effectenbeoordeling
inclusief planmer-screening

Leeswijzer
In het kader van de nieuwe procedure wordt de effectenbeoordeling geïntegreerd in de
RUP-procedure vanaf de startnota. In dit hoofdstuk worden de (milieu-)effecten gebundeld
en dit omvat volgende aspecten indien ze van toepassing zijn:
•

Planmer-screening

•

Watertoets

•

VR toets

•

Trage wegentoets

•

Natuurtoets

•

Herbevestigd agrarische gebied

In deze fase van de startnota wordt geoordeeld:
•

ofwel dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn, die verder dienen meegenomen
te worden

•

ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek aandachtspunten zijn of
verder onderzoek nodig is

•

ofwel dat een PlanMER dient opgemaakt te worden.

Na de raadpleging van de startnota en de procesnota worden de opmerkingen verwerkt in
de scopingsnota waarbij deze effectenbeoordeling opnieuw een onderdeel van is. Hierbij
wordt opnieuw geoordeeld of er al of niet aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden.
De conclusie in verband met de ontheffing van planmer wordt tenslotte voorgelegd aan
de dienst milieueffectenrapportering die zal bepalen o.b.v. de scopingsnota of verder een
plan-melieueffectenrapport vereist is.
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8. Effecten beoordeling Moen
omleidingsweg
8.1. Initiatiefnemer
Gemeente Zwevegem
Otegemstraat 100
8550 Zwevegem

8.2. Opdrachthouder
Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
rup@leiedal.be

8.3. wijze van milieueffecten beoordeling

8.4. Beschrijving en verduidelijking van het plan

8.3.1. Het RUP is een plan

8.4.1. Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het
kader vormen

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de
definitie plan zoals geformuleerd door het D.A.B.M.

8.3.2. Het RUP valt onder het toepassingsgebied
Het RUP vormt het kader op basis waarop stedenbouwkundige vergunningen toegekend
worden en valt dus onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.

8.3.3. Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER
Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht want:
•

•

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project
opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van
10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10e
‘aanleg van wegen’ van bijlage III.
Het RUP doet uitspraak over het tracé van een nieuw aan te leggen lokale
omleidingsweg van ca. 800 m doorheen een open ruimtegebied. Het
RUP doet uitspraak over een klein gebied op lokaal niveau. Het RUP is dus
screeningsgerechtigd.
Het RUP betreft een plan, waar mogelijk betekenisvolle effect op een speciale
beschermingszone kunnen optreden, afhankelijk van het gekozen tracé van de
omleidingsweg. Dit betekent dat mogelijks een passende beoordeling vereist
isvolgens het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu. Een voortoets zal in samenspraak met ANV verder duidelijkheid
brengen als er effectief een passende beoordeling vereist zal zijn.

Daar het RUP niet automatisch van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER-plicht,
maar minstens screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op basis van een
effectenbeoordeling met een planmer-screening geoordeeld of het plan aanzienlijke
milieueffecten kan hebben.

Het RUP vormt het juridisch kader voor:
•

De keuze uit 3 mogelijke tracés van een toekomstige omleidingsweg rond Moen

•

De aanleg van een omleidingsweg overeenkomstig het gekozen tracé.

•

De aanleg van een nieuw kruispunt/ rotonde

•

De aanleg van een nieuwe zachte verbinding of aanliggend fietspad

•

Landschappelijke integratie van de toekomstige omleidingsweg

8.4.2. Interferentie met andere plannen, projecten of
activiteiten binnen of buiten de perimeter van het plan,
voor zover in dit stadium al gekend
Het RUP is in overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de
gemeente Zwevegem, goedgekeurd door de Deputatie van West-Vlaanderen op 1 april
2004.
Bij de aanduiding van het Europese Natura 2000 netwerk werd de ‘Vaarttaluds Moen
en Orveytbos’ aangeduid als speciale beschermingszone binnen de SBZ “Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen” (GEBCODE: BE2300007).
Ditzelfde gebied Vaarttaluds Moen en Orveytbos (gebiedsnr.: 130) werd samen met
de oude spoorweg aangeduid binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk ( VEN gebied)
aangeduid als ‘Grote eenheid natuur’ (GEN). Mogelijkerwijze betekent dit dat er een
delegatie nodig is om met een gemeentelijk RUP een gebied met overdruk VEN te wijzigen.
Het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere wijzigingen) en de hierna volgende
BPA’s, en Gewestelijk RUP delen het plangebied in onder de bestemmingen woongebied,
natuurgebied, agrarisch gebied en bestaande waterwegen.
Het drukke vrachtverkeer doorheen de kern van Moen was in het verleden problematisch
voor de verkeersveiligheid en de woonkwaliteit. In de milieuvergunning van het
stortterrein wordt het vrachtverkeer verplicht gebruik te maken van de Sluislaan en
de Kanaalweg. Deze route maakt momenteel gebruik van het noordelijke deel van
de Sluislaan - het stuk tussen de Kraaibosstraat en de Kwatanestraat- langsheen de
Vaarttaluds en doorheen het Habitatgebied. Deze huidige ontsluiting van vrachtverkeer
via de Sluislaan botst met bovenlokale doelstellingen als Habitatrichtlijngebied waar de
instandhoudingsdoelstellingen voorop staan.
Eind 2022 loopt de vergunning af voor dit tracé en dient dit deel van de Sluisweg
gereserveerd te worden voor zacht verkeer. De vergunning legt de gemeente op om te
voorzien in een alternatieve ontsluiting van het vrachtverkeer waarbij zowel de impact
voor de natuur als de verkeersleefbaarheid van het centrum van Moen in rekening worden
gebracht. Hiervoor is de aanleg van een omleidingsweg noodzakelijk.
Er is een haalbaarheidsstudie opgemaakt door Leiedal om mogelijke routes voor een
omleidingsweg in kaart te brengen (2015-2016). Het was de bedoeling om a.h.v. deze
studie de haalbaarheid (verkeerskundig/planologisch/financieel/maatschappelijk en
bestuurlijk draagvlak) te onderzoeken tussen de verschillende alternatieven voor een
lokale ontsluiting van IMOG en het bedrijventerrein Moen-Trekweg.
Deze haalbaarheidstudie heeft, via een eerste analyse van de ruimtelijke en andere
effecten, zeven alternatieven opgeleverd. Hiervan werden drie mogelijke tracés
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weerhouden als verder te onderzoeken. In dit RUP zal de definitieve keuze gemaakt
worden over de exacte locatie van de weg en verankerd worden in een bestemmingsplan
met de bijhorende voorschriften.
In het mobiliteitsplan van de gemeente Zwevegem werd eveneens ingegaan op de
noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen, waarbij het vrachtverkeer in het
algemeen en naar de IMOG-site en het bedrijventerrein Trekweg in het bijzonder, niet
langer door de dorpskom van Moen rijdt.

Door middel van het RUP kan de onverenigbaarheid van het huidig doorgaand verkeer
via de Sluislaan doorheen het SBZ van de Vaarttaluds met de ecologische doelstellingen
van het Habitatrichtlijngebied aangepakt worden. Ook kan de verkeersleefbaarheid in
de woonkern van Moen behouden worden. Tevens kan een missing link in het recreatief
en functioneel fietsnetwerk gezocht worden. Eveneens dient er aandacht te zijn voor de
impact op de landbouwexploitatie bij de tracékeuze van de omleidingsweg.

Er zijn diverse gemeentelijke BPA’s en RUP’s van toepassing op het plangebied of de nabije
omgeving:

8.4.6. Reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens…

•

BPA nr 3c. Oliebergstraat (13/10/2000)

•

Gewestelijk RUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk_plan 7: Montagnebos
- Keiberg

Het plangebied valt buiten de Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Kortrijk en behoort
dus tot het buitengebeid.
Het plangebied werd tijdens het AGNAS-afbakeningsproces aangeduid als categorie 2:
“RUP na verder onderzoek”.
De oude spoorweg en het Habitatgebied werden evenwel aangeduid onder categorie 1
“RUP op korte termijn” (werd opgenomen binnen het gewestelijk RUP Leievallei en open
ruimte omgeving Kortrijk.). Het bebouwde gedeelte van het plangebied valt logischerwijze
buiten de AGNAS-afbakening.

8.4.3. Beoordeling of het plan grens- of
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten
kan hebben
Het plangebied is ongeveer gelegen op 3 km van de grens met Wallonië en 11,8 km van
Frankrijk.
Gezien de afstand tot de grenzen en het feit dat er geen relaties zijn tussen het
plangebied en de gebieden in het Waals Gewest of Frankrijk, kunnen er geen (gewest-)
grensoverschrijdende effecten optreden.

8.4.4. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot
planbijsturingen en mate van flexibiliteit
Binnen het RUP wordt vanuit 3 mogelijke tracés een keuze gemaakt voor een toekomstige
omleidingsweg om het vrachtverkeer uit het centrum van Moen te houden. Er is aldus nog
mogelijkheid binnen het verder traject van het RUP tot een afweging te komen welk tracé
de meeste voordelen biedt en tevens haalbaar is vanuit de juridische randvoorwaarden.
Binnen de plangroep die de verdere opmaak van het RUP zal aansturen, wordt de nodige
deskundigheid opgenomen om tot een geïntegreerde keuze te komen die rekening
houdt met alle aspecten. De opmerkingen bij de startnota over de aandachtspunten die
betrekking hebben op het verder verloop van het RUP, zullen mee bepalend zijn voor de
besluitvorming.
Bijsturingen van het RUP zijn verder nog mogelijk naar aanleiding van opmerkingen
vanuit de verschillende adviserende instanties naar aanleiding van de raadpleging bij
de startnota, vanuit de adviezen in het kader van de plenaire vergadering, vanuit het
openbaar onderzoek, de behandeling van de adviezen op de GECORO en de beraadslaging
op de gemeenteraad.

8.4.5. Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande
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Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en gegevens met betrekking
tot het plangebied te verzamelen, onder meer de Vlaamse geoloketten. De startnota
omvat verdere informatie over het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal. In het kader
van de vorige haalbaarheidstudie door Leiedal werden reeds een aantal verkeerstudies
aangehaald die vanuit een verkeerstechnische hoek de gestelde problematiek
duiden en oplossingen doorrekenen. Bij het Departement Landbouw en Visserij werd
een landbouwimpactstudie opgevraagd. In de marge van de haalbaarheidsstudie
werd eveneens een ecologische toetsing gedaan i.v.m. de mogelijke impact op het
Habitatgebied en het VEN-gebied van de oude spoorweg.

8.4.7. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het
beginstadium worden ingecalculeerd
Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet,
omgevingsvergunning en Vlarem, integraal waterbeleid, stedenbouwkundige
verordeningen...), dragen de stedenbouwkundige voorschriften bij tot het voorkomen en
beperken van de potentiële hinder, aantasting en verstoring van de omgeving.
Bijkomend wordt een landschappelijke integratie van het uiteindelijk geselecteerde tracé
vooropgesteld. Voor het tracé E langsheen het VEN-gebied wordt een bufferstrook van
20m breed voorzien om de effecten op de natuurwaarden te beperken.

8.4.8. Leemten in de kennis volgens het stadium van het plan of
programmaproces
Ondanks het feit dat het plangebied relatief goed gedocumenteerd is door een
voorgaande haalbaarheidstudie, is er toch nog sprake van een aantal hiaten in de kennis.
Met name het verkeersaantrekkend effect van de omleidingsweg is er één van. De
intensiteit van het verkeer op korte en op lange termijn heeft zijn impact op ondermeer
de emissie naar de lucht en mogelijke impact op de nabijgelegen natuurterreinen.
Een correcte inschatting van het aantal vervoersbewegingen is nodig om eventuele
milderende en flankerende maatregelen te kunnen voorzien.

