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Inleiding, alternatieven en planvoornemen
Doel van de niet-technische samenvatting
Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte
samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. Een
milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een plan (hier het RUP
“RUP “AZ Nikolaas” te Sint-Niklaas) worden onderzocht. Een MER is een informatief instrument en
geen beslissingsinstrument. Het milieueffectrapport beslist niet of het RUP al dan niet wordt
vastgesteld. Die beslissing houdt ook rekening met andere sectoren (sociale, economische en
technische belangen) en met openbare inspraak.
Deze niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante
informatie uit het milieueffectrapport van het RUP “AZ Nikolaas” te communiceren en hiermee de
publieke participatie in het planproces te bevorderen.
Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.

Aanleiding en algemene doelstelling plan
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.
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Naar aanleiding van een locatiestudie voor de realisatie van het ziekenhuis werden twee locaties
weerhouden voor verder onderzoek in het MER, namelijk onderzoeksgebied Neerkouter en
onderzoeksgebied De Winningen.

De Winningen

Neerkouter

Figuur 1-1: Weerhouden onderzoekslocaties ziekenhuis

Voor de realisatie van het ziekenhuis in één van de onderzoeksgebieden is een herbestemming nodig;
een RUP zal worden opgemaakt.
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
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ruimtebalans gerealiseerd. Voor het onderzoeksgebied De Winningen is HAG-compensatie niet
relevant.

Planomschrijving en situering
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 Puivelde, Clementwijk en
Vrasenestraat deel uitmaken van het plangebied i.f.v. compensatie van het te herbestemmen
agrarisch gebied (gelegen in herbevestigd agrarisch gebied HAG).
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 en inrichting/ontsluiting voor de effectbeoordeling
-

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%.

-

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.
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-

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.

-

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
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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.

Inrichtingsalternatieven en programma-alternatieven
Inrichtingsvarianten hebben betrekking op de wijze waarop het plangebied concreet zal ingevuld
worden. Voor de aannames wordt er verwezen naar voorgaande paragraaf.
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.
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.

Afbakening onderzoeksgebieden en studiegebieden
Onderzoeksgebieden
In deze fase van het proces ligt de planlocatie en de plancontour nog niet definitief vast. Hierdoor zal
in de eerste fase van dit RUP gewerkt worden met een indicatieve contour of ‘onderzoeksgebied’.
In onderstaande figuren wordt een indicatieve contour voor de realisatie van het ziekenhuis in de
onderzoeksgebieden Nerkouter en De Winningen weergegeven op orthofoto. Dit betreffen nog geen
exacte contouren op perceelsniveau maar geven eerder een indicatie over de benodigde ruimte.
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.
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Figuur 2-1: Onderzoeksgebieden Neerkouter en de Winningen

Figuur 2-2: Onderzoeksgebieden compensatie HAG i.r.t. onderzoeksgebied Neerkouter
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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.

-

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 is verder verduidelijkt in de specifieke disciplines in het MER.

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 onderzoeksgebied voor de realisatie van het ziekenhuis in De Winningen
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Figuur 2-5: Globaal studiegebied voor compensatiegebieden HAG i.r.t. onderzoeksgebied Neerkouter
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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.
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Scoping en globale methodiek
Referentiesituaties voor de milieubeoordeling
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 % verschuiving1. 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.

1

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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Ontwikkelingsscenario’s
Het onderzoeksgebied de Winningen is in het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Sint-Niklaas
(2007) opgenomen als Deelgebied 6: Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De Winningen.

Figuur 3-1: Uittreksel uit het GRUP Afbakening RSG Sint-Niklaas (deelplan 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,
geluid en lucht.
-

Indicatief: 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.

