3) 
-2 (ontw. -3) 
-1 (ontw. -2) 

0 tot -3 
-1 (ontw. -1) 
-2 (ontw. -3) 
0 (ontw. 0) 

0 
A NK+W: bufferafstand tussen 

N41 en de parkings)  
MM & A NK+W: Flankerend: 

infrastructurele aanpassingen 
kruispunten 

Functioneren fiets -1 -1 -1  
(A NK+W: minimale capa 

fietstallingen) 
 

(A NK+W Flankerend: 
multimodale ontsluiting) 

Functioneren OV -1 -2 -1  
(A NK+W Flankerend: 

multimodale ontsluiting) 

Oversteekbaarheid -3 tot +2 -2 tot +1 -1 (NK)  
(A NK: ongelijkgrondse kruising 

N41-Heimolenstraat) 

Parkeervraag 0 0 0 

GELUID    

Verkeer +1/0 -3 t.h.v. één woning ten 
noorden van de 
ontsluitingsweg 

Overige: 0 

-1/0  
(MM Winningen: vermijden 

overschrijden gedifferentieerde 
referentiewaarde thv 1 woning 

ten noorden van ontsluitingsweg 
(stiller wegdek evt. met 

snelheidsreductie of 
schermwerking) 

Exploitatie – parking + 
technische installaties 

-1 -1 -1  
(A NK+W projectniveau: 

onderzoek inrichting 
parking+technische installaties 

tav wonen) 

Helikopterplatform -3 -3 -3 

LUCHT    

Verkeersemissies – NO2 Segm. 1, 5, 7, 11, 13, 
17: -1 

Segm. 19: +3 
Segm 21: +1 

Segm. 1, 3, 5, 7, 11, 13: -1 
Segm. 15: -2 
Segm 25: -2 

Overige segm.: 0 

/ (Neerkouter) 
 

Ca. 0/-1 (A: De Winningen: 
schermwerking t.h.v. woning ten 
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Effectgroep Realisatie van het 
ziekenhuid in gebied 

Neerkouter 

Realisatie van het ziekenhuis 
in gebied De Winningen 

Eindscore na Milderende 
maatregelen (MM)/ 
Aanbevelingen (A)* 

Overige segmenten: 0 noorden van segment 25 
toegangsweg) 

 
A: NK+W flankerende suggesties 

ifv verkeersdaling  

Verkeersemissies – PM10 en 
PM2,5 

Segm. 19: +1 
Overige segm.: 0 

Alle segm.: 0 / 

Geleide emissies Ca. 0/-1 Ca. 0/-1 / 

BODEM    

Profielwijziging 
Invloed geologische profielen 

-1 
0 

-1 
-1 

/ 

Structuurwijziging / 
verdichting 

0 0 / 

Bodemstabiliteit 0/-1 -1 / 

Erosie 0 0 / 

Bodemkwaliteit 0 0 / (projectniveau) 
(A Puivelde: herevaluatie van de 

bestemmingstypes in de 
bodemonderzoeken bij 
overdracht van grond) 

WATER    

Grondwaterhuishouding 
(voeding) 

-1 -1 -1 

Grondwaterhuishouding 
(stroming) 

-2 -2 -1/0  
(MM NK+W: voorschriften met 

aandacht ivm ondergrondse 
constructies) 

Oppervlaktewaterhuishouding 0/-1 0/-1 0/-1  
(A NK+W: waterhuishouding) 

Structuurkwaliteit 0 0 0  
(A NK+W: structuurkwaliteit) 

Afvalwater 0 0 0  
(A NK+W:  flankerend) 

BIODIVERSITEIT    

Biotoop-winst of –verlies 0/-1 0/-1 0  
(A NK+W: streekeigen inheems 

groen) 

Vernatting/ verdroging 0 0 / 

Verstoring watersysteem 0 0 0 

Verstoring 0 0 0  
(A NK+W: lichtverstoring 

vermijden) 

Versnippering en barrière-
werking 

0 0 0 

Eutrofiëring 0 0 / 

LANDSCHAP, ERFGOED, ARCH    

Landschapsstructuur -1 -1 -1  
(A NK+W: groen-blauwe 

structurerende elementen) 

Erfgoedwaarden 0 -1 / 

Archeologie -1 -1 / 

Perceptieve kenmerken -1 -1 / 

MENS-RUIMT+GEZONDHEID    

Ruimtelijke structuur en 
context 

-1 -1 / 

Ruimtegebruik 
Wonen 

 
-2  

 
0  

 
/ 
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Effectgroep Realisatie van het 
ziekenhuid in gebied 

Neerkouter 

Realisatie van het ziekenhuis 
in gebied De Winningen 

Eindscore na Milderende 
maatregelen (MM)/ 
Aanbevelingen (A)* 

Landbouw 
 
Bedrijvigheid 
Gemeenschapsvoorziening 

-2/-3 
 

0 
+2/+3 

-2/-3 
 

-1 
+2/+3 

-1/-2 (A NK+W: Flankerend 
landbouwbeleid) 

0 (A W: afstemming gronden in 
de noordrand ifv bestaand 

arbeidscentrum) 
/ 

Ruimtebeleving -1 -2 -1/-2 (MM W: buffering tav 
wonen&inpassing, aangepaste 
invulling noordelijke percelen, 
visuele buffering woning aan 

toegangsweg) 

Gezondheid-lucht 
N70: -2 NO2 

PM10: 0 
PM 2,5: -1 

Heimolenstraat: +1 tot 
+3 

N70: -2 NO2 
S 25: -3 NO2 

PM10: 0 
S25: -1 PM10 

PM 2,5: -1 
S25: -2 PM2,5 

/ 
Ontsluiting Winningen S25: -1 

(A: afscherming noordelijk 
gelegen woning) 

Gezondheid-geluid 
(%gehinderden) 

Segm 7,11: -1 
Segm 21: +2 
Segm 19: +3 
Overige: 0 

Segm 3: -1 
Segm 25: -2 
Overige: 0 

Ontsluiting Winningen S25: -1 
(A: afscherming noordelijk 

gelegen woning) 

Veiligheid 0 0 / 

*uitleg Milderende maatregelen en aanbevelingen: zie uitgebreide toelichting in de desbetreffende disciplines; 

hier zijn enkel de belangrijkste kernwoorden vermeld (NK: Neerkouter en W=De Winningen). 