2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten
van het voorgenomen plan op de gezondheid en veiligheid van de mens,
de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en
grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische
factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed,
het landschap, de mobiliteit en de samenhang tussen de genoemde factoren.
De disciplines waar mogelijk een significant negatief effect verwacht wordt,
worden verder uitgewerkt. Voor deze effectdisciplines wordt de referentiesituatie
beschreven. Daarna worden de ingrepen en hun effect beschreven, aangevuld met
remediërende maatregelen en eventuele leemten in de kennis.
3. Hieruit volgt een globale beoordeling van de effecten voor de verschillende
effectdisciplines.

B ode m

Wate r

Atmos f e e r e n
k l imatolo g is che factor e n

G e luid

L icht

S tof f e l ijk e g oe de r e n e n
cultur e e l e r fg oe d

L and schap

Mob il ite it

Gebruik van de
omleidingsweg door
motorvoertuigen

E ne rg ie e n
g rond s tof f e nvo or r a ad

ca. 0.7 ha
- ca. 1 ha

B iodive rs ite it, f lor a e n
fauna

1. Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden in een
“ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten en werken die op basis van het
plan kunnen plaatsvinden geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden
getoetst aan de verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of
permanente aard zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden.

De aanleg van een
omleidingsweg

Ruimte l ijk e or de ning

De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:

G e zondhe id van de me ns

9.1.1. Algemene methodiek

E e rste af weg i ng te n opz ichte van de e f f ec tdi s ci p li n es

D u ur

Beschrijving en inschatting van de mogelijke
milieueffecten

Omvang

9.1.

B eschrijving ingre e p i n tijd e n rui m te

Ing r e e p

9. Inschatting van mogelijke
aanzienlijke milieueffecten
(screening)

T

N*

S*

S*

N

N*

N*

N

N*

N

N*

S*

N*

P

N*

N*

S*

N

N

N*

N*

N*

N*

N

N*

N+

Aanleg van een nieuwe
zachte verbinding

ca. 0,2 ha

P

N+

N

N*

N*

N*

N*

N+

N*

N*

N

N*

N+

Landschappelijke
integratie van de
omleidingsweg

ca. 0.4ca. 0.8 ha

P

N

N*

N*

N

N*

N*

N

N

N*

N*

N*

N*

N: niet significant effect
N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect zeer beperkt in ruimte en omvang, zeer
lokaal effect

9.1.2. Ingreepeffectschema

S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken

Voor de screening van de milieueffecten worden in een “ingreepeffectschema” de
mogelijke activiteiten die op basis van het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd
bekeken op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de verschillende
effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard zijn en zal in die zin
ook verschillend beoordeeld worden. De disciplines waar mogelijk een negatief effect
verwacht wordt, worden dan verder in 2.3. uitgewerkt.

S: significant effect
T: tijdelijk effect
P: permanent effect
/: niet relevant
+: positief effect
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9.2. Planalternatieven
9.2.1. Locatie-alternatieven
Het centrum van Moen is ontsloten via de Stationsstraat. Via deze lokale weg kan de
secundaire weg N8 worden bereikt. Er is nood aan een duurzame oplossing voor de
bestaande mobiliteitsproblematiek waarbij doorgaand (vracht-)verkeer geweerd wordt
uit de woonkern. Het vrachtverkeer heeft voornamelijk de IMOG-site en de nabijgelegen
bedrijvenzone Moen-Trekweg als bestemming, maar er is ook verkeer richting Bossuit en
Sint-Denijs.
De gemeente Zwevegem wil een oplossing realiseren voor het huidig verkeer in de
Sluislaan, conform de bepalingen van de verkregen vergunning voor het gebruik van de
Sluislaan tot 2020. In het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan (goedgekeurd door de
Deputatie op 1 april 2004) en het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt ondermeer gesteld
dat de verkeersveiligheid -en leefbaarheid in de kernen in het algemeen en in het centrum
van Moen in het bijzonder verbeterd moet worden.
In 2015-16 werd reeds een haalbaarheidsonderzoek voor een omleidingsweg uitgevoerd.
Er werden hierbij 7 mogelijke tracés onderzocht. Bij de selectie van de beste opties werden
de mogelijke tracés herleidt tot 3 alternatieven. Deze worden binnen het RUP verder
onderzocht met betrekking tot de (milieu-)effecten. Het plangebied van het RUP is ruim
afgebakend zodat deze drie tracés mogelijk zijn binnen de grenzen van het RUP.
Met dit gemeentelijk RUP en de bijhorende effectenbeoordeling is het opzet te komen tot
een definitieve tracé-keuze en om deze planologisch te verankeren.
Gezien deze concrete situatie, de ruimtelijke context en de nood voor het plangebied om
een tracé te selecteren uit de drie voorgestelde alternatieven , worden er geen bijkomende
alternatieve locaties voor de omleidingsweg binnen het RUP en deze effectenbeoordeling/
plan-MER-screening onderzocht.

9.2.2. Nulalternatief
De gemeente Zwevegem wil op de mobiliteit doorheen Moen en de ontsluiting naar
de IMOG-site een visie realiseren conform het gemeentelijk mobiliteitsplan en het
Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan (goedgekeurd door de Deputatie op 1 april 2004).
Hierin wordt ondermeer gesteld dat de verkeersveiligheid -en leefbaarheid verbeterd
moet worden.
Indien het RUP niet zou worden opgemaakt, dan kan de Sluislaan langs het kanaal
gebruikt worden voor het verkeer naar IMOG tot de stedenbouwkundige vergunning
voor het gebruik van de uitwijkstroken vervalt (eind 2022). Zonder het RUP zal, eens deze
ontsluitingsweg voor IMOG niet langer gebruikt kan worden, een groot gedeelte van het
verkeer de route door de kern van Moen nemen om hun bestemming te bereiken. Dit
heeft een negatieve impact op de verkeersleefbaarheid van het centrum van Moen.
Gezien deze concrete situatie en nood voor een verkeersveilige oplossing voor het verkeer
door Moen wordt het nulalternatief niet binnen het RUP en deze effectenbeoordeling/
plan-MER-screening verder meegenomen.
Indien het RUP niet leidt tot een selectie van één van de drie voorgestelde tracés als een
haalbare optie, zal een alternatieve benadering nodig zijn om het verkeer in goede banen
te leiden
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9.2.3. Uitvoeringsalternatieven
Het plangebied is een open ruimte gebied tussen de Stationsstraat en het kanaal
Bossuit-Kortrijk en kent vooral een agrarisch gebruik met in de nabijheid de belangrijke
natuurwaarden van het Habitatgebied ‘Vaartaluds’ en het VEN-gebied van de Oude
spoorweg. Het kanaal is een structurerende blauw-groene as gericht naar het water en
gelegen in een groene omgeving.
De aanwezigheid van de IMOG-site en de industriezone nabij Moen biedt knelpunten op
gebied van de mobiliteit en het verkeer. Een mogelijke structurele oplossing voor verkeer
van en naar de IMOG-site en de industriezone is de aanleg van een ontsluitingsweg. In
het RUP worden er nog 3 mogelijke tracés besproken, elk met hun voor- en nadelen. In
elk tracé kan landschappelijke integratie zorgen voor een inpassing in de omgeving en
buffering t.a.v. natuurgebied.
De keuze van een tracé kan mede bepaald worden door de concrete aanleg van de
omleidingsweg waarbij er milderende of flankerende maatregelen voorgesteld worden.
Gezien deze concrete situatie en de ruimtelijke context binnen dit RUP en deze
effectenbeoordeling/screening kunnen dan ook verdere uitvoeringsalternatieven
onderzocht worden: hoe dient een omleidingsweg verder ontworpen te worden om de
impact te beperken?

9.3. Beschrijving en inschatting van de mogelijke
milieueffecten

Momenteel is er sprake van 3 resterende, verschillende tracés, respectievelijk scenario’s E, F
en G.

Seveso bedrijven
Bron: LNE, juni 2017

Scenario E:

9.3.1. Effect op de gezondheid en de veiligheid van de mens
Referentiesituatie
Moen is een deelgemeente van Zwevegem en is gelegen ten zuidoosten langs het kanaal
Bossuit-Kortrijk. Het plangebied vormt een open ruimte tussen de Stationsstraat, de oude
spoorweg en het kanaal Bossuit-Kortrijk en is vooral in landbouwgebruik. De Stationsstraat
is bebouwd met lintbebouwing van woningen, handelszaken en diensten. Verspreid
binnen de open ruimte liggen een tiental landelijke woningen en een viertal boerderijen.
Het kanaal en de voormalige spoorweg vormen groene assen binnen het landschap. De
oude spoorweg is sinds geruime tijd beheerd als natuurgebied en opgenomen binnen
het Vlaams netwerk van belangrijke natuur (VEN). Dit lijnvormig natuurreservaat biedt
een ruime variatie aan biotopen en kan via een wandelpad vanaf het voormalig station
doorlopen worden tot aan het kanaal. Het plangebied omvat ook een klein deel van het
Habitatgebied van ‘De Vaarttaluds en Orveytbos’, dat zich uitstrekt langs het kanaal t.h.v. de
vroegere Souterrain en de kleistapeling aan de overzijde van het kanaal.
Er zijn twee ‘klasse 2’-milieuvergunningen in het plangebied voor landbouwbedrijven,
naast een aantal meldingen van ‘klasse 3’-inrichtingen zoals een propaantank. Er zijn
buiten het plangebied ook een aantal (klein)handelszaken en ambachtelijke bedrijven
gelegen, met name langsheen de Stationsstraat. Binnen het plangebied is dus geen
sprake van echte (productie-)bedrijvigheid.
Het centrum van Moen is vooral een woonweefsel met zowel oudere woningen als recente
verkavelingen. In de kern zijn de nodige ondersteunende voorzieningen aanwezig voor de
dagelijkse noden van de bewoners. In het centrum was vroeger de bedrijfssite van BekaertTextiles gevestigd, met nu een reconversie naar wonen. Ter hoogte van de dorpskern
aan de overkant van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een regionaal bedrijventerrein MoenTrekweg met een 20-tal (voornamelijk kleine en middelgrote) bedrijven op de site van een
voormalige steenbakkerij. De oude kleiwinning is in gebruik als stortterrein in beheer van
IMOG. De afvalintercommunale IMOG heeft hier een belangrijke exploitatie - niet enkel
als deponie van niet-gevaarlijk afval, maar ook van groencompostering en sortering van
afvalstoffen. Er zijn plannen om eveneens lagunering van slib te doen op de delen van het
stortterrein die afgewerkt zijn.
Er bevinden zich geen Seveso-inrichtingen (bedrijven met een risico voor zware
ongevallen) binnen een straal van 2 km van het plangebied.
Volgens de milieudienst van Zwevegem zijn er geen recente klachten of andere vormen
van structurele milieuhinder in relatie met het plangebied. Er zijn geen specifieke
problemen gekend i.v.m. de gezondheid of de veiligheid van mensen. De bewoners van
Moen hebben vooral opmerkingen over het drukke doorgaand verkeer en sporadisch over
de compostering van IMOG. Door investeringen is deze geurhinder sterk gereduceerd.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
In het RUP wordt een keuze gemaakt voor een omleidingsweg die het vrachtverkeer
moet opvangen richting IMOG-site en het bedrijventerrein Trekweg. Het plangebied is
voldoende ruim opgevat zodat de 3 resterende tracés voor een omleidingsweg volledig
kunnen worden behandeld.