Selectie van relevante milieudisciplines
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 disciplines weerhouden om
verder in dit plan-MER te onderzoeken.
-

Mens - mobiliteit
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem
Water (grondwater, oppervlaktewater en afvalwater)
Biodiversiteit
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Mens - ruimtelijke aspecten en gezondheid
Klimaat
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Globale methodiek
Er wordt bij de beoordeling van de effecten zowel rekening gehouden met de omvang/ schaal van de
impact van het plan of haar onderdelen, als met de kwetsbaarheid van de omgeving voor het
betreffende milieuaspect. Een combinatie van deze elementen geeft verschillende mogelijkheden,
samengevat in volgend algemeen beoordelingskader:
Kwetsbaarheid

Schaal

Grote impact

Matige impact

Zeer kwetsbaar

-3

+3

-2

Matig kwetsbaar

-2

+2

-1/-2

+1/+2

+2

Weinig kwetsbaar

-1

+1

0/-1

0/+1

Gering/Beperkte
impact
-1

+1

0/-1

0/+1
0

Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect
volgende terminologie gehanteerd over de verschillende disciplines heen:
aanzienlijk negatief (-3)

aanzienlijk positief (+3)

negatief (-2)

positief (+2)

beperkt negatief (-1)

beperkt positief (+1)

geen effect/verwaarloosbaar effect (0)
Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de
deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben.
Hierbij duidt een positieve score op een gewenst effect. Dit kan bv. een verhoging, een ondersteuning
of een versterking van de betrokken eigenschap zijn. Een negatieve score wijst op een ongewenst
effect. Dit kan bv. gaan om het verdwijnen, een verlaging of een aantasting van een bepaalde
eigenschap. Voor elk relevant effect wordt een beoordelingskader geschetst dat zal gebruikt worden
bij de bepaling van het significantieniveau.
In het richtlijnenboek milieueffectrapportage ‘Algemene methodologische en procedurele aspecten’
(oktober 2015) is een kader opgenomen waar de koppeling van effectbeoordeling met milderende
maatregelen is gemaakt.

In het MER zal een onderscheid gemaakt worden tussen milderende maatregelen en aanbevelingen
ter optimalisatie.
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De focus ligt op het onderzoeken van maatregelen op het RUP-niveau. De milderende
maatregelen/aanbevelingen op niveau van het RUP dewelke voortvloeien uit het MER-onderzoek
zullen/kunnen aanleiding geven tot randvoorwaarden/aanpassingen/verfijningen aan de
bestemmingszones of stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Waar dit een toegevoegde waarde heeft, kunnen naar aanleiding van de effectbeoordeling
aanbevelingen worden voorgesteld die zich niet meer op planniveau bevinden maar bijvoorbeeld wel
relevant kunnen zijn op het niveau van de vergunning of het flankerend beleid. Onderzochte
aanbevelingen onder andere niveaus zoals vergunningen of andere instrumenten zijn niet uit te
werken via het RUP.
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Synthese
van
milieueffecten
maatregelen/aanbevelingen

en

Conclusie discipline mobiliteit
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 kan worden verwacht..
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
Functioneren
kruispunten (detail zie
tabel hierna)
Functioneren fiets
Functioneren OV

Realisatie ziekenhuis in
gebied Neerkouter
-1 tot -3

Realisatie ziekenhuis in
gebied De Winningen
0 tot -3

Eindscore na
Maatregelen/Aanbevelingen
0

-1
-1

-1
-2

-1
-1
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Oversteekbaarheid*
Parkeervraag

-3 tot +2
0

-2 tot +1
0

-1 (NK)
0

*mits aanpassing kruispunten
KNOOP
N41 x Tuinlaan
Westelijke afrit N41-N70
N41 x Heimolenstraat

Neerkouter
Geplande situatie
Ontwikkelingsscenario
-1
-3
-2
-3
-1
-2

De Winningen
Geplande situatie
Ontwikkelingsscenario
-1
-1
-2
-3
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
N41 x Tuinlaan
Westelijke afrit N41-N70
N41 x Heimolenstraat

Scenario
OSP 30
OSP 10
OSP 10(30)

Referentiesituatie
91%
140 sec
60 sec

Geplande situatie
100%
322 sec
345 sec

Ontwikkelingsscenario
214%
>1000 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).
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Knoop
N41 x Tuinlaan
Westelijke afrit N41N70
N41 x Heimolenstraat

Scenario
OSP 30
OSP 10
OSP 10(30)

Referentiesituatie
91%
140 sec

Geplande situatie
103%
530 sec

Ontwikkelingsscenario
113%
>1000 sec

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
ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas_Samenvatting | 19

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

Maatregelen/aanbevelingen discipline mobiliteit
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.