 

Zoals duidelijk blijkt uit de conclusietabel van de milieueffecten in de beide onderzoeksgebieden, zijn 

de aard en de grootteorde van de effecten in de beide gebieden veelal vergelijkbaar. Zie ook verder 

in deze paragraaf. 

De grotere effectverschillen tussen de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis, 

komen ondermeer voort uit de mobiliteitseffecten op de kruispunten en tevens de afgeleide effecten 

(geluid, lucht en gezondheid) langs de rechtstreekse ontsluitingsweg van de beide gebieden. 

Daarnaast zijn er ook verschillen in de aanwezigheid  van (nabije) bewoning. 

In deze synthese gaan we eerst in op zowel de vergelijkbare als de verschillende effecten op mobiliteit 

en de afgeleide effecten. 

 

In de referentiesituatie kennen verschillende kruispunten reeds een moeilijke afwikkeling: zo loopt 

de verzadigingsgraad van één of meerdere takken van de rotonde N41 x Tuinlaan en het westelijk 

kruispunt N41 x N70 op dat moment al op tot ca. 90%. Op de overige plaatsen blijft de 

verzadigingsgraad beperkt tot max. ca. 80%.  

Ook het bijkomende verkeer door het ziekenhuis (en bijkomend nog (bedrijvigheid en) woningen op 

De Winningen in de ontwikkelingsscenario’s) zal een belangrijk effect hebben op de toekomstige 

doorstroming.  
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- Voor het kruispunt N41 x Tuinlaan is het effect van de geplande situaties ongeveer hetzelfde 

(verzadigingsgraad 100% of 103%).  

- Wat de kruispunten van het complex E17 x N41 betreft is het effect van een realisatie van het 

ziekenhuis op het gebied Neerkouter of een realisatie op het gebied De Winningen naar 

verwachting vergelijkbaar. (In geval van bijkomende ontwikkelingen van bedrijven/ wonen op de 

Winningen in het ontwikkelingsscenario zijn er wel verschillen, met meer verkeer in geval van 

realisatie van het ziekenhuis op Neerkouter, omdat dan nog meer verkeer wordt gegenereerd door 

bedrijvigheid op De Winningen). 

 

Realisatie ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter 

Zonder infrastructurele aanpassingen zal de verzadigingsgraad op de rotonde N41 x Tuinlaan te hoog 

liggen (score -1) waardoor er aanbevelingen voorgesteld worden om de effecten te milderen.  

Op het westelijke kruispunt N41 x N70 en het kruispunt N41 x Heimolenstraat zijn echter de 

verzadigingsgraden (en bijhorende wachtrijen) zo hoog dat milderende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Op de N41 t.h.v. Heimolenstraat wordt een ongelijkgrondse kruising voor fietsers aanbevolen.  

Het onderzoeksgebied Neerkouter zal wellicht ontsloten worden door het kernnet B. Het verdient de 

aanbeveling om de halte aan de toegang van het ziekenhuis / randparking te situeren.  

Door de knip in de Heimolenstraat zijn lokaal zeer positieve effecten vanuit luchtemissies en 

geluidsemissies - en dus ook naar gezondheidseffecten - te verwachten. Op de rechtstreekse 

ontsluiting in de Heimolenstraat bevinden zich geen woningen (bestaande woningen zijn verworven 

en zullen bij realisatie niet meer aanwezig zijn) waardoor hinder- en gezondheidseffecten hier minder 

spelen. 

De ontwikkeling van het ziekenhuis op Neerkouter in combinatie met de ontwikkeling van bedrijven 

en wonen op De Winningen zal ertoe leiden dat de kruispunten N41xTuinlaan, Westelijke afrit en 

N41xHeimolenstraat nog zwaarder belast worden (cumulatief effect) en de impact groter is. 

In onderzoeksgebied Neerkouter liggen twee woningen die worden ingenomen door het ziekenhuis. 

Deze woningen en omliggende gronden zijn reeds verworven door het ziekenhuis. Het verlies aan 

feitelijk wonen (functie wonen) wordt als negatief beoordeeld. 
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Realisatie ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen 

Zonder infrastructurele aanpassingen zal de verzadigingsgraad op de rotonde N41 x Tuinlaan te hoog 

liggen (score -1) waardoor er aanbevelingen voorgesteld worden om de effecten te milderen. Voor 

het  westelijk kruispunt N41 x N70 is de verzadigingsgraad te hoog met lange wachtrijen waardoor 

maatregelen nodig zijn.  

Het kruispunt Heimolenstraat x N41 kan de geplande situatie (ontwikkelingsscenario realisatie 

ziekenhuis en woningen op De Winningen) wel verwerken. Zelfs met verdere ontwikkelingen van 

wonen op De Winningen dienen hiervoor geen maatregelen te worden genomen. 