Lengte van omleidingsweg: 946m (waarvan 763m nieuw)
Ruimte-inname: 31.283m² (inclusief buffer t.a.v. oude spoorweg)
Bij dit scenario wordt gebruik gemaakt van de Kraaibosstraat, waarna een nieuw
aan te leggen infrastructuur afbuigt naar het zuidoosten en langsheen de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied) loopt om aan te takken op het bestaande kruispunt N8
t.h.v. het voormalige station Moen-Heestert.
De ligging van dit tracé is enerzijds gelegen nabij het bestaande natuurgebied van de
oude spoorweg en Habitatrichtlijngebied, maar anderzijds het verst verwijderd van de
woonkern van Moen.
Scenario F:

Lengte van omleidingsweg: 905m
Ruimte-inname: 21.530m²
Dit tracé vertrekt vanaf de Sluislaan en loopt dwars doorheen de open ruimte ten noorden
van de dorpskern van Moen. De route vertrekt vanaf de Sluislaan, een honderdtal meter
ten noorden van het kruispunt met de Vaartstraat, kruist De Klijte en takt eveneens aan op
bestaande kruispunt N8 - Stationsstraat. Hier neemt het een deel van het VEN-gebied in,
waarna het tracé zich een weg baant doorheen het agrarisch gebied.
Scenario G:

Lengte van omleidingsweg: 713m (waarvan 427m nieuw en 286m te verbreden)
Ruimte-inname: 14.966m²
Dit scenario vertrekt vanaf de Sluislaan en loopt van daaruit vrijwel rechtdoor richting de
De Klijte. Het oostelijke, rechte deel van deze bestaande weg wordt mee ingeschakeld, om
dan aan te takken op de Stationsstraat.
De ligging van dit tracé is enerzijds gelegen nabij de woonkern van Moen, maar anderzijds
het verst verwijderd van het bestaande natuurgebied van de Oude spoorweg en
Habitatrichtlijngebied.
De aanleg van een omleidingsweg behoudt het open ruimte karakter van het plangebied.
Het is geen aanleiding om verdere ontwikkeling of bebouwing toe te laten langsheen deze
nieuwe weg. Er wordt in het RUP dan geen bijkomende ruimte voor bedrijvigheid voorzien
die hinder kan betekenen voor de omwonenden.
Een groene omgeving en stilte draagt in belangrijke mate bij tot de omgevingskwaliteit en
de beleving van natuur en landschap. Het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt beschouwd als een
blauw-groene as met ook een recreatieve functie. In functie van het gekozen tracé zal de
impact op de belevingswaarde van het landschap verschillen.
De mogelijke hinder tijdens de aanleg van de weg is van tijdelijke aard en blijft beperkt.
De omleidingsweg betekent wel bijkomende ruimte-inname met een impact op de
kwaliteiten van de open ruimte, afhankelijk van het gekozen tracé. Bij de drie voorgestelde
tracés worden geen bestaande gebouwen of woningen getroffen.
Het verkeer dat in de toekomst deze omleidingsweg zal gebruiken zal eveneens merkbaar
zijn voor de verspreide bewoning, afhankelijk van de verkeersintensiteit. Uiteraard moet
dit afgewogen worden t.o.v. de verminderde verkeersintensiteit doorheen de kern van
Moen. Het effect op de gezondheid en op mensgerichte aspecten wordt dan ook als
aanvaardbaar beschouwd.

Voor het centrum van Moen staat de verkeersleefbaarheid voorop. Bijkomend loopt het
noordelijke deel van de Sluislaan - het stuk tussen de Kraaibosstraat en de Kwatanestraatdoorheen Habitatgebied. Eind 2022 loopt de vergunning af voor dit stuk weg.

Het specifieke aspect verkeersveiligheid voor het plangebied wordt verder binnen de
discipline mobiliteit bekeken (zie “9.3.10. Effect op de mobiliteit” op pag. ONDMER-99).
Het specifieke aspect luchtkwaliteit voor het plangebied wordt verder binnen de discipline
atmosfeer en klimatologische factoren bekeken (zie “9.3.7. Effect op de atmosfeer en
klimatologische factoren” op pag. ONDMER-95).
Het specifieke aspect hinder (inzake geluid/licht) voor het plangebied wordt verder binnen
de discipline geluid en licht bekeken (zie “9.3.8. Effect op het geluid en licht” op pag. ONDMER-96).
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De inplanting van Seveso-bedrijven of andere bedrijven met een veiligheidsrisico worden
niet toegelaten in het plangebied. Het plangebied is gelegen op meer dan 2 km van een
Seveso-bedrijf.
Op 13/11/2017 werd er volgend advies gegeven door het Departement Omgeving (met als
kenmerk RVR-AV-0646):
“Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 13/11/2017, met ref.
RVRAV- 0646), kan worden geconcludeerd dat:
•

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;

•

Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Sevesoinrichting;

•

Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is,
aangezien er binnen het plangebied enkel bestendigheid van bestaande bedrijvigheid
wordt voorzien.

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem:
het RUP dient niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrappotering en er dient geen
ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt. Voor verdere informatie kan u terecht bij de
dienst Veiligheidsrapportering van het departement Omgeving via seveso@vlaanderen.be.”
Leemten in de kennis:
•

inschatting en evolutie van de toekomstige verkeersintensiteit

Verder te onderzoeken (milieu-)effecten bij de opmaak van het RUP:
•

•

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt
te worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waaronder ook de
effecten op gezondheid en veiligheid voor de mens.
Hierbij komen onder meer aan bod:
--

de belevingwaarde en het recreatief gebruik van natuur en landschap

--

de woonkwaliteit van de verspreide woningen.

De verschillende specifieke hindereffecten (geluid, licht, lucht, verkeer) worden bij
de toepasselijke disciplines verder besproken.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende maatregelen wenselijk zijn
om de belevingswaarde van natuur en landschap of om de woonkwaliteit van de
nabije woningen te vrijwaren

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van gezondheid en veiligheid van de
mens :
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee

ONDMER-82

gemeente zwevegem, RUP Omleidingsweg Imog en Moen-Trekweg

9.3.2. Effect op de ruimtelijke ordening

Het plangebied maakt deel uit van de “Interfluviumruimte”, weergegeven het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Volgende elementen zijn hier bepalend voor
deze ruimte en het bijhorende ruimtelijke beleid:

Referentiesituatie
Het plangebied omvat een gedeelte van Moen, dit is een deelgemeente van Zwevegem
en is gelegen ten zuidoosten van de kern van Zwevegem. Het plangebied omvat ongeveer
62ha. Ten zuidoosten bevindt zich de gemeente Avelgem. De kern van Moen ligt langs
het kanaal Bossuit-Kortrijk. De bestaande bebouwing bestaat voornamelijk uit bestaande
bebouwing rondom de historische kern, aangevuld met lintbebouwing langs de
invalswegen: Stationsstraat, Kernstraat, Bossuitstraat. Ten zuidoosten en ten noordwesten
van de kern bevinden zich een aantal verkavelingen. Tussen de kerk en het kanaal in, waar
vroeger de bedrijfssite van Bekaert gevestigd was, vindt op vandaag een reconversie naar
wonen plaats. Aan de overkant van het kanaal (richting het zuiden), tegenover het centrum
van Moen, bevindt zich de IMOG-site (afvalstort, recyclage- en sorteercentrum).
Het plangebied is grotendeels onbebouwd, behalve langs de lintbebouwing langs
de Stationsstraat en de verspreide bewoning en enkele landbouwbedrijfszetels . Er is
uitvoerige open ruimte binnen het plangebied aanwezig, voornamelijk in de vorm van
landbouwpercelen. Er zijn eveneens grote landbouw- en open ruimtegebieden aanwezig
in de omgeving.
Er is overwegend landbouwgebruik binnen het plangebied. Het plangebied valt buiten de
Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Kortrijk. Het plangebied werd tijdens het AGNAS
afbakeningsproces aangeduid als categorie 2: “RUP na verder onderzoek”.
De oude spoorweg en het Habitatgebied werden evenwel aangeduid onder categorie 1
“RUP op korte termijn” (werd opgenomen binnen het gewestelijk RUP Leievallei en open
ruimte omgeving Kortrijk.). Het bebouwde gedeelte van het plangebied valt logischerwijze
buiten de AGNAS-afbakening.
Het kanaal en de voormalige spoorweg vormen groene assen binnen het landschap. De
oude spoorweg is sinds geruime tijd beheerd als natuurgebied en opgenomen binnen
het Vlaams netwerk van belangrijke natuur (VEN). Dit lijnvormig natuurreservaat biedt
een ruime variatie aan biotopen en kan via een wandelpad vanaf het voormalig station
doorlopen worden tot aan het kanaal. Het plangebied omvat ook een klein deel van het
Habitatgebied van ‘De Vaarttaluds en Orveytbos’, dat zich uitstrekt langs het kanaal t.h.v. de
vroegere Souterrain en de kleistapeling aan de overzijde van het kanaal.
Het plangebied is begrensd door:
•

in het noorden: de oude spoorwegbedding (VEN-gebied) en de Kraaibosstraat

•

in het oosten: de Stationsstraat die door het centrum van Moen loopt en
Lintbebouwing langs de Stationsstraat

•

in het zuiden: een woonwijk

•

in het westen: het kanaal Bossuit-Kortrijk

Het gewestplan Kortrijk (K.B 04/11/1977 en latere wijziging door een gewestelijk RUP)
deelt het deelgebied in onder woongebied, natuurgebied, agrarisch gebied en bestaande
waterwegen. Er zijn diverse BPA’s van toepassing op het gebied:

Versneden plateau tussen Leie en Schelde als natuurlijke drager met beekvalleien,
kleine landschapselementen en beboste kammen

•

Agrarische structuur als drager van de grootschalige open ruimte

•

Schelde als multifunctionele drager

•

Kanaal van Bossuit als drager van natuur en recreatie

De bodem is een vruchtbare leembodem geschikt voor vele teelten. Op de
landbouwgebruikspercelenkaart zijn diverse teelten aangeduid: in het noorden
voornamelijk grasland en verder een mix van granen, aardappelen en groenten. Binnen
het plangebied zijn 5 bedrijfszetels gelegen en bedraagt het areaal landbouw 50,83ha.
Er zijn twee ‘klasse 2’-milieuvergunningen in het plangebied voor landbouwbedrijven. In
de landbouwimpactkaart zijn de percelen weergegeven volgens enerzijds de mate van
impact (gebaseerd op de landbouwwaarde en de landbouwstructuur) en anderzijds de
betrokkenheid (gebaseerd op de impact op de leefbaarheid).
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
In het RUP wordt een keuze gemaakt voor een omleidingsweg die het vrachtverkeer moet
opvangen richting IMOG-site en het bedrijventerrein Moen-Trekweg. Het plangebied is
voldoende ruim opgevat zodat de 3 resterende tracés voor een omleidingsweg volledig
kunnen worden behandeld.
Voor het centrum van Moen staat de verkeersleefbaarheid voorop. Bijkomend loopt het
noordelijke deel van de Sluislaan - het stuk tussen de Kraaibosstraat en de Kwatanestraatdoorheen Habitatgebied. Eind 2022 loopt de vergunning af voor dit stuk weg.
Momenteel is er sprake van 3 resterende, verschillende tracés, respectievelijk scenario’s E, F
en G.
Scenario E:

Lengte van omleidingsweg: 946m (waarvan 763m nieuw)
Ruimte-inname: 31.283m² (inclusief buffer t.a.v. oude spoorweg)
Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Kraaibosstraat langsheen de oude spoorwegbedding
(VEN-gebied). De omleidingsweg zal langs het talud van de oude spoorwegbedding
(VEN-gebied) lopen, en maakt dus geen nieuwe versnijding van de open ruimte. De ligging
langs een bestaande groene zone biedt mogelijkheden voor landschappelijke inkleding.
Op deze manier zou enige visuele hinder gereduceerd kunnen worden. De route loopt wel
langsheen het VEN-gebied en deels door het Habitatrichtlijngebied Vaarttaluds Moen en
Orveytbos.
Er is geen versnippering van landbouwpecelen, wel wordt extra landbouwgrond
ingenomen door de bufferzone t.o.v. het natuurgebied van de Oude spoorweg. Volgens de
landbouwimpactkaart zal deze route percelen innemen die aangeduid zijn als: “zeer hoge
impact”, “hoge impact”, en deels een sterke betrokkenheid.
Scenario F:

•

Gemeentelijk BPA 3c Oliebergstraat

•

Gewestelijk RUP Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk_plan 7: Montagnebos
- Keiberg

In de omgeving vormen de bedrijvenzone Moen-Trekweg, de bedrijvensite van IMOG, de
Vaarttaluds en het Orveytbos kenmerkende locaties. Het Orveytbos, de Vaarttaluds en de
oude spoorweg Knokke-Moen werden aangeduid als Habitatgebied in het Natura2000netwerk (Speciale beschermingszone van “Bossen en open gebieden op de Heuvelkam van
het Interfluvium”).
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Lengte van omleidingsweg: 905m
Ruimte-inname: 21.530m²
Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Sluislaan. De route maakt geen gebruik van
bestaande infrastructuur en loopt dwars door de open ruimte die de dorpskern van Moen
flankeert. Dit tracé loopt niet langsheen het Habitatrichtlijngebied, maar kruist wel de
oude spoorwegbedding (VEN-gebied) ter hoogte van de Stationsstraat.
De route zal dwars door het agrarisch gebied lopen en zorgt voor een versnippering van
diverse landbouwpercelen. Er is een negatief effect te verwachten inzake visuele impact
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door dit tracé. Landschappelijke inkleding zou de visuele hinder (deels) kunnen reduceren.
Volgens de landbouwimpactkaart zal deze route percelen doorkruisen die aangeduid zijn
als: “hoge impact” en deels een “sterk betrokkenheid”.
Scenario G :

Lengte van omleidingsweg: 713m (waarvan 427m nieuw en 286m te verbreden)
Ruimte-inname: 14.966m²
Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van bestaande verkeersinfrastructuur.
De route loopt nergens langsheen het Habitatrichtlijngebied noch de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied). De route zal door het agrarisch gebied lopen en dus
diverse landbouwpercelen voor een beperkte lengte. Volgens de landbouwimpactkaart
zal deze route percelen doorkruizen die aangeduid zijn als: “hoge impact” en een “sterk
betrokkenheid”.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende maatregelen wenselijk
zijn om de visuele impact op het landschap, de gevolgen voor de getroffen
landbouwbedrijven of om de woonkwaliteit van de nabije woningen te vrijwaren

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van ruimtelijke ordening en de landbouw:
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee, afhankelijk van het gekozen tracé.

De effecten binnen ruimtelijke ordening hebben vooral betrekking op visuele aspecten, de
inname van landbouwpercelen en de nabijheid van woningen.
Scenario F en G werken verdere versnippering van het agrarisch gebied in de hand. Hierbij
zorgt scenario F voor een grotere versnippering door de langere lengte van de route door
agrarisch gebied. Scenario E werkt geen verdere versnippering van het agrarisch gebied
in de hand, maar zorgt wel voor de grootste ruimte-inname. In de drie tracés zijn telkens
landbouwbedrijven betrokken die voor een belangrijk aandeel afhankelijk zijn van deze
percelen. Mogelijk kunnen bijkomend overleg met de landbouw voor oplossingen zorgen
(bv. herverkaveling).
Er is een negatief effect te verwachten inzake visuele impact bij alle tracés. Hierbij is
dit effect het grootst bij scenario F. Scenario E en G oefenen elk een beperktere impact
uit door enerzijds reeds bestaande landschappelijke inkleding of anderszijds door een
beperktere trajectlengte.
Er kan gesteld worden dat deze negatieve effecten door landschappelijke inkleding
gereduceerd kunnen worden en mogelijk verholpen. Als gevolg kan er gesteld worden dat
tracés verenigbaar zullen zijn met de bestaande waarden in de omgeving.
In de drie tracés worden een beperkt aantal woningen getroffen door een nabijgelegen
nieuwe weg.
Leemten in de kennis:
•

inschatting en evolutie van de toekomstige verkeersintensiteit

Verder te onderzoeken (milieu-)effecten bij de opmaak van het RUP:
•

•

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt te
worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waar onder ook de
effecten op de ruimtelijke ordening en landbouw.
Hierbij komen onder meer aan bod:
--

de visuele impact op het landschap

--

de impact op de landbouwexploitatie

--

de woonkwaliteit van de verspreide woningen.

Het landbouwimpactstudie opgemaakt door het department geeft enkel een
eerste benadering van de impact op de landbouw en toont dat er sprake is van
nadelige effecten voor de landbouw. De verdere gevolgen inzake landbouw
kunnen meer in detail in kaart gebracht worden door een analyse van de
aanwezige bedrijven en hun toekomstperspectieven, bijvoorbeeld een LER-studie
(Landbouw Effecten Rapport).

Leiedal, december 2017
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9.3.3. Effect op de biodiversiteit, fauna en flora

grasland zonder ecologische waarde.

Referentiesituatie

Het Habitatgebied buiten het plangebied bestaat verder ten oosten van het kanaal uit
een mozaïek van (recente) bosaanplant, open plekken, poelen, ruigte en een aantal
voetwegen in beheer van Natuurpunt. Een aantal percelen zijn nog in landbouwgebruik
of als private tuin. De Vaarttaluds zelf bieden een specifiek biotoop voor de kalkrijke klei en
het optreden van kwelwater wat resulteert in een bijzondere flora met onder meer diverse
orchideeënsoorten. De Sluislaan doorheen het Habitatgebied fungeert als een belangrijke
route voor het vrachtverkeer naar de IMOG-site en zorgt voor een verstoring van de natuur.

Het plangebied is beperkt bebouwd en grotendeels open ruimte. In het plangebied komen
conform de Biologische Waarderingskaart, biologisch waardevolle vegetaties voor, met
name in het noorden van het plangebied.
Dit komt overeen met de oude spoorwegbedding (VEN-gebied). Het deel van deze
oude, in ongebruik geraakte spoorwegbedding ten noorden van Moen-Statie (richting
Knokke) vormt een natuurgebied en wordt beheerd door Natuurpunt. Een gedeelte van
de oude spoorwegbedding (VEN-gebied) is aangeduid als biologisch waardevol, specifiek
een“loofhoutaanplant (exclusief populier)” (ks + n + gml). Een ander gedeelte is aangeduid
als complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen, specifiek
loofhoutaanplant (exclusief populier) (ks + n + kh(qe)).
Aan het kanaal binnen het plangebied wordt er een gebied aangeduid als complex van
biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, met name een bomenrij
(weg + n + kb). Centraal in het plangebied is er een gebied aangeduid als complex van
biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen, met name
een soortenarm permanent cultuurgrasland (hp + kbp + khcr).
Ten zuid van de oude spoorwegbedding (VEN-gebied) is er nog een klein gebiedje
aangeduid als een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen,
met name soortenarm permanent cultuurgrasland (hp + kbp).
Langsheen het kanaal bevinden zich een aantal grote groengebieden, o.a. ter hoogte van
de Vaarttaluds en het Orveytbos. Beide zones vallen binnen Habitatrichtlijngebied.
Deze zones zijn als speciale beschermingszone te beschouwen gebied in de zin van de
Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn, met name “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere
Zuidvlaamse bossen” (GEBCODE:BE2300007).

F

G

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

De oude spoorweg vormt een opeenvolging van biotopen met een hoge graad van
spontane bos- en vegetatieontwikkeling met een hoge soortenrijkdom. Er zijn talrijke
gradiënten in standplaats en milieufactoren, onder meer van droog naar nat en van
licht naar schaduw. De boomlaag op de taluds bestaat uit een grote diversiteit aan reeds
volwassen bomen zoals zomereik, es, schietwilg, gewone esdoorn, gewone accacia, ... met
een onderliggend struweel. Vooral waar de spoorweg ingesneden in het landschap ligt is
de bodem vrijwel continu nat wat meteen de meest waardevolle plek is.
Door zijn lineair karakter vormt dit tevens een structurerend element in het landschap
en een belangrijke natuurverbinding. Nadeel van het lineaire vorm is de randwerking
en de mogelijke verstoring. De spoorwegberm is sinds ruim dertig jaar in beheer van
Natuurpunt, waarbij het beheer gericht is op behoud van bosbiotoop met minimale
ingrepen. Natuurpunt heeft eveneens een eikelmuistuin ingericht ter hoogte van de
Stationsstraat.

Lengte van omleidingsweg: 905m
Ruimte-inname: 21.530m²
Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Kraaibosstraat. De omleidingsweg zal langs het
talud van de oude spoorwegbedding (VEN-gebied) lopen met een buffer van 20m.
Dit tracé is het dichtst gelegen bij de aanzienlijke natuurwaarden van het Orveytbos
en de Vaarttaluds. In dit scenario loopt de omleidingsweg een stukje door het
Habitatrichtlijngebied en langsheen de oude spoorwegbedding (VEN-gebied). Ter hoogte
van de aansluiting met de Stationsstraat/N8 wordt de oude spoorwegbedding (VENgebied) gekruist.
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Binnen het Habitatgebied zijn er instandshoudingsdoelstellingen bepaald (IHD) om de
Europees beschermde biotopen en soorten om een duurzame manier te behouden. In het
aanwijzingsbesluit (24 april 2014) zijn volgende biotopen vooropgesteld als streefbeeld
voor de toekomst:
- schraal grasland (type 6510): een kern van 51 ha (actueel habitat is 12ha)
- alluviaal bos (type 91E0): 8 ha verbinden van kleine boskernen (actueel bos is 7 ha).
Deze streefdoelen zullen verder verfijnd worden via de zogenaamde
‘managementplannen’, die de zoekzones aanduiden waar de ontbrekende natuur
dient gerealiseerd te worden. Op vandaag is er geen zicht of voor dit Habitatgebied de
managementsplannen een wijziging inhouden voor de instandhoudingsdoelstellingen.

Het RUP wil de huidige verkeersproblematieken inzake mobiliteit en veiligheid aanpakken.
Bijkomend loopt het noordelijke deel van de Sluislaan - het stuk tussen de Kraaibosstraat
en de Kwatanestraat - doorheen Habitatgebied. Eind 2022 loopt de vergunning af voor het
gebruik van dit stuk weg.

Leiedal, december 2017

Bron: INBO/AGIV, september 2010

Ten westen van het kanaal bestaat het Habitatgebied uit het Orveytbos, een bos- en
natuurgebied van 30 hectare dat op het einde van de jaren ‘80 is aangelegd op een
oud kleistort en bestaat uit bos, hooi- en graslandjes. In het Orveytbos vind je zowel
bos, poelen, hooilanden, struwelen en ruigte en wordt begraasd door shetlandpony’s.
De halfopen vegetatie en struwelen trekken ook typische vogels zoals fitis, grasmus
en zomertortel aan. De poelen zorgen voor bijzonder leven onder meer de zeldzame
kamsalamander.