Milderende maatregelen in de omgeving
N41 x Tuinlaan
Zoals hiervoor reeds besproken is bij zowel de ontwikkeling 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.
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Figuur 4-1: 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 4-2: Milderende maatregelen N41 x N70 (west)

N41 x HeimolenstraatZoals reeds hiervoor besproken is het effect van de ontwikkeling van het
ziekenhuis op De Winningen beperkt merkbaar op het kruispunt N41 x Heimolenstraat. Zelfs met
verdere ontwikkelingen dienen hiervoor geen maatregelen te worden genomen. Bij de ontwikkeling
van het ziekenhuis op Neerkouter zijn maatregelen echter noodzakelijk op dit kruispunt.
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.
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Figuur 4-3: 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 4-1: Beoordeling functioneren kruispunten (met milderende maatregelen)
KNOOP
N41 x Tuinlaan
Westelijke afrit
N41 x Heimolenstraat

Neerkouter
Geplande situatie
Ontwikkelingstoestand
/
0
/
/
/
0

De Winningen
Geplande situatie
Ontwikkelingstoestand
/
/
/
-1
/
/

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.
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.
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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 4-2: Beoordeling oversteekbaarheid (met milderende maatregelen)
KNOOP
N41 thv Heimolenstraat

Neerkouter
-1

De Winningen
-1

Aanbevelingen in de omgeving
Op de N41 t.h.v. Heimolenstraat wordt een ongelijkgrondse kruising voor fietsers aanbevolen in geval
van realisatie van het ziekenhuis op gebied Neerkouter.
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.

-

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.
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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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Conclusie discipline geluid
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).
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.

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas_Samenvatting | 25

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 4-3: Conclusie effecten discipline geluid
Effectgroep

Onderzoeksgebied
Neerkouter
Feitelijk
Planologisch

Verkeer
Exploitatie – parking
+ technische
installaties
helikopterplatform

Onderzoeksgebied
De Winningen
Feitelijk
Planologisch

Compensatiegebieden
Feitelijk

Planologisch

Eindscore
na MM/A

+1/0

+1/0

0
-3 thv
ontsluitingweg

0
-3 thv
ontsluitingsweg

n.v.t.

n.v.t.

-1/0

-1

-1

-1

-1

n.v.t.

n.v.t.

-1

-3

-3

-3

-3

n.v.t.

n.v.t.

-3

Maatregelen/aanbevelingen discipline geluid
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
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Antwerpen ( cfr. StoLA project Antwerpen 2) 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

-

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 4-4: Berekende geluidskaart verkeersimpact - De Winningen - Lden (links) - Lnight (rechts) – detail
ontsluiting

Een alternatieve mogelijkheid betreft het plaatsen van 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.

2

https://brrc.be/nl/innovatie/stola-stille-toplagen-antwerpen
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/c71cf1/159288.pdf
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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.
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
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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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Conclusie discipline lucht
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 NO 2, 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
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.
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Tabel 4-4: Conclusie effecten discipline lucht
Effectgroep
Verkeersemissies
NO2

Verkeersemissies
PM10
Verkeersemissies
PM2,5
Geleide emissies

–

–
–

Realisatie ziekenhuis in
gebied Neerkouter
Segm. 1, 5, 7, 11, 13,
17: -1
Segm. 19: +3
Segm 21: +1
Overige segmenten: 0
Segm. 19: +1
Overige segm.: 0
Segm. 19: +1
Overige segm.: 0
Ca. 0/-1

Realisatie ziekenhuis in
gebied De Winningen
Segm. 1, 3, 5, 7, 11, 13:
-1
Segm. 15: -2
Segm 25: -2
Overige segm.: 0
Alle segm.: 0

Eindscore na
Maatregelen/Aanbevelingen
/ (Neerkouter)

Alle segm.: 0

/

Ca. 0/-1

/

Ca. 0/-1 (Aanbeveling De
Winningen: schermwerking
t.h.v. segment 25)
/

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
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.