De reistijd en fietsafstand tot het station zijn iets kleiner (12min vs. 14 min)  dan vanuit 

onderzoeksgebied Neerkouter. Het onderzoeksgebied De Winningen ligt niet langs een potentieel 

kernnet B en zal dus wellicht minder goed ontsloten kunnen worden door het openbaar vervoer dan 

het onderzoeksgebied Neerkouter. Daarnaast zal de doorstroming met de bus wellicht minder vlot 

verlopen dan naar onderzoeksgebied Neerkouter omdat de Tuinlaan zwaarder belast zal worden en 

er aan de rotonde geen mogelijkheid is voor een busbaan of verkeerslichtenbeïnvloeding. 

In onderzoeksgebied De Winningen ligt één woning ten noorden rechtstreeks aangrenzend aan de 

nieuwe ontsluitingsweg, waardoor er ter hoogte van deze woning aanzienlijk negatieve effecten 

optreden naar geluid en gezondheid-lucht (NO2) toe (vandaag ligt hier immers geen weg waardoor de 

bijdrage hoog is) en tevens negatieve effecten voor luchtemissies en gezondheid-geluid 

(%gehinderden). De absolute waarde van de immissie blijft evenwel onder de gezondheidskundige 

advieswaarde. Tevens gaat het over slechts één getroffen woning en dus een beperkt aantal 

gehinderden. Indien De Winningen wordt ontwikkeld worden maatregelen voorgesteld ter hoogte van 

deze woning om te vermijden dat de gedifferentieerde referentiewaarde geluid  overschreden wordt 

(zoals stiller wegdek evt. met snelheidsreductie of schermwerking). Net zoals voorgesteld in de 

discipline lucht kan een afscherming ter hoogte van deze woning tot verbeterde scores voor 

gezondheid leiden, hoewel een negatieve score nog steeds niet uitgesloten zou zijn. Er wordt een 

aanbeveling rond afscherming geformuleerd.  

 

In onderzoeksgebied De Winningen zelf zijn geen woningen gesitueerd. Aan de noord- en westrand 

t.h.v. De Winningen is wel meer bewoning gesitueerd op kortere afstand, waardoor de effecten vanuit 

ruimtebeleving ten aanzien van bewoners een grotere impact kan hebben. Maatregelen inzake 

buffering&inpassing worden hier voorgesteld. 

 

Realisatie ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter of De Winningen 

Buiten deze verschillen tussen de onderzoeksgebieden en de voorgestelde aanbevelingen of 

maatregelen zijn er in beide gebieden nog vergelijkbare effecten te verwachten waarvoor er 

maatregelen of aanbevelingen worden voorgesteld. Deze komen beknopt hierna aan bod (voor de 

details dienen deze telkens gelezen te worden in de desbetreffende disciplines). 

- Voor de voetgangers en fietsers worden maatregelen aangeboden om de situatie te 

verbeteren. Flankerende aanbevelingen en verbeterde multimodale ontsluiting kunnen een 

impact hebben op het gegenereerde gemotoriseerd verkeer.  

- N41xTuinlaan 

o Zoals hiervoor reeds besproken, wordt bij zowel de ontwikkeling van het ziekenhuis 

op Neerkouter als op De Winningen aanbevolen  de rotonde aan te passen naar een 

verkeerslichtengeregeld kruispunt (door vrij lange wachtrijen, maar geen terugslag 
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naar knoop N70 x N41). Bij het ontwikkelingsscenario met ziekenhuis op Neerkouter 

en andere ontwikkelingen op De Winningen is deze aanpassing zelfs noodzakelijk.  

- Westelijke afrit N41xN70 

o zoals hiervoor besproken is het noodzakelijk om de westelijke afrit N41 x N70 in 

capaciteit te verhogen. Dit door een extra rijstrook te voorzien op de N70 en de op- 

en afrit te bundelen. 

- De geluidsimpact van het ziekenhuisproject zelf is sterk afhankelijk van de concrete locatie, 

inrichting, afscherming, enz. Onderzoek naar de inrichting van de parking &technische 

installaties t.a.v. geluidsklimaat nabije woningen zal op projectniveau verder worden 

uitgewerkt. 

- Rekening houdend met de klei-aquitard op geringe diepte en de beoogde ontwikkelingen van 

de ziekenhuisinfrastructuur met één of meerdere ondergrondse bouwlagen, is het potentieel 

effect van omvangrijke ondergrondse constructies op grondwaterstroming negatief (-2) te 

beoordelen bij de realisatie van het ziekenhuis in de onderzoeksgebieden Neerkouter 

(invloed op grondwaterstroming in de bovenste laag) en De Winningen (invloed op 

grondwaterstroming en risico op het doorsnijden van de boomse klei). Vanuit voorzorg 

worden maatregelen voor het RUP voorgesteld. Op projectniveau zal de invloed verder in 

beeld kunnen worden gebracht. 

- De invloed op biodiversiteit en landschap is vergelijkbaar in de beide onderzoeksgebieden 

(effecten 0 tot -1). Er worden aanbevelingen gedaan rond de structuurkwaliteit, voorzien 

van groenblauwe elementen enz. 

- Vanuit het feitelijk gebruik is er volgens de LandbouwImpactstudie (LIS-dep. 

Landbouw&Visserij) vandaag een grote oppervlakte landbouw met sterke betrokkenheid 

aanwezig in de beide onderzoeksgebieden, waardoor een negatieve tot aanzienlijk negatieve 

invloed onvermijdelijk is. Dit los van het gegeven dat er compensatiegebieden worden 

voorgesteld voor HAG ter hoogte van Neerkouter. Een flankerend landbouwbeleid zal 

wenselijk zijn. 