Het kanaal en de voormalige spoorweg vormen groene assen binnen het landschap. De
oude spoorweg is sinds geruime tijd beheerd als natuurgebied en opgenomen binnen het
Vlaams netwerk van belangrijke natuur (VEN). Het gewestelijk RUP ‘Leievallei en groene
ruimte rond Kortrijk’ heeft deze overdruk als VEN bevestigd. Dit lijnvormig natuurreservaat
biedt een ruime variatie aan biotopen en kan via een wandelpad vanaf het voormalig
station doorlopen worden tot aan het kanaal. In de loop van 2015 werd het gebied van de
Oude spoorweg reeds geïnventariseerd. De website van waarnemingen.be vermeldt 271
verschillende soorten planten of dieren die in de loop van 2015 werden genoteerd. Tot de
merkwaardige planten behoren vooral bosplanten zoals boshyacint (in het voorjaar).

Het plangebied omvat ook een klein deel van het Habitatgebied van ‘De Vaarttaluds
en Orveytbos’, dat zich uitstrekt langs het kanaal t.h.v. de vroegere Souterrain en de
kleistapeling aan de overzijde van het kanaal.
Het Habitatgebied dat opgenomen is binnen het plangebied is op heden een intensief

Biologische waarderingskaart

De oplossing wordt aangereikt in de vorm van een omleidingsweg naar de site IMOG
en de bedrijvenzone Moen-Trekweg. Momenteel is er sprake van 3 verschillende tracés,
respectievelijk scenario’s E, F en G.
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Scenario E:

Scenario F:

Lengte van omleidingsweg: 905m
Ruimte-inname: 21.530m²
Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Sluislaan. De route maakt geen gebruik van
bestaande infrastructuur. Deze scenario vermijdt het Habitatrichtlijngebied volledig. Ter
hoogte van de aansluiting met de Stationsstraat N8 wordt de oude spoorwegbedding
(VEN-gebied) gekruist. De afstand voor dit tracé tot het Habitatrichtlijngebied varieert,
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maar is minimaal ca. 450m.
Scenario G:

Lengte van omleidingsweg: 713m (waarvan 427m nieuw en 286m te verbreden)
Ruimte-inname: 14.966m²
Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte naar de Sluislaan. De afstand tot het Habitatrichtlijngebied is de grootste
van alle tracés. Deze ontsluiting vermijdt namelijk zowel het Habitatrichtlijngebied
als de oude spoorwegbedding (VEN-gebied). De afstand voor dit tracé tot het
Habitatrichtlijngebied varieert, maar is minimaal ca. 500m.

Verder te onderzoeken (milieu-)effecten bij de opmaak van het RUP:
•

De effecten op de aanwezige natuurwaarden situeert zich op verschillende vlakken:
•

ecotoopverlies en habitatwijziging

•

versnippering door barrièrewerking

•

verstoring door geluid, licht en voertuigbewegingen

•

verzurende en eutrofiërende emissies naar de lucht

•

effect op het watersysteem (verdrogiing)

•

impact op landschapskenmerken

Scenario G houdt de grootste afstand tot het Habitatrichtlijngebied en de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied). Scenario F houdt een beperktere maar vergelijkbare
afstand tot het Habitatrichtlijngebied in, maar kruist wel de oude spoorwegbedding (VENgebied). Met oog op de natuurwaarden, komt scenario G het best naar voren en houdt
geen vernoemswaardig effect in noch op het VEN-gebied, noch op het Habitatgebied.
Scenario E houdt een groene buffer in van 20m t.o.v de oude spoorwegbedding (VENgebied), maar doorkruist deze ook in het begin van het tracé t.h.v. de Stationsstraat.
Bijkomend snijdt het een stukje af van het Habitatgebied waar mogelijks een
natuurontwikkeling nodig is voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen.
Scenario E scoort het minst, met name door de verstoring op het VEN-gebied (randeffecten
op de natuur op de oude spoorweg) en de doorsnijding van het Habitatrichtlijngebied.
De inrichting van de 20m brede buffer is voor tracé E van cruciaal belang om de effecten
voldoende te milderen. In dit scenario moet ook rekening gehouden worden met de
impact van het verkeer in de Kraaibosstraat langsheen het Habitatgebied.
Voor dit tracé werd via de depositiescan van de voortoets een inschatting gemaakt van de
verzurende depositie en eutrofiëring via de lucht. Vanuit de voorzichtige hypothese dat de
nieuwe omleidingsweg dagelijks 100 zware voertuigen en 200 lichte voertuigen per dag
genereert, resulteert dit in een bijkomende NOx uitstoot van 439 kg/jaar, met als conclusie:
‘Op basis van de ingevoerde parameters werd onderstaande reikwijdte van indirecte effecten
berekend. Gezien er gevoelige habitats en/of gevoelige voorlopige zoekzones binnen deze
reikwijdte liggen, worden er voor de opgegeven activiteit indirecte effecten verwacht.’
Tracé F neemt dan een tussenpositie in, met een beperkte ruimte-inname van het VENgebied, maar zonder nadelige effecten voor het Habitatgebied.
Voor een goede inschatting van de effecten op een speciale Beschermingszone en de
mogelijke milderende of flankerende maatregelen is een goede kennis nodig van de
gestelde natuurdoelen. Deze toekomstopties dienen nog in de managementsplannen
vastgelegd te worden.
Bij een landschappelijke inkleding van het uiteindelijk gekozen tracé dient aandacht
besteed te worden aan de te selecteren flora. Bij inrichting, de aanleg en het beheer van
groen dient gestreefd te worden naar streekeigen groen dat biodiversiteitsrijk is.
Leemten in de kennis:
•

ONDMER-88

inschatting en evolutie van de toekomstige verkeersintensiteit

gemeente zwevegem, RUP Omleidingsweg Imog en Moen-Trekweg

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt te
worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waar onder ook de
effecten op fauna en flora van het VEN-gebied (Oude spoorweg) én het (vooral
aanpalende) Habitatgebied.
Hierbij komen onder meer aan bod:
--

ecotoopverlies en habitatwijziging

--

versnippering door barrièrewerking

--

verstoring door geluid, licht en voertuigbewegingen

--

verzurende en eutrofiërende emissies naar de lucht

--

effect op het watersysteem (verdroging)

--

impact op landschapskenmerken.

•

Voor het aansnijden van VEN-gebied dient via een verscherpte natuurtoets
aangetoond te worden dat er geen onvermijdbare schade aan de natuur wordt
aangebracht.

•

Voor het aansnijden van en de effecten op Habitatgebied dient via een voortoets
aangetoond te worden dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke
kenmerken van de Speciale Beschermingszone. Verder overleg met ANB zal dan
uitwijzen of een passende beoordeling noodzakelijk is.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende en milderende maatregelen
wenselijk of noodzakelijk zijn om de directe en de indirecte effecten op de
fauna en flora te beperken of een positieve bijdrage te leveren tot verdere
natuurontwikkeling.

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van fauna en flora:
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee, afhankelijk van het gekozen tracé en de resultaten van de voortoets.

9.3.4. Effect op energie- en grondstoffenvoorraad
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP heeft geen betrekking op energie- of grondstoffenvoorraad.
In het RUP worden geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd.
Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

Leiedal, december 2017
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9.3.5. Effect op de bodem
Referentiesituatie
Het plangebied is grotendeels onbebouwd. De bodemkaart duidt het merendeel van het
gebied aan als leembodem (uAda), maar er zijn ook gedeelten klei (Eep) aanwezig.
Er werd 1 beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt van de
N8 met de Stationsstraat (waarvan de aanduiding ervan op het bodemloket mogelijks net
binnen het planbied valt).
•

Beschrijvend bodemonderzoek:
--

dossiernr: 14573.0 conf: OBO,BBO laatste: BBO-2013

In de omgeving van het plangebied zijn een aantal percelen opgenomen waar een
bodemonderzoek en/of sanering werd uitgevoerd. Via het webloket van OVAM bouwt de
stad een verdere inventaris uit van mogelijke risico-percelen, waar een bodemonderzoek
vereist is bij overdracht.
Het terrein in het plangebied is sterk hellend (naar de Oliebergbeek) en is dan ook
erosiegevoelig. De percelen bij de oude spoorweg hebben een zeer hoog potentieel
erosierisico, de andere percelen variëren van een hoog tot laag erosierisico.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil de huidige verkeersproblematieken inzake mobiliteit en veiligheid aanpakken.
De oplossing wordt aangereikt in de vorm van een omleidingsweg naar de site IMOG
en de bedrijvenzone Moen-Trekweg. Momenteel is er sprake van 3 verschillende tracés,
respectievelijk scenario’s E, F en G.
Scenario E:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Kraaibosstraat door middel van de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied). De omleidingsweg zal langs het talud van de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied), lopen. De lengte van de nieuw aan te leggen weg
bedraagt ongeveer 763m en verloopt over eerder vlak terrein. In totaal zal de weg ca. 946m
lang zijn. Het hoogteverschil van dit tracé bedraagt ca. 9m: van 31 TAW t.h.v de Sluislaan
tot ca. 40m TAW t.h.v Moen Statie. Dit betekent een gemiddeld stijgingspercentage van ca.
1,18% over het gehele tracé. Er hoeft geen brugconstructie ingecalculeerd te worden.
Scenario F:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Sluislaan. De route maakt geen gebruik van
bestaande infrastructuur. De lengte van de nieuw aan te leggen weg bedraagt
ongeveer 905m en verloopt over terrein met reliëfverschillen. Er moet een aanzienlijk
niveauverschil overbrugd worden. Het hoogteverschil over dit tracé bedraagt ca. 17m:
23m TAW t.h.v. de Sluislaan tot ca. 40m TAW t.h.v Moen Statie. Dit betekent een gemiddeld
stijgingspercentage van ca. 1.86% over het gehele tracé.
Scenario G:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van bestaande verkeersinfrastructuur.
De lengte van de nieuw aan te leggen weg bedraagt ongeveer 427m en verloopt over
terrein met reliëfverschillen. In totaal zal het tracé ca. 713m lang zijn. Het hoogteverschil
over dit tracé bedraagt ca. 19m: van 23m TAW t.h.v de Sluislaan tot ca. 42m TAW t.h.v
de Stationsstraat/De Klijte. Dit betekent een gemiddeld stijgingspercentage van ca.
2,66% over het gehele tracé. Op bepaalde plekke stijgt het terrein echter vrij sterk, met
hellingsgraden groter dan 4%. Dergelijke grote hellingspercentages zijn voor vrachtverkeer
niet aangewezen. Het reliëf zal dus op bepaalde delen vrij grondig moeten aangepast
worden.
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Scenario E vereist uitsluitend beperkte werkzaamheden inzake niveauverschillen. Scenario
F en G daarentegen vereisen ingrijpender hernivelleringswerken. Scenario G vereist het
minst aantal meters nieuwe weg (427 m), scenario E vereist 763m en scenario F 905m
nieuwe wegenis. Bijkomend vereist scenario G zeker ingrijpende grondwerken om het
hellingspercentage te reduceren tot haalbare waarden voor vrachtverkeer. Inzake bodem
scoort scenario E het best, dan scenario F, waarna scenario G volgt. Voor aan aansluiting
ter hoogte van de oude spoorweg op de Stationsstraat zal het hoogteverschil tussen het
maaiveld en de spoorwegtalud moeten opgevangen worden door een ophoging.
De aanleg van een omleidingsweg behoudt het open ruimte karakter van het plangebied.
Het is geen aanleiding om verdere ontwikkeling of bebouwing toe te laten langsheen deze
nieuwe weg. Er wordt in het RUP dan ook geen bijkomende activiteiten voorzien met een
risico op bodemverontreiniging. Percelen die op het register van verontreinigde gronden
komen, worden verder opgevolgd door toepassing van het bodemdecreet. Het gebruik
van bemesting in de landbouw is gereglementeerd via het mestdecreet en het MAP.
Bij de bouwwerken kunnen gronden uitgegraven en afgevoerd worden. De regeling
op het grondverzet is van toepassing (vanaf 200m³ of percelen opgenomen in het
bodeminformatieregister), waarbij de nodige analyses en bodembeheerrapporten nodig
zijn. Afhankelijk van het tracé zal meer of minder grondverzet nodig zijn. Hierbij is het
wenselijk zoveel mogelijk met een gesloten grondbalans te werken. In geval van aanvoer
van grond voor ophoging is de kwaliteit van de grond belangrijk.
Buiten het plangebied zijn er reeds diverse bodemonderzoeken- en saneringen
uitgevoerd. Door de afstand van het plangebied tot de saneringen kan er geconcludeerd
worden dat deze niet vernoemingswaardig zijn.
Leemten in de kennis:
•

inschatting van het grondverzet.