Maatregelen/aanbevelingen discipline lucht
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.

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas_Samenvatting | 31

-

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. het 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. 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:
-

-

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 langeafstandsroutes te voorzien, gemakkelijk bereikbare fietsenstallingen te voorzien, …

ID 42236833048_OntwerpMER_AZNikolaas_Samenvatting | 32

Conclusie discipline bodem
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.
In zijn algemeenheid dienen nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en Vlareboreglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het
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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 4-5: Conclusie effecten discipline bodem
Effectgroep

Realisatie ziekenhuis in
gebied Neerkouter
Feitelijk
Planologisch
-1
idem
0
idem

Realisatie ziekenhuis in
gebied De Winningen
Feitelijk
Planologisch
-1
0
-1
0

Compensatiegebieden

Structuurwijziging /
verdichting
Bodemstabiliteit

0

0

0

0

0

0/-1

idem

-1

0

0

Erosie
Bodemkwaliteit

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Profielwijziging
Invloed geologische
profielen

Feitelijk
0
0

Planologisch
0/+1
0
(Clementwijk,
Vrasenestraat)
0/+1
(Puivelde)
0
0
(Clementwijk,
Vrasenestraat)
0/+1
(Puivelde)
0
0

Eindscore
na MM/A*
/

/
0 (projectniveau)

/
0 (projectniveau)

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen

Maatregelen/aanbevelingen discipline bodem
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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Conclusie discipline water
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
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).
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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 4-6: Conclusie effecten discipline water
Effectgroep

Grondwaterhuishouding
(voeding)
Grondwaterhuishouding
(stroming)
Oppervlaktewaterhuishouding
Structuurkwaliteit
Afvalwater

Realisatie ziekenhuis in
gebied Neerkouter

Realisatie ziekenhuis in
gebied De Winningen

Eindscore
na MM/A*

Planologisch
0

Compensatiegebieden
HAG bij ontwikkeling
Neerkouter
Feitelijk
Planologisch
0
0/+1

Feitelijk
-1

Planologisch
-1

Feitelijk
-1

-2

-2

-2

0

0

0/+1

-1/0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0
0
0

0
0
0

0/+1
0
0

idem
0
idem

idem

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen

Maatregelen/aanbevelingen discipline water
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
de gebouwen maar binnen het eigenlijke onderzoeksgebied nog ruimte voor grondwaterstroming
over te houden.
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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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Conclusie discipline biodiversiteit
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
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).
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Tabel 4-7: Conclusie effecten discipline biodiversiteit
Effectgroep

Biotoop-winst of –
verlies
Vernatting/
verdroging
Verstoring
watersysteem
Verstoring
Versnippering en
barrière-werking
Eutrofiëring

Realisatie
ziekenhuis
in
gebied Neerkouter
Feitelijk
Planologisch
0/-1
0

Realisatie ziekenhuis
in
gebied De Winningen
Feitelijk
Planologisch
0/-1
0/-1

Compensatiegebieden HAG
bij ontwikkeling Neerkouter
Feitelijk
Planologisch
0
0

Eindscore
na MM/A*

0

0

0

0

0

0

/

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

/

0

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen

Maatregelen/aanbevelingen discipline biodiversiteit
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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Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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 4-8: Conclusie effecten discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Effectgroep

Landschapsstructuur
Erfgoedwaarden
Archeologie
Perceptieve
kenmerken

Realisatie ziekenhuis in
gebied Neerkouter
Feitelijk
Planologisch
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
-1

Realisatie ziekenhuis in
gebied De Winningen
Feitelijk
Planologisch
-1
0
-1
0/-1
-1
0
-1
0

Compensatiegebieden HAG
bij ontwikkeling Neerkouter
Feitelijk
Planologisch
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1

Eindscore
na MM/A*

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen

Maatregelen/aanbevelingen discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
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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-1
/
/
/

Conclusie discipline mens-ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid
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
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.
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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 ruimtebeleving 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
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
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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
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).
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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).

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 woningbouw 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).