 

De compensatiegebieden Puivelde, Clementwijk en Vrasenestraat voor de inname van HAG bij 

gebied Neerkouter, zouden bij hun ontwikkeling volgens de planologische situatie ingevuld worden als 

woonuitbreidingsgebied. De effecten ten aanzien van het feitelijk gebruik zijn veelal verwaarloosbaar 

(het gebruik wijzigt niet, ook emissies zijn niet relevant). Effecten ten aanzien van de planologische 

referentie zijn eerder wisselend tussen verwaarloosbaar en beperkt positief. Een ontwikkeling als 

woongebied zal immers globaal vaak meer negatieve effecten genereren dan een ontwikkeling als 

agrarisch gebied. Enkel ten aanzien van de planologische referentiesituatie betekent deze 

herbestemming een verlies aan potentieel woongebied. Echter, de mate waarin 

woonuitbreidingsgebied effectief beschikbaar is voor woningbouw hangt af van de gemaakte 

beleidskeuzes (-1). 

 

Voor het onderzoeksgebied De Winningen kan bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein volgens 

de juridisch-planologische situatie redelijkerwijze aangenomen worden dat effecten van een 

regionaal bedrijventerrein of een ziekenhuis gelijkaardig zullen zijn op een aantal vlakken zoals inzake 

bodemverstoring, invloed op waterhuishouding, invloed op biodiversiteit, invloed op vlak van 

ruimtelijke structuur en landbouw en ruimtebeleving. Het effect van de realisatie van een ziekenhuis  

ten aanzien van deze planologische referentiesituatie (bedrijventerrein) wordt voor deze 

effectgroepen veelal verwaarloosbaar ingeschat (0). Anderzijds kan bij de realisatie van een ziekenhuis 
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het gebied niet verder ontwikkelen als typisch regionaal bedrijventerrein (-2). Er zal eveneens verkeer 

gegenereerd worden met geluidsemissies en luchtemissies tot gevolg. 

 

Het onderzoeksgebied de Winningen is in het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Sint-Niklaas 

(2007) opgenomen als Deelgebied 6: Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De Winningen. Het 

ontwikkelingsscenario betreft een bijkomend woonprogramma dat aan de Winningen wordt 

toegekend bij realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen en een bijkomend 

woon- en bedrijfsprogramma dat aan de Winningen wordt toegekend bij realisatie van het ziekenhuis 

in onderzoeksgebied Neerkouter. Dit is relevant in de verkeersgerelateerde disciplines: 

- mobiliteit 

o dit is reeds toegelicht in de voorgaande bespreking: verzadigingsgraden op de 

kruispunten lopen bijkomend op. 

o realisatie ziekenhuis op Neerkouter en ontwikkeling bedrijvigheid en wonen op De 

Winningen: Op de rotonde en de twee kruispunten zijn er meer negatieve 

effectscores 

o realisatie ziekenhuis en woningen op De Winningen (minder zwaar cumulatief 

programma dan bij Neerkouter): op de westelijke afrit is er een meer negatieve 

effectscore 

KNOOP Neerkouter De Winningen 

Geplande situatie Ontwikkelingsscenario Geplande situatie Ontwikkelingsscenario 

N41 x Tuinlaan -1 -3 -1 -1 

Westelijke afrit N41-N70 -2 -3 -2 -3 

N41 x Heimolenstraat -1 -2 0 0 

 

- geluid 

o realisatie ziekenhuis op Neerkouter en ontwikkeling bedrijvigheid en wonen op De 

Winningen: Uitgaande van de verkeersintensiteiten zijn bijkomende procentuele 

toenames van meer dan 20% te verwachten op sommige wegsegmenten ten 

opzichte van de realisatie van het ziekenhuis. 

o Bij de realisatie van het ziekenhuis in onderzoeksgebied Neerkouter en bijkomend 

ook de ontwikkeling van bedrijvigheid en woningen op De Winningen zal er een 

aanzienlijk negatief effect ontstaan in de nabijheid van de ontsluiting naar de 

Arnhoutstraat daar er een toename in de grootteorde van 4.5 dB te verwachten valt 

waardoor de gedifferentieerde referentiewaarde zal overschreden worden. Dit 

betreft in feite geen cumulatief effect met het ziekenhuis maar het effect van de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein zelf. Bij een ontwikkeling van het ziekenhuis 

op Neerkouter wordt er immers geen verkeer toebedeeld aan de ontsluitingsweg 

voor De Winningen of aan de Tuinlaan t.h.v. de woningen. Op de overige punten 

blijft het effect verwaarloosbaar. 

o Voor de ontwikkeling van het ziekenhuis in onderzoeksgebied De Winningen ‘in 

combinatie met woonontwikkeling op De Winningen’ zijn er gezien de toename in 

verkeersintensiteit als gevolg van de woonontwikkeling op de Winningen 

bijkomende toenames te verwachten in de grootteorde van 1dB(A) in de nabijheid 

van het noordelijk deel van de Tuinlaan alsook voor deel b en C van de N70. Voor de 

evaluatiepunten langsheen deze wegen zal de effectscore (uitgaande van de 



 

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas | 249 

tussenscore) dus toenemen van 0 naar -1 zodat er een beperkt significant negatief 

effect is langsheen de N70 (deel b/c) en de Tuinlaan, een verwaarloosbaar effect 

langs de N41 en zeer significant negatief effect in de nabijheid van de ontsluiting van 

het ziekenhuis De Winningen. 

- lucht 

o De effectscores voor de segmenten langs de N41 en langs de N70 wijzigen niet, 

uitgezonderd ter hoogte van het segment tussen de rotonde en de N70 (score wijzigt 

hier van 0 naar -1) in ontwikkelingsscenario bedrijvigheid en wonen op de 

Winningen bij de realisatie van het ziekenhuis in Neerkouter. De maximale bijdrages 

van het scenario t.o.v. de milieukwaliteitsnorm (in µg/m³ NO2) verhogen evenwel 

en er is een beperkte uitbreiding van de beperkt negatieve effecten langsheen de 

N41, met name komen er meer individuele immissiepunten bij die -1 scoren. 