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
•

Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de
gebruikelijke stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten
i.v.m bodem die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te
worden.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken
•

maatregelen om het bodemerosierisico te beperken

Kans op aanzienlijk milieueffect:
Nee

bodemkaart

Bodemonderzoeken

Bron: VLM/AGIV, 2017

Bron: OVAM (via wms), november 2017

E

E

F

F

G

G

0

250

500 Meters

0

Legende

250

500 Meters

Legende

Antropogeen

Vochtige leem

orienterende bodemonderzoeken

Vochtig zandleem

Natte klei

bodemsaneringsprojecten

Natte leem

Vochtige klei

beschrijvende bodemonderzoeken
eindverklaring
melding bodemverontreiniging
schadegeval
evaluatieonderzoek schadegeval

Leiedal, december 2017

ONDMER-91

gemeente Zwevegem, RUP omleidingsweg IMOG en Moen-Trekweg

9.3.6. Effect op het water

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Referentiesituatie

Het RUP wil de huidige verkeersproblematieken inzake mobiliteit en veiligheid aanpakken.
De oplossing wordt aangereikt in de vorm van een omleidingsweg naar de site IMOG
en de bedrijvenzone Moen-Trekweg. Momenteel is er sprake van 3 verschillende tracés,
respectievelijk scenario’s E, F en G.

Het plangebied omvat een gedeelte van Moen. Het gebied is grotendeels onbebouwd.
De bestaande bebouwing bestaat voornamelijk uit bestaande bebouwing rondom de
historische kern, aangevuld met lintbebouwing langs de invalswegen: Stationsstraat,
Kernstraat, Bossuitstraat.
Watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking vanaf 1/7/2017):
•

Beperkt gedeelte effectief overstroombaar

•

Deels mogelijk overstromingsgevoelig

•

Deels niet-overstromingsgevoelig

Het plangebied is aanpalend gelegen aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, een bevaarbare
waterloop. Het is tevens de enige erkende, gecategoriseerde, bevaarbare waterloop in
het plangebied. Er is wel nog een niet-geklasseerde waterloop aanwezig, met name de
Oliebergbeek (door het kanaal is de vroegere beekloop onderbronken en werd het punt
van oorsprong verlegd stroomafwaarts Moen). Het Kanaal is 15,3km lang en verbindt de
Schelde te Bossuit met de Leie te Kortrijk. Het kanaal wordt gevoed met water dat uit de
Schelde wordt opgepompt, via pompstations te Bossuit en Moen. Via dit kanaal wordt ook
Scheldewater aangevoerd naar een drinkwaterproductiecentrum te Harelbeke, waarbij het
provinciaal domein De Gavers als buffer- en beluchtingsbekken fungeert.
Het plangebied bevat aanzienlijke niveauverschillen. Van het westen naar het oosten van
het plangebied is er algemeen gesteld minimaal 10 meter hoogteverschil. Als gevolg is er
sprake van natuurlijke afwatering richting het nabijgelegen kanaal Bossuit-Kortrijk waar
het afstromend water opgevangen wordt in de vroegere Oliebergbeek.
Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het plangebied.
Op basis van de vroegere watertoetskaarten:
•

deels zeer gevoelig voor grondwaterstroming

•

deels matig gevoelig voor grondwaterstroming

•

grotendeels niet infiltratiegevoelig

Op de kaart van de infiltreerbare bodems van de provincie West-Vlaanderen staat het
plangebied aangeduid als niet-infiltratiegevoelig.
Op basis van zoneringsplan:
•

Het plangebied is deels aangeduid als centraal gebied, met name de huizen langs
de Stationsstraat.

•

Een ander deel van het plangebied bestaat uit 2 clusters, met als aanduiding
“collectief te optimaliseren buitengebied”.

•

Het resterende gedeelte van het plangebied is niet ingedeeld.

Op het GUP is het gebied (deels) aangeduid als prioriteit 8. Dit betekent dat de riolering
nog niet meteen ingepland staat voor in de nabije toekomst. De afwatering van het
plangebied verloopt via grachten. Het hemelwater afkomstig van het verharde tracé kan
deels geïnfiltreerd of gebufferd worden. Een andere mogelijkheid is om aan te sluiten op
de Oliebergbeek, waardoor het hemelwater zou kunnen doorstromen naar de Schelde.
Het afvalwater van de verspreide woningen komt voorlopig nog in de baangrachten die
aansluiten op de nabije gemeentelijke riolering (Vaartstraat) en afgevoerd worden naar de
nabijgelegen Aquafin-collector.
Door de aanwezigheid van de Oliebergbeek en de hellingsgraad van het plangebied, is een
beperkte grondwaterstroom te verwachten.
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Scenario E:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Kraaibosstraat langs de oude spoorwegbedding
(VEN-gebied). Dit tracé beschikt over een matige hellingsgraad (1,18%). Hierdoor krijgt
het hemelwater dat op de verharding valt meer tijd om te infiltreren in de graskanten/
gracht/... Dit heeft als gevolg er niet snel wateroverlast zal ontstaan ten gevolge van de
aanwezigheid van de verharding.
Scenario F:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Sluislaan. De route maakt geen gebruik van
bestaande infrastructuur en snijdt zich door het midden van het plangebied. Dit tracé
beschikt over een hogere hellingsgraad (1,86%). Hierdoor krijgt het hemelwater dat op de
verharding valt minder tijd om te infiltreren in de graskanten/gracht/... .
Bijkomend blijkt de aansluiting van dit scenario t.h.v. de Sluislaan gelegen te zijn nabij
een zone die aangeduid is als effectief overstromingsgevoelig. Dit vormt een belangrijk
aandachtspunt. Er moet vermeden worden dat de aanleg van bestrating in de nabijheid
van het punt dat gevoelig is voor wateroverlast, deze gevoeligheid vergroot. Mogelijks
is er bijkomende modellering nodig om de noodzaak aan flankerende maatregelen in te
schatten.
Scenario G:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte en de Sluislaan. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van bestaande
verkeersinfrastructuur. Dit tracé beschikt over een hogere hellingsgraad (gemiddeld
2,66%). Hierdoor krijgt het hemelwater dat op de verharding weinig tijd om te infiltreren
in de graskanten/gracht/... . Bovendien stijgt het terrein op sommige stukken nog sterker,
met hellingsgraden groter dan 4%.
Bijkomend blijkt de aansluiting van dit scenario t.h.v. de Sluislaan gelegen te zijn nabij
een zone die aangeduid is als effectief overstromingsgevoelig. Dit vormt een belangrijk
aandachtspunt. Er moet vermeden worden dat de aanleg van bestrating in de nabijheid
van het punt dat gevoelig is voor wateroverlast, deze gevoeligheid vergroot. Mogelijks
is er bijkomende modellering nodig om de noodzaak aan flankerende maatregelen in te
schatten.
De aanleg van een omleidingsweg behoudt het open ruimte karakter van het plangebied.
Het is geen aanleiding om verdere ontwikkeling of bebouwing toe te laten langsheen
deze nieuwe weg. Er wordt in het RUP dan ook geen bijkomende ruimte voor wonen of
bedrijvigheid voorzien die extra verharding of afvalwater meebrengt.
Bij bouwprojecten en grondige renovatie geldt de vernieuwde stedenbouwkundige
verordening voor hemelwater, infiltratie en buffering, deze wordt toegepast sinds 1
januari 2014. Bij nieuwe verharding vanaf 40 m² wordt een vertraagde afvoer via infiltratie
of buffering opgelegd. Indien infiltratie een optie is (afhankelijk van grondwaterpeilen),
wordt een infiltratie opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. In
zijn watertoetsadvies legt de provincie een buffervolume op van 330 m³ per ha verharde
oppervlakte.
Bij de aanleg van nieuwe wegen geldt de code van Goede praktijk die gelijkaardige
normen hanteert naar het afstromen van hemelwater
Doordat deze verordering de bijkomende harde bestemming goed regelt inzake
waterhuishouden zijn voor dergelijke projecten geen vernoemingswaardige effecten
te verwachten. Verder dient een stedenbouwkundig voorschrift te voorzien dat alle
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ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal
waterbeheer. Alle handelingen in functie van het waterbeheer zijn toegelaten voor zover
ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit of het normale gebruik van de zone.
Het plangebied is gelegen in een gebied met een overwegend natuurlijke bodem,
waar infiltratie mogelijk is, maar een leembodem beperkt de infiltratiecapaciteit. Er
kan, door de aanwezigheid van het kanaal Bossuit-Kortrijk en het reliëf, aangenomen
worden dat natuurlijke afvloeiing geen probleem is. Wel is de plaats waar de tracés van
scenario F en G aansluiten op de Sluislaan, waar dit gebied aangeduid is als effectief
overstromingsgevoelig, een aandachtspunt.
Leemten in de kennis:
•

programmering van de riolering in het buitengebied

Verder te onderzoeken (milieu-)effecten bij de opmaak van het RUP:
•

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt te
worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waar onder ook de
effecten op water
Hierbij komen onder meer aan bod:
- de afwatering van de nieuwe weg
- aandacht voor de erosieproblematiek
- impact op het grondwaterpeil en de biotopen van het natuurgebied van de oude
spoorweg.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende maatregelen wenselijk zijn
om het water via brongerichte maatregelen vertraagd af te voeren en de mogelijke
verdroging in het natuurgebied te beperken

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van water:
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee, afhankelijk van het gekozen tracé.

SYN T HES E Wat ertoe ts

Volgens de watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking vanaf
1/7/2017) is het centraal gedeelte van het plangebied mogelijks overstromingsgevoelig.
Bijkomend is er een klein gedeelte aanpalend het kanaal Bossuit-Kortrijk effectief
overstromingsgevoelig. Dit omvat een gedeelte van de oevers van het kanaal, de Sluislaan
en een landbouwperceel. De rest van het plangebied is niet overstromingsgevoelig.
Binnen het plangebied loopt de Rijtgracht, een niet geklaseerde waterloop.
Binnen het plangebied is er geen signaalgebied.
Terreinkenmerken plangebied
Het plangebied is bevat aanzienlijke niveauverschillen. Van het westen naar het oosten
van het plangebied is er algemeen gesteld minimaal 10 meter hoogteverschil. Als
gevolg is er sprake van natuurlijke afwatering naar het nabijgelegen kanaal BossuitKortrijk. Het overgrote gedeelte van het plangebied is onverhard. De aanleg van een
omleidingsweg met een maximale lengte van ca. 1 km zal geen significante invloed op de
waterhuishouding uitoefenen.