Tabel 4-9: Conclusie effecten discipline mens-ruimtelijke aspecten en gezondheid
Effectgroep

Realisatie ziekenhuis in gebied
Neerkouter

Realisatie ziekenhuis in gebied
De Winningen

Feitelijk
-1

Planologisch
-1

Feitelijk
-1

Planologisch
0

-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

Ruimtebeleving
Gezondheidlucht

-1
N70: -2 NO2
PM10: 0
PM 2,5: -1
Heimolenstraat:
+1 tot +3

-1
idem

Gezondheidgeluid
(%gehinderden)

Segm 7,11: -1
Segm 21: +2
Segm 19: +3
Overige: 0
0

idem

Ruimtelijke
structuur
context

Eindscore
na MM/A*

0
0
-2
+2/+3

0
0/+1
0
0

-1
+2
0
0

/
-1 tot -2
0
/

-2
N70: -2 NO2
S 25: -3 NO2
PM10: 0
S25: -1 PM10
PM 2,5: -1
S25: -2 PM2,5
Segm 3: -1
Segm 25: -2
Overige: 0

0
vergelijkbaar

0
0

+1
0

-1/-2
/
S25: -1/-2

vergelijkbaar

0

0

S25: -1

0

Seveso
niet?

0

0

en

Ruimtegebruik
Wonen
Landbouw
Bedrijvigheid
Gemeenschapsvoorziening

Veiligheid

Compensatiegebieden HAG
bij
ontwikkeling
Neerkouter
Feitelijk
Planologisch
0
Puivelde (+1)
Clementwijk
(+1)
Vrasenestraat
(0)

0

of

/

*MM/A: Milderende maatregelen/Aanbevelingen
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Maatregelen/aanbevelingen discipline mens-ruimtelijke aspecten, hinder en
gezondheid
Milderende maatregelen niveau RUP
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.

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
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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
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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Conclusie 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.

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.
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.

-

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.
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-

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)

-

Oppervlaktewater (huishouding, structuur, waterberging- en buffering)

-

Vegetatie en fauna – waterhuishouding
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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.

De Winningen

Neerkouter

-

Figuur 6-1: Weerhouden onderzoekslocaties ziekenhuis - locatiealternatieven
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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 % verschuiving3. 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.

3

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 PRUPniveau (bijvoorbeeld project- en vergunningenniveau of flankerend niveau).

Tabel 6-1: Synthese van milieueffecten van de onderzoeksgebieden voor de realisatie van het ziekenhuis De
Winningen en Neerkouter
Effectgroep

MOBILITEIT
Functioneren kruispunten
N41xTuinlaan
Westelijke afrit
N41xHeimolenstraat

Functioneren fiets

Functioneren OV

Realisatie van het
ziekenhuid in gebied
Neerkouter

Realisatie van het ziekenhuis
in gebied De Winningen

Eindscore na Milderende
maatregelen (MM)/
Aanbevelingen (A)*

-1 tot -3
-1 (ontw. -3)
-2 (ontw. -3)
-1 (ontw. -2)

0 tot -3
-1 (ontw. -1)
-2 (ontw. -3)
0 (ontw. 0)

-1

-1

0
A NK+W: bufferafstand tussen
N41 en de parkings)
MM & A NK+W: Flankerend:
infrastructurele aanpassingen
kruispunten
-1
(A NK+W: minimale capa
fietstallingen)

-1

-2

-3 tot +2

-2 tot +1

0

0

+1/0

-3 t.h.v. één woning ten
noorden van de
ontsluitingsweg
Overige: 0

Exploitatie – parking +
technische installaties

-1

-1

Helikopterplatform
LUCHT
Verkeersemissies – NO2

-3

-3

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

Oversteekbaarheid

Parkeervraag
GELUID
Verkeer

(A NK+W Flankerend:
multimodale ontsluiting)
-1
(A NK+W Flankerend:
multimodale ontsluiting)
-1 (NK)
(A NK: ongelijkgrondse kruising
N41-Heimolenstraat)
0
-1/0
(MM Winningen: vermijden
overschrijden gedifferentieerde
referentiewaarde thv 1 woning
ten noorden van ontsluitingsweg
(stiller wegdek evt. met
snelheidsreductie of
schermwerking)
-1
(A NK+W projectniveau:
onderzoek inrichting
parking+technische installaties
tav wonen)
-3
/ (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
Overige segmenten: 0