 

 Leemten in de kennis en voorstellen van 

monitoring 

 Leemten 

Op basis van de bestaande gegevens kan de referentiesituatie van het gebied en de effectbeoordeling 

voldoende gebeuren zodat eventuele leemten geen relevante impact hebben op de 

effectvoorspelling. 

 Monitoring 

Er wordt geen monitoring voorgesteld. 
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 Bijlagen 

 Bijlage 1 – Bijlage mobiliteit: stroomdiagrammen 

N41 x Heimolenstraat 
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N41 x N70 

Oostelijke afrit N41 

  

Oostelijke oprit N41 
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Westelijke oprit N41 

  

Westelijke afrit N41 
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R42 x Tuinlaan 

  

N70 x Driegaaienhoek 
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N41 x E17 

Noordelijk kruispunt 
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Zuidelijk kruispunt 
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 Bijlage 2 – Bijlage mobiliteit: effectberekeningen 

Volgende tabellen geven de verkeersstromen en groei aan per toestand. Zo zal onder ’10 OSP’ de 

projecttoestanden en ontwikkelingstoestanden per kruispunten worden weergegeven. Er wordt vanaf 

hier ook per kruispunt enkel gekeken en niet meer per segment. Voor de verzadigingsgraden in 

referentiesituatie wordt telkens enkel de maximale verzadigingsgraden meegenomen. De kleurencode 

voor de project- en ontwikkelingstoestanden zijn gebaseerd op de beoordelingsmethode in 

‘methodologie’ beschreven. 

Leeswijzer: Zo zal het kruispunt N41 – Tuinlaan in de referentiesituatie 10% ochtendspits 3002 pae 

verwerken. Dit kruispunt kent een maximale verzadigingsgraad van 83%. Wanneer de kijken naar het 

ontwikkelingsscenario Neerkouter (10% OSP) komen we voor dit kruispunt op 3791 pae uit of een 

groei van 26% ten opzichte van de referentiesituatie.  

10 OSP 

 

 

10 ASP 

 

 

30 OSP 

 

 

  

Meetpunt Segment Richting REF 10 OSP NEERK 10 OSP DW 10 OSP ONTW NK 10 OSP ONTW DW 10 OSP

a N41-Tuinlaan kspnt 3002 3191 3607 3791 3707

b Westelijke afrit kspnt 2032 2109 2127 2165 2147

c Westelijke oprit kspnt 1943 2148 2029 2204 2049

d Oostelijke oprit kspnt 1853 1990 2067 2134 2087

e Oostelijke afrit kspnt 1665 1820 1811 1964 1831

f N41-Heimolenstraat kspnt 3107 3712 3322 3832 3342

Meetpunt Segment Richting REF (max verz.) NEERK 10 OSP DW 10 OSP ONTW NK 10 OSP ONTW DW 10 OSP

a N41-Tuinlaan kspnt 83% 6% 20% 26% 23%

b Westelijke afrit kspnt 90% 4% 5% 7% 6%

c Westelijke oprit kspnt 63% 11% 4% 13% 5%

d Oostelijke oprit kspnt 38% 7% 12% 15% 13%

e Oostelijke afrit kspnt 80% 9% 9% 18% 10%

f N41-Heimolenstraat kspnt 77% 19% 7% 23% 8%

Meetpunt Segment Richting REF 10 ASP NEERK 10 ASP DW 10 ASP ONTW NK 10 ASP ONTW DW 10 ASP

a N41-Tuinlaan kspnt 2887 3100 3517 3700 3617

b Westelijke afrit kspnt 1694 1784 1901 1849 1921

c Westelijke oprit kspnt 1564 1690 1706 1755 1726

d Oostelijke oprit kspnt 1914 2015 2092 2158 2112

e Oostelijke afrit kspnt 1734 1952 1887 2095 1907

f N41-Heimolenstraat kspnt 2925 3555 3134 3675 3154

Meetpunt Segment Richting REF (max verz.) NEERK 10 ASP DW 10 ASP ONTW NK 10 ASP ONTW DW 10 ASP

a N41-Tuinlaan kspnt 71% 7% 22% 28% 25%

b Westelijke afrit kspnt 68% 5% 12% 9% 13%

c Westelijke oprit kspnt 36% 8% 9% 12% 10%

d Oostelijke oprit kspnt 69% 5% 9% 13% 10%

e Oostelijke afrit kspnt 79% 13% 9% 21% 10%

f N41-Heimolenstraat kspnt 70% 22% 7% 26% 8%

Meetpunt Segment Richting REF 30 OSP NEERK 30 OSP DW 30 OSP ONTW NK 30 OSP ONTW DW 30 OSP

a N41-Tuinlaan kspnt 3312 3501 3917 4101 4017

b Westelijke afrit kspnt 2032 2109 2127 2175 2147

c Westelijke oprit kspnt 1864 2069 1950 2135 1970

d Oostelijke oprit kspnt 1774 1911 1988 2055 2008

e Oostelijke afrit kspnt 1355 1510 1501 1654 1521

f N41-Heimolenstraat kspnt 3107 3712 3322 3832 3342

Meetpunt Segment Richting REF (max verz.) NEERK 30 OSP DW 30 OSP ONTW NK 30 OSP ONTW DW 30 OSP

a N41-Tuinlaan kspnt 91% 6% 18% 24% 21%

b Westelijke afrit kspnt 90% 4% 5% 7% 6%

c Westelijke oprit kspnt 62% 11% 5% 15% 6%

d Oostelijke oprit kspnt 48% 8% 12% 16% 13%

e Oostelijke afrit kspnt 73% 11% 11% 22% 12%

f N41-Heimolenstraat kspnt 77% 19% 7% 23% 8%
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30 ASP 