E

Conclusie
De planopties hebben geen grote gevolgen voor de waterhuishouding.
Bovendien kan er geopteerd worden om hemelwater (deels) terplaatse te infiltreren
door middel van voet –en fietspaden in (semi) waterdoorlatende materialen of in de
graskanten. Overtollig water kan verder door de (nieuw) aan te leggen riolering afgevoerd
worden.
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(IBA gepland)

9.3.7. Effect op de atmosfeer en klimatologische factoren
Referentiesituatie
De luchtkwaliteit in 2015 in het gebied zuid-West-Vlaanderen is volgens het VMM-geoloket
•

voor PM10 van goede kwaliteit (index: 3),

•

voor PM2,5 van vrij goede kwaliteit (index: 4),

•

voor O3 van middelmatige kwaliteit (index: 6)

•

en voor NOx van zeer goede kwaliteit (index: 2).

lengte van de weg (1km),

•

aantal lichte voertuigen/dag (200)

•

en aantal zware voertuigen/dag (100).

Dit betekent een emissie van NOx van 439 kg/jaar. Het resultaat van de Voortoets stelde
dat er “risico is op een betekenisvolle aantasting van de actuele en/of mogelijke toekomstige
habitats in Habitatrichtlijngebied”. Er is volgens de Voortoets “mogelijk een significante
wijziging van de luchtkwaliteit te verwachten voor het gebied Vaarttaluds Moen en Orveytbos”.
Scenario F:

Er is een meetstation in Zwevegem aanwezig op ca. 5.5km van het plangebied.
Voor het plangebied zijn volgende gemiddelden van toepassing:
•

PM10-concentratie van 21-25 µg/m³, met in 2016 11 overschrijdingen van de 50
µg/m³ fijn stof,

•

de PM2,5-concentratie bevinden zich in het interval van 13-15 µg/m³

•

en een gemiddelde NO2-concentratie van 21-25 µg/m³, met lokale uitschieters tot
41-45 µg/m³ rond drukke verkeerspunten.

Deze resultaten wijzen op een verdere verbetering t.o.v. de vorige jaren.
De belangrijkste potentiële emissiebronnen naar de lucht in de omgeving zijn afkomstig
van de nabij gelegen bedrijvenzone Moen-Trekweg (evenwel zonder zware industrie),
en mogelijks ook van de stort- en composteringsactiviteiten op de IMOG-site. De
geurhinder is door investeringen in milieutechnieken grotendeels onder controle.
Daarbaast is het plaatselijke verkeer een beperkte bron van emissies naar de lucht. In het
plangebied is - buiten landbouw - geen bedrijvigheid aanwezig. Stookinstallaties om de
woongelegenheden te verwarmen kunnen ook een beperkte bron van emissies vormen
naar lucht toe. Ook de landbouw in het plangebied en omgeving kunnen vanuit de stallen
een vorm van emissies betekenen. De milieudienst van Zwevegel meldt geen klachten
rond lucht of stof.
De gemeente Zwevegem maakt regelmatig een actualisatie op van de CO2-uitstoot in
het kader van het Burgemeestersconvenant. Er wordt vooropgesteld dat er in 2017 een
resultaat reductie (ton CO2) van 2,462.64 bereikt wordt.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil de huidige verkeersproblematieken inzake mobiliteit en veiligheid aanpakken.
De oplossing wordt aangereikt in de vorm van een omleidingsweg naar de site IMOG
en de bedrijvenzone Moen-Trekweg. Momenteel is er sprake van 3 verschillende tracés,
respectievelijk scenario’s E, F en G.
Scenario E:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Kraaibosstraat door middel van de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied). Ter hoogte van de aansluiting met de N8 zal de
omleidingsweg overlappen met het aangeduide Habitatrichtlijngebied. De omleidingsweg
zal langs het talud van de oude spoorwegbedding (VEN-gebied) lopen, maar deels ook
innemen t.h.v. de Stationsstraat. Dit houdt in dat het verkeer dat momenteel de N8, de
Sluislaan en de Stationsstraat aanwendt om de bedrijvenzone Moen-Trekweg en de IMOGsite te bereiken, langs deze omleidingsweg gestuurd zal worden. De nabije ligging van het
Habitatrichtlijngebied Vaarttaluds Moen en Orveytbos is hierbij het belangrijkste aspect
om nader te onderzoeken. De nieuwe omleidingsweg zal voornamelijk langsheen het
gebied lopen met een buffer van 20 meter t.o.v. de oude spoorlijn. Om de verzurende en
eutrofiërende NOx depositie in te schatten werd een online Voortoets met depositiescan
uitgevoerd. Hierbij werden volgende parameters ingegeven:

Leiedal, december 2017

•

ONDMER-95

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Sluislaan. Ter hoogte van de aansluiting met de N8 zal
de omleidingsweg overlappen met het VENgebied - net zoals bij scenario E.
Echter wordt het verkeer bij deze route wel weggeleid van het Habitatrichtlijngebied.
Maximaal zal het verkeer zich op ca. 600m van het Vaarttaluds Moen en Orveytbos
bevinden. Om de verzurende en eutrofieërende NOx depositie in te schatten werd een
online Voortoets met depositiescan uitgevoerd. Hierbij werden volgende parameters
ingegeven:
•

lengte van de weg (1km),

•

aantal lichte voertuigen/dag (200)

•

en aantal zware voertuigen/dag (100).

Het resultaat van de Voortoets stelde het volgende: “er is geen risico op betekenisvolle
aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in
Habitatrichtlijngebied. De uitwerking van een passende beoordeling is niet nodig voor habitats
in Habitatrichtlijngebied.” Er is volgens de Voortoets “geen significante invloed op het
Habitatrichtlijngebied te verwachten”. Hiertegenover staat de verplaatsing van de uitstoot
naar aanpalende landbouw -en woongebieden.
Scenario G:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte met de Sluislaan. Deze route omvat de grootste afstand tot het
Habitatrichtlijngebied, met name ca. 200m - ca. 700m. Om de verzurende en eutrofiërende
NOx-depositie in te schatten werd een online Voortoets met depositiescan uitgevoerd.
Hierbij werden volgende parameters ingegeven:
•

lengte van de weg (1km),

•

aantal lichte voertuigen/dag (200)

•

en aantal zware voertuigen/dag (100).

Het resultaat van de Voortoets stelde het volgende: “er is geen risico op betekenisvolle
aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in
Habitatrichtlijngebied. De uitwerking van een passende beoordeling is niet nodig voor habitats
in Habitatrichtlijngebied.” Er is volgens de Voortoets “geen significante invloed op het
Habitatrichtlijngebied te verwachten”. Doordat het natuurgebied in dit scenario maximaal
ontlast wordt, betekent dit ook de grootste belasting inzake luchtkwaliteit voor landbouw
-en woongebieden.
Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit in relatie met het plangebied. De
algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen naar lucht (fijn stof, NEC, groene
mobiliteit, toepassing Vlarem-normen, EPB…) resulteren op termijn in een verdere
verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen. Stookinstallaties bij gebouwen
dienen te voldoen aan de Vlarem-normen voor emissies naar de lucht.
De mogelijk te verwachten toename van de verkeersstromen is beperkt en heeft geen
aanzienlijke impact op luchtkwaliteit. De kans op belangrijke emissiebronnen naar de
lucht is dan ook beperkt - en vooral een verplaatsing van de emissies van bestaande
verkeerstromen.
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Indien het aspect natuur vooropgesteld wordt door de aanduiding van een gebied als
Habitatrichtlijngebied, de tijdelijke aard van de huidige Sluislaan doorheen het gebied
en de reeds bestaande luchtkwaliteit door verkeer van de landbouw -en woongebieden,
scoort scenario G het best - gevolgd door scenario F en vervolgens E.
Leemten in de kennis:
•

emissies vanuit de landbouw met impact op habitat en VEN-gebied

•

toename van de verkeersintensiteit richting Moen-Trekweg en IMOG-site

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
•

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt
te worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waaronder ook de
effecten op lucht en atmosfeer. Hierbij komen onder meer aan bod:
--

de depositie vanuit het verkeer naar natuurgebied

--

reducerende effect van een groene buffer op emissie vanuit het verkeer

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende maatregelen wenselijk zijn
om de depositie van verzurende en eutrofiërende stoffen via de lucht te beperken
en de mogelijke impact in het natuurgebied te beperken

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van atmosfeer:
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee, afhankelijk van het gekozen tracé.

9.3.8. Effect op het geluid en licht
Referentiesituatie
Moen is een deelgemeente van Zwevegem en is gelegen ten zuidoosten van de kern van
Zwevegem. In het zuidoosten bevindt zich de gemeente Avelgem. De kern van Moen ligt
langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het huidig plangebied is beperkt bebouwd en omvat
voornamelijk lintbebouwing aan de Stationstraat en verspreide bebouwing en enkele
boerderijen.
Momenteel is de voornaamste bron van licht -en geluidhinder het verkeer vooral van de
N8 met druk doorgaand verkeer en in beperkte mate van de Stationsstraat en de Sluislaan,
die een deel van het gebied doorkruist. Er zijn geen andere relevante bronnen van geluidsof lichthinder in relatie met het plangebied. De milieudienst maakt ook geen meldingen
van klachten rond geluid of licht.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil de huidige verkeersproblematieken inzake mobiliteit en veiligheid aanpakken.
De oplossing wordt aangereikt in de vorm van een omleidingsweg naar de site IMOG
en de bedrijvenzone Moen-Trekweg. Momenteel is er sprake van 3 verschillende tracés,
respectievelijk scenario’s E, F en G.
Scenario E:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Kraaibosstraat door middel van de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied). Ter hoogte van de aansluiting met de N8 zal de
omleidingsweg overlappen met het aangeduide Habitatrichtlijngebied. De omleidingsweg
zal langs het talud van de oude spoorwegbedding (VEN-gebied) lopen, waarbij een buffer
van 20m wordt ingebouwd.
Inzake geluid (naar natuur toe), zal de buffer en de natuurlijke helling van de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied) een reducerend effect op de geluidsimpact hebben.
Op basis van de gemodelleerde geluidsbelasting (uit 2011) van het wegverkeer van de
nabijgelegen N8 kan er geconcludeerd worden dat maximaal ca. 100m nodig is om een
geluidsniveau lager dan 55dB op te merken. Deze inschatting van de geluidsuitdeining is
weliswaar indicatief - om een exacte geluidskaart te verkrijgen, is bijkomende modelering
vereist. De voorziene buffer zal de overdracht van geluid op het natuurgebied verkleinen.
Toch is het aan te nemen dat bij de eerste tientallen meters in het Habitatrichtlijngebied er
geluid afkomstig van het wegverkeer waarneembaar zou zijn. Bijkomende geluidswerende
maatregelen zouden de geluidsimpact wel kunnen wegnemen.
Inzake geluid (naar omwonenden toe), wordt de hinder voor inwonenden als relatief
beperkt ingeschat. De weg zal namelijk relatief weinig woningen passeren. Enkel de
(voormalige) hoeve t.h.v. de Stationsstraat ervaart mogelijk meer hinder t.g.v. de nieuwe
verbindingsweg.
Inzake licht is het aanneembaar dat - indien er geopteerd wordt voor zogenaamde
“omgevingsvriendelijke” straatverlichting - de hinder tot een aanvaardbaar niveau kan
gereduceerd worden. Kenmerken van dergelijke verlichting zijn: het gebruik van LED’s,
lichtval scherp naar beneden afsnijden en mogelijks een aangepast kleurenspectrum.
Eveneens bestaat er aangepaste verlichting voor vleermuizen.
Scenario F:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Sluislaan. Ter hoogte van de aansluiting met de
N8 zal de omleidingsweg overlappen met het VENgebied van de oude spoorweg - net
zoals bij scenario E. Echter wordt het verkeer bij deze route wel weggeleid van het
Habitatrichtlijngebied. Maximaal zal het verkeer zich op ca. 600m van het Vaarttaluds
Moen en Orveytbos bevinden. Door deze afstand is er geen reden om aan te nemen
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dat er een significante impact inzake geluid of licht zal zijn op het nabijgelegen
Habitatrichtlijngebied. Het gedeelte van de weg dat zal aansluiten op het kruispunt van de
N8 zal geen vernoemingswaardige verhoging van het geluid kennen tegenover de huidige
situatie.
Inzake geluid (naar omwonenden toe), wordt de hinder voor inwonenden als relatief
beperkt ingeschat. De weg zal namelijk relatief weinig woningen passeren. Enkel de
(voormalige) hoeve t.h.v. de Stationsstraat ervaart mogelijk meer hinder t.g.v. de nieuwe
verbindingsweg.
S ce nar io G :