Realisatie van het ziekenhuis
in gebied De Winningen

Eindscore na Milderende
maatregelen (MM)/
Aanbevelingen (A)*
noorden van segment 25
toegangsweg)

Segm. 19: +1
Overige segm.: 0
Ca. 0/-1

Alle segm.: 0

A: NK+W flankerende suggesties
ifv verkeersdaling
/

Ca. 0/-1

/

-1
0
0

-1
-1
0

/

0/-1
0
0

-1
0
0

/
/
/ (projectniveau)
(A Puivelde: herevaluatie van de
bestemmingstypes in de
bodemonderzoeken bij
overdracht van grond)

-1

-1

-1

-2

-2

0/-1

0/-1

Structuurkwaliteit

0

0

Afvalwater

0

0

-1/0
(MM NK+W: voorschriften met
aandacht ivm ondergrondse
constructies)
0/-1
(A NK+W: waterhuishouding)
0
(A NK+W: structuurkwaliteit)
0
(A NK+W: flankerend)

BIODIVERSITEIT
Biotoop-winst of –verlies

0/-1

0/-1

Vernatting/ verdroging
Verstoring watersysteem
Verstoring

0
0
0

0
0
0

Versnippering en barrièrewerking
Eutrofiëring
LANDSCHAP, ERFGOED, ARCH
Landschapsstructuur

0

0

0
(A NK+W: streekeigen inheems
groen)
/
0
0
(A NK+W: lichtverstoring
vermijden)
0

0

0

/

-1

-1

0
-1
-1

-1
-1
-1

-1
(A NK+W: groen-blauwe
structurerende elementen)
/
/
/

-1

-1

/

-2

0

/

Verkeersemissies – PM10 en
PM2,5
Geleide emissies
BODEM
Profielwijziging
Invloed geologische profielen
Structuurwijziging /
verdichting
Bodemstabiliteit
Erosie
Bodemkwaliteit

WATER
Grondwaterhuishouding
(voeding)
Grondwaterhuishouding
(stroming)

Oppervlaktewaterhuishouding

Erfgoedwaarden
Archeologie
Perceptieve kenmerken
MENS-RUIMT+GEZONDHEID
Ruimtelijke structuur en
context
Ruimtegebruik
Wonen

/
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Effectgroep

Landbouw
Bedrijvigheid
Gemeenschapsvoorziening

Ruimtebeleving

Gezondheid-lucht

Realisatie van het
ziekenhuid in gebied
Neerkouter
-2/-3

Realisatie van het ziekenhuis
in gebied De Winningen

0
+2/+3

-1
+2/+3

-1

-2

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

-2/-3

Eindscore na Milderende
maatregelen (MM)/
Aanbevelingen (A)*
-1/-2 (A NK+W: Flankerend
landbouwbeleid)
0 (A W: afstemming gronden in
de noordrand ifv bestaand
arbeidscentrum)
/
-1/-2 (MM W: buffering tav
wonen&inpassing, aangepaste
invulling noordelijke percelen,
visuele buffering woning aan
toegangsweg)
/
Ontsluiting Winningen S25: -1
(A: afscherming noordelijk
gelegen woning)

Gezondheid-geluid
(%gehinderden)

Segm 7,11: -1
Ontsluiting Winningen S25: -1
Segm 3: -1
Segm 21: +2
(A: afscherming noordelijk
Segm 25: -2
Segm 19: +3
gelegen woning)
Overige: 0
Overige: 0
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 open 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
N41 x Tuinlaan
Westelijke afrit N41-N70
N41 x Heimolenstraat

-

Neerkouter
Geplande situatie
Ontwikkelingsscenario
-1
-3
-2
-3
-1
-2

De Winningen
Geplande situatie
Ontwikkelingsscenario
-1
-1
-2
-3
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
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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.
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