 

 

 

 

  

Meetpunt Segment Richting REF 30 ASP NEERK 30 ASP DW 30 ASP ONTW NK 30 ASP ONTW DW 30 ASP

a N41-Tuinlaan kspnt 3241 3430 3871 4030 3971

b Westelijke afrit kspnt 1694 1784 1901 1849 1921

c Westelijke oprit kspnt 1333 1459 1475 1524 1495

d Oostelijke oprit kspnt 1682 1783 1860 1926 1880

e Oostelijke afrit kspnt 1380 1598 1533 1741 1553

f N41-Heimolenstraat kspnt 2925 3555 3134 3675 3154

Meetpunt Segment Richting REF (max verz.) NEERK 30 ASP DW 30 ASP ONTW NK 30 ASP ONTW DW 30 ASP

a N41-Tuinlaan kspnt 79% 6% 19% 24% 23%

b Westelijke afrit kspnt 74% 5% 12% 9% 13%

c Westelijke oprit kspnt 31% 9% 11% 14% 12%

d Oostelijke oprit kspnt 71% 6% 11% 15% 12%

e Oostelijke afrit kspnt 68% 16% 11% 26% 13%

f N41-Heimolenstraat kspnt 70% 22% 7% 26% 8%
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 Bijlage 3 – Bijlage lucht: inputgegevens CAR-Vlaanderen 

 

 

  



Bijlage Input verkeersmodellering 

 

a. Inputgegevens CAR Vlaanderen 

Volgende gegevens worden ingegeven in het model voor de desbetreffende wegen.  

Tabel 1 Ingegeven parameters per weg in CAR Vlaanderen  

Nr.  Straatnaam Wegtype Snelheids-
type 

Bomen-
factor 

Afstand tot wegas 
(m)  

9 N70 (a) 2 Vb 1 20 

11 N70 (b) 3a Ve 1 22 

13 N70 (c)  3a Ve 1 20 

17 Heimolenstraat (a) 2 Ve 1 10 

19 Heimolenstraat (b) 3a Ve 1 10 

21 Heimolenstraat (c)  3a Ve 1 20 

23 Driegaaienstraat 3a Ve 1 8 

25 Onsluiting Winningen 2 Vc 1 20 

 

Volgende verkeerscijfers worden hierbij in CAR Vlaanderen gehanteerd voor de referentietoestand 
10% en 30% 2025 en geplande toestand 10% (cijfers aangeleverd door deskundige mens-mobiliteit).  

 



Tabel 2 Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor referentietoestand 10% 2025 

Nr. Straatnaam Aantal voertuig-
bewegingen per etmaal 

% licht % middelzwaar % zwaar Verkeersstagnatie 
(%) 

9 N70 (a) 20.047 95% 3% 2% 0% 

11 N70 (b) 19.747 95% 3% 2% 0% 

13 N70 (c) 5.350 95% 3% 2% 0% 

17 Heimolenstraat (a) 7.311 95% 3% 2% 0% 

19 Heimolenstraat (b) 7.859 95% 3% 2% 0% 

21 Heimolenstraat (c) 8.405 95% 3% 2% 0% 

23 Driegaaienstraat 5.875 95% 3% 2% 0% 

25 Ontsluiting Winningen 0 95% 3% 2% 0% 
 

 

Tabel 3 Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor referentietoestand 30% 2025 

Nr. Straatnaam Aantal voertuig-
bewegingen per etmaal 

% licht % middelzwaar % zwaar Verkeersstagnatie 
(%) 

9 N70 (a) 19.984 95% 3% 2% 0% 

11 N70 (b) 15.598 95% 3% 2% 0% 

13 N70 (c) 16.185 95% 3% 2% 0% 

17 Heimolenstraat (a) 7.311 95% 3% 2% 0% 

19 Heimolenstraat (b) 7.859 95% 3% 2% 0% 

21 Heimolenstraat (c) 8.405 95% 3% 2% 0% 

23 Driegaaienstraat 5.875 95% 3% 2% 0% 

25 Ontsluiting Winningen 0 95% 3% 2% 0% 



Tabel 4 Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor geplande toestand Neerkouter 10% 2025 

Nr. Straatnaam Aantal voertuig-
bewegingen per etmaal 

% licht % middelzwaar % zwaar Verkeersstagnatie 
(%) 

9 N70 (a) 21.090 95% 3% 2% 0% 

11 N70 (b) 21.616 95% 3% 2% 0% 

13 N70 (c) 22.203 95% 3% 2% 0% 

17 Heimolenstraat (a) 9.449 95% 3% 2% 0% 

19 Heimolenstraat (b) 500 95% 3% 2% 0% 

21 Heimolenstraat (c) 5.500 95% 3% 2% 0% 

23 Driegaaienstraat 5.875 95% 3% 2% 0% 

25 Ontsluiting Winningen 0 95% 3% 2% 0% 
 

 

Tabel 5 Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor geplande toestand De Winningen 10% 2025 

Nr. Straatnaam Aantal voertuig-
bewegingen per etmaal 

% licht % middelzwaar % zwaar Verkeersstagnatie 
(%) 

9 N70 (a) 21.090 95% 3% 2% 0% 

11 N70 (b) 21.616 95% 3% 2% 0% 

13 N70 (c) 22.203 95% 3% 2% 0% 

17 Heimolenstraat (a) 7.311 95% 3% 2% 0% 

19 Heimolenstraat (b) 7.859 95% 3% 2% 0% 

21 Heimolenstraat (c) 8.405 95% 3% 2% 0% 

23 Driegaaienstraat 5.875 95% 3% 2% 0% 

25 Ontsluiting Winningen 7717 95% 3% 2% 0% 
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 Bijlage 4 – Bijlage lucht: inputgegevens IFDM-traffic 