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte met de Sluislaan. Deze route omvat de grootste afstand tot het
Habitatrichtlijngebied, met name ca. 200m - ca. 700m. Het verkeer zal via de Stationsstraat
en De Klijte de omleidingsweg bereiken en zo de Sluislaan. In dit scenario is de er geen
verhoging van geluids -of lichthinder t.o.v. het Habitatrichtlijngebied te verwachten.
Inzake geluid (naar mensen toe) zullen de inwoners van de Stationsstraat meer hinder
ervaren t.g.v het vrachtverkeer in de Stationsstraat.
Inzake geluid -en lichthinder scoort scenario G het best, gevolgd door scenario F en dan E.
Specifiek scenario E zal bijkomend onderzoek en waarschijnlijk maatregelen vergen om de
impact te reduceren tot een gelijkaardig niveau als scenario F en G.
Bij de infrastructuurwerken van het uiteindelijk gekozen traject is mogelijk dat er
geluidshinder geproduceerd wordt. Gezien de aard van deze activiteiten, kan er
geconcludeerd worden dat dergelijke activiteiten slechts tijdelijk hinder genereren.
De aanleg van een omleidingsweg behoudt het open ruimte karakter van het plangebied.
Het is geen aanleiding om verdere ontwikkeling of bebouwing toe te laten langsheen deze
nieuwe weg. Er wordt in het RUP dan geen bijkomende ruimte voor bedrijvigheid voorzien
die geluidshinder kan betekenen voor de omwonenden.
In kader van het burgemeestersconvenant streeft de stad verder naar een energiezuinige
openbare verlichting. In de omgeving van natuurgebied is een excessieve (straat)verlichtig
niet aangewezen.
Leemten in de kennis:
•

toename van de verkeersintensiteit richting Moen-Trekweg en IMOG-site

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:
•

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt te
worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waar onder ook de
effecten op geluid en licht
Hierbij komen onder meer aan bod:
--

de extra geluidseffecten voor de omgeving

--

reducerende effect van een groene buffer op het geluid

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende maatregelen wenselijk
zijn om de overdracht van luidt te beperken en de mogelijke impact in het
natuurgebied te beperken

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van geluid en licht:
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee, afhankelijk van het gekozen tracé.

9.3.9. Effect op de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed en
het landschap
Referentiesituatie
Moen is een vrij landelijke deelgemeente van Zwevegem en is gelegen ten zuidoosten van
de kern van Zwevegem. De deelgemeente is gelegen in het interfluvium tussen Leie en
Schelde. De kern van Moen ligt langs het kanaal Bossuit-Kortrijk.
De bestaande bebouwing bestaat voornamelijk uit bestaande bebouwing rondom de
historische kern, aangevuld met lintbebouwing langs de invalswegen. Ten zuidoosten en
ten noordwesten van de kern bevinden zich een aantal verkavelingen. Tussen de kerk en
het kanaal in, waar vroeger de bedrijfssite van Bekaert gevestigd was, vindt op vandaag
een reconversie naar wonen plaats. Aan de overkant van het kanaal (richting het zuiden)
tegenover het centrum van Moen bevindt zich de IMOG-site (afvalstort, recyclage- en
sorteercentrum).
Het plangebied is grotendeels onbebouwd, behalve langs de Stationsstraat en de
verspreide bewoning en enkele landbouwbedrijfszetels . Er is uitvoerige open ruimte
binnen het plangebied aanwezig, voornamelijk in de vorm van landbouwpercelen. Er zijn
eveneens grote landbouw- en open ruimtegebieden aanwezig in de omgeving.
Er is overwegend landbouwgebruik binnen het plangebied. Het plangebied valt buiten de
Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Kortrijk.
Het kanaal en de voormalige spoorweg vormen groene assen binnen het landschap. De
oude spoorweg is sinds geruime tijd in beheer als natuurgebied en opgenomen binnen
het Vlaams netwerk van belangrijke natuur (VEN). Dit lijnvormig natuurreservaat biedt
een ruime variatie aan biotopen en kan via een wandelpad vanaf het voormalig station
doorlopen worden tot aan het kanaal. Het plangebied omvat ook een klein deel van het
Habitatgebied van ‘De Vaarttaluds en Orveytbos’, dat zich uitstrekt langs het kanaal t.h.v. de
vroegere Souterrain en de kleistapeling aan de overzijde van het kanaal.
Binnen het plangebied zijn een 4-tal relicten opgenomen op de inventaris van het
bouwkundig erfgoed. Recent werd deze inventaris opnieuw door de gemeente en
de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst IOED van Leiedal hernomen, met de
toekenning van een zgn. ‘locuswaarde’ per relict.
•

Arbeiderswoning (lage locuswaarde)

•

Hoeve met losstaande bestanddelen (hoge locuswaarde)

•

Vrijstaande burgerswoning (middelhoge locuswaarde)

•

Historische hoeve (middelhoge locuswaarde)

Buiten het plangebied zijn er nog een aantal relicten op te merken en een beschermd
monument, met name de Sint-Pietersbrug. Dit is een oud ophaalbrugje met een stalen
bovenbouw als ophaalmechanisme. Het is vrij goed bewaard en vormt een meerwaarde
voor het oude kanaalsegment. Een deel van het vroegere kanaal was uitgebouwd als
zogenaamd Souterrain. Deze meer dan 600m lange kanaaltunnel ter hoogte van de
interfluviale kam verdween bij de verbreding en verdieping van het kanaal omstreeks
1971.
Het plangebied is volgens de Landschapsatlas gelegen in het interfluvium, met het
kanaal Bossuit-Kortrijk als een bouwkundig geheel. Het kanaal - met de vaarttaluds, het
Sint-Pietersbrugje, de Oude spoorweg en het Orveytbos - is opgenomen als ankerplaats
omwille van de samenhang in het cultuurhistorisch landschap.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil de huidige verkeersproblematieken inzake mobiliteit en veiligheid aanpakken,
in combinatie met het respecteren voor de landschapsecologische waarde van het
interfluvium, de oude spoorweg en het Habitatgebied.
De oplossing wordt aangereikt in de vorm van een omleidingsweg naar de site IMOG
en de bedrijvenzone Moen-Trekweg. Momenteel is er sprake van 3 verschillende tracés,
respectievelijk scenario’s E, F en G.
Scenario E:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Kraaibosstraat door middel van de oude
spoorwegbedding (VEN-gebied). De route van dit scenario houdt een aanvaardbare
afstand van het dichtsbijzijnde relicten, met name “vrijstaande burgerswoning” en de
hoeve met losstaande bestanddelen.
Scenario F:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat naar de Sluislaan. De route van dit scenario houdt
aanvaardbare afstand van het dichtsbijzijnde relict, met name “vrijstaande burgerwoning”.
Scenario G:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte met de Sluislaan. De route van dit scenario houdt aanvaardbare afstand van
het dichtsbijzijnde relict, met name “historische hoeve”.
De aanleg van een omleidingsweg behoudt het open ruimte karakter van het plangebied.
Het is geen aanleiding om verdere ontwikkeling of bebouwing toe te laten langsheen
deze nieuwe weg. Er wordt in het RUP dan ook geen bijkomende ruimte voor bijkomende
bebouwing voorzien die het landschap verder kan aantasten.
Een groene omgeving en stilte draagt in belangrijke mate bij tot de omgevingskwaliteit en
de beleving van natuur en landschap. Het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt beschouwd als een
blauw-groene as met ook een recreatieve functie. In functie van het gekozen tracé zal de
impact op de belevingswaarde van het landschap verschillen.
Een algemeen voorschrift in RUP’s bepaalt dat aandacht wordt besteed aan een ruimtelijke
draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing.
Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het ‘decreet bescherming van het
archeologisch erfgoed’ (nu geïntegreerd in het onroerend erfgoeddecreet). Bij een
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient (afhankelijk van de oppervlakte)
een archeologienota de kansen in te schatten op mogelijke vondsten, waarna een
archeologisch vervolgonderzoek kan volgen indien er voldoende aanwijzingen zijn van
een vermoedelijk bodemarchief. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd
aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij de aanleg van de omleidingweg zal het opmaken van een archeologienota vereist zijn
Er is een negatief effect te verwachten inzake visuele impact bij alle tracés. Hierbij is
dit effect het grootst bij scenario F. Scenario E en G oefenen elk een beperktere impact
uit door enerzijds reeds bestaande landschappelijke inkleding of anderszijds door een
beperktere trajectlengte.
Leemten in de kennis:
•

/

In de omgeving zijn een aantal sites uit diverse tijdsperiodes (van neolithicum tot
middeleeuwen) opgenomen binnen de centraal archeologische inventaris (CAI). Binnen
het plangebied zijn geen sites die in deze inventaris zijn opgenomen.
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Verder te onderzoeken (milieu-)effecten bij de opmaak van het RUP:
•

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt te
worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waar onder ook de
effecten op onroerend erfgoed en landschap. Hierbij komen onder meer aan bod:
--

de visuele impact op het landschap

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende maatregelen wenselijk zijn
om de visuele impact op het landschap te beperken

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van onroerend erfgoed:
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee, afhankelijk van het gekozen tracé.
Hoeve met losstaande bestanddelen

Arbeiderswoning

Sint-Pietersbrug

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017
Legende

Historische hoeve
vastgestelde relicten
vastgestelde gehelen

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), april 2017
Legende

monument
stads- en dorpsgezichten
cultuurhistorische landschappen
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Vrijstaande burgerwoning

9.3.10. Effect op de mobiliteit
Referentiesituatie
De gemeente Zwevegem beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan. De deelkern
Moen is gelegen ten zuiden van de N8 langs het Kanaal Bossuit - Kortrijk. Langs de oude
spoorweg loopt een fietsroute richting Avelgem. De N8, een secundaire weg categorie II,
kent vooral doorgaand verkeer met algemeen een vlotte doorstroming van het verkeer
zonder veel structurele knelpunten. De N8 is voorzien van fietsstroken. Tijdens de
ochtend en avondspits is er verhoogde intensiteit van het verkeer. De aansluiting van de
Stationsstraat met de N8 (kruispunt t.h.v. Moen-Statie) is aan optimalisatie toe.
Voor het centrum van Moen staat de verkeersleefbaarheid voorop. Het doel van het
RUP