 



Inputgegevens IFDM-Traffic 

IFDM-Traffic 

Korte beschrijving: AZ_REF10% 

Wegenbestand(Dubbeltellingscorrectie): IFDM_Referentie_10%.txt 

Tunnelbestand(Dubbeltellingscorrectie): null 

Wegenbestand(Te berekenen situatie): IFDM_Referentie_10%.txt 

Tunnelbestand(Te berekenen situatie): null 

Vlootsamenstelling: 2025v3.0 

Emissiefactoren en andere: fastrace-1.0.1 

Achtergrondwaarden en meteo: 2025v2.0 

Polluenten: NO2,PM25,PM10,EC 

Rooster: AZ_Nikolaas 

 

Rooster 

Roosternaam: AZ_Nikolaas 

Wegenbestanden: IFDM_Referentie_10%.txt 

Regulier rooster 

  Centrum rooster(x): 133181 

  Centrum rooster(y): 204160 

  Aantal roosterpunten(horizontaal): 41 

  Aantal roosterpunten(verticaal): 27 

  Afstand tussen roosterpunten: 100 

Niet-regulier rooster 

  Afstand tussen loodlijnen (a): 100 

  Aantal punten op halve loodlijn: 4 

  Minimum afstand (b): 10 

  Maximum afstand (c): 300 

Tijdsreeksen (optioneel) 

  Positie tijdsreeks: 

 

 



In navolgende tabel volgen de ingegeven wegenbestanden en inputparameters in het model IFDM Traffic. 

Wegenbestand referentiesituatie 2025, scenario 10% 

ID Wegsegment Wegtype Xa Ya Xb Yb ZV LV Wegtype Snelheid Hoogte 

11 N41 (a) Stedelijk 131770 205388 131764 205274 1620 28969 3 70 0 

12 N41 (a) Stedelijk 131764 205274 131838 205180 1620 28969 3 70 0 

13 N41 (a) Stedelijk 131838 205180 132019 205089 1620 28969 3 70 0 

14 N41 (a) Stedelijk 132019 205089 132137 205002 1620 28969 3 70 0 

31 N41 (b) Stedelijk 132137 205002 132186 204908 1656 29614 3 70 0 

32 N41 (b) Stedelijk 132186 204908 132485 204571 1656 29614 3 70 0 

33 N41 (b) Stedelijk 132485 204571 132826 204304 1656 29614 3 70 5 

51 N41 (c) Stedelijk 132826 204304 133167 204045 1662 29727 3 70 5 

52 N41 (c) Stedelijk 133167 204045 133425 203840 1662 29727 3 90 0 

71 N41 (d) Stedelijk 133425 203840 134024 203294 1851 33100 3 90 0 

72 N41 (d) Stedelijk 134024 203294 134237 202965 1851 33100 3 90 0 

9 N70 (a) Stedelijk 132826 204304 132285 204123 1062 18985 3 70 0 

111 N70 (b) Stedelijk 132826 204304 133493 204549 1046 18701 3 70 0 

131 N70 (c) Stedelijk 133493 204549 134552 204891 1077 19257 3 50 0 

15 Tuinlaan Stedelijk 132137 205002 132168 205040 283 5066 3 50 0 

171 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133425 203840 133463 203893 387 6924 3 50 0 

172 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133463 203893 133429 204002 387 6924 3 50 0 

191 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204002 133414 204075 416 7442 3 50 0 

192 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133414 204075 133429 204154 416 7442 3 50 0 

193 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204154 133440 204319 416 7442 3 50 0 

21 Heimolenstraat (c) Stedelijk 133440 204319 133493 204549 445 7960 3 50 0 

23 Driegaaienstraat Stedelijk 133493 204549 133556 204883 311 5563 3 50 0 

25 Ontsluiting Winningen Stedelijk 132168 205040 132381 204993 1 1 3 50 0 

 LV = licht verkeer,  ZV = zwaar verkeer 



Wegenbestand referentiesituatie 2025, scenario 30% 

ID Wegsegment Wegtype Xa Ya Xb Yb ZV LV Wegtype Snelheid Hoogte 

11 N41 (a) Stedelijk 131770 205388 131764 205274 1840 32899 3 70 0 

12 N41 (a) Stedelijk 131764 205274 131838 205180 1840 32899 3 70 0 

13 N41 (a) Stedelijk 131838 205180 132019 205089 1840 32899 3 70 0 

14 N41 (a) Stedelijk 132019 205089 132137 205002 1840 32899 3 70 0 

31 N41 (b) Stedelijk 132137 205002 132186 204908 1876 33544 3 70 0 

32 N41 (b) Stedelijk 132186 204908 132485 204571 1876 33544 3 70 0 

33 N41 (b) Stedelijk 132485 204571 132826 204304 1876 33544 3 70 5 

51 N41 (c) Stedelijk 132826 204304 133167 204045 1623 29028 3 70 5 

52 N41 (c) Stedelijk 133167 204045 133425 203840 1623 29028 3 90 0 

71 N41 (d) Stedelijk 133425 203840 134024 203294 1812 32402 3 90 0 

72 N41 (d) Stedelijk 134024 203294 134237 202965 1812 32402 3 90 0 

9 N70 (a) Stedelijk 132826 204304 132285 204123 1058 18926 3 70 0 

111 N70 (b) Stedelijk 132826 204304 133493 204549 826 14772 3 70 0 

131 N70 (c) Stedelijk 133493 204549 134552 204891 857 15328 3 50 0 

15 Tuinlaan Stedelijk 132137 205002 132168 205040 283 5066 3 50 0 

171 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133425 203840 133463 203893 387 6924 3 50 0 

172 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133463 203893 133429 204002 387 6924 3 50 0 

191 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204002 133414 204075 416 7442 3 50 0 

192 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133414 204075 133429 204154 416 7442 3 50 0 

193 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204154 133440 204319 416 7442 3 50 0 

21 Heimolenstraat (c) Stedelijk 133440 204319 133493 204549 445 7960 3 50 0 

23 Driegaaienstraat Stedelijk 133493 204549 133556 204883 311 5563 3 50 0 

25 Ontsluiting Winningen Stedelijk 132168 205040 132381 204993 1 1 3 50 0 

 LV = licht verkeer,  ZV = zwaar verkeer 

 



Wegenbestand geplande situatie 2025, scenario 10% zoekzone Neerkouter 

ID Wegsegment Wegtype Xa Ya Xb Yb ZV LV Wegtype Snelheid Hoogte 

11 N41 (a) Stedelijk 131770 205388 131764 205274 1753 31348 3 70 0 

12 N41 (a) Stedelijk 131764 205274 131838 205180 1753 31348 3 70 0 

13 N41 (a) Stedelijk 131838 205180 132019 205089 1753 31348 3 70 0 

14 N41 (a) Stedelijk 132019 205089 132137 205002 1753 31348 3 70 0 

31 N41 (b) Stedelijk 132137 205002 132186 204908 1790 31993 3 70 0 

32 N41 (b) Stedelijk 132186 204908 132485 204571 1790 31993 3 70 0 

33 N41 (b) Stedelijk 132485 204571 132826 204304 1790 31993 3 70 5 

51 N41 (c) Stedelijk 132826 204304 133167 204045 1832 32762 3 70 5 

52 N41 (c) Stedelijk 133167 204045 133425 203840 1832 32762 3 90 0 

71 N41 (d) Stedelijk 133425 203840 134024 203294 2052 36704 3 90 0 

72 N41 (d) Stedelijk 134024 203294 134237 202965 2052 36704 3 90 0 

9 N70 (a) Stedelijk 132826 204304 132285 204123 1116 19974 3 70 0 

111 N70 (b) Stedelijk 132826 204304 133493 204549 1145 20471 3 70 0 

131 N70 (c) Stedelijk 133493 204549 134552 204891 1176 21027 3 50 0 

15 Tuinlaan Stedelijk 132137 205002 132168 205040 283 5066 3 50 0 

171 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133425 203840 133463 203893 500 8948 3 50 0 

172 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133463 203893 133429 204002 500 8948 3 50 0 

191 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204002 133414 204075 28 473 3 50 0 

192 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133414 204075 133429 204154 28 473 3 50 0 

193 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204154 133440 204319 28 473 3 50 0 

21 Heimolenstraat (c) Stedelijk 133440 204319 133493 204549 291 5208 3 50 0 

23 Driegaaienstraat Stedelijk 133493 204549 133556 204883 311 5563 3 50 0 

25 Ontsluiting Winningen Stedelijk 132168 205040 132381 204993 1 1 3 50 0 

 LV = licht verkeer,  ZV = zwaar verkeer 

 



Wegenbestand geplande situatie 2025, scenario 10% zoekzone De Winningen 

ID Wegsegment Wegtype Xa Ya Xb Yb ZV LV Wegtype Snelheid Hoogte 

11 N41 (a) Stedelijk 131770 205388 131764 205274 1734 31011 3 70 0 

12 N41 (a) Stedelijk 131764 205274 131838 205180 1734 31011 3 70 0 

13 N41 (a) Stedelijk 131838 205180 132019 205089 1734 31011 3 70 0 

14 N41 (a) Stedelijk 132019 205089 132137 205002 1734 31011 3 70 0 

31 N41 (b) Stedelijk 132137 205002 132186 204908 1952 34882 3 70 0 

32 N41 (b) Stedelijk 132186 204908 132485 204571 1952 34882 3 70 0 

33 N41 (b) Stedelijk 132485 204571 132826 204304 1952 34882 3 70 5 

51 N41 (c) Stedelijk 132826 204304 133167 204045 1803 32236 3 70 5 

52 N41 (c) Stedelijk 133167 204045 133425 203840 1803 32236 3 90 0 

71 N41 (d) Stedelijk 133425 203840 134024 203294 1990 35609 3 90 0 

72 N41 (d) Stedelijk 134024 203294 134237 202965 1990 35609 3 90 0 

9 N70 (a) Stedelijk 132826 204304 132285 204123 1116 19974 3 70 0 

111 N70 (b) Stedelijk 132826 204304 133493 204549 1145 20471 3 70 0 

131 N70 (c) Stedelijk 133493 204549 134552 204891 1176 21027 3 50 0 

15 Tuinlaan Stedelijk 132137 205002 132168 205040 692 12375 3 50 0 

171 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133425 203840 133463 203893 387 6924 3 50 0 

172 Heimolenstraat (a) Stedelijk 133463 203893 133429 204002 387 6924 3 50 0 

191 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204002 133414 204075 416 7442 3 50 0 

192 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133414 204075 133429 204154 416 7442 3 50 0 

193 Heimolenstraat (b) Stedelijk 133429 204154 133440 204319 416 7442 3 50 0 

21 Heimolenstraat (c) Stedelijk 133440 204319 133493 204549 445 7960 3 50 0 

23 Driegaaienstraat Stedelijk 133493 204549 133556 204883 311 5563 3 50 0 

25 Ontsluiting Winningen Stedelijk 132168 205040 132381 204993 409 7309 3 50 0 

 LV = licht verkeer,  ZV = zwaar verkeer 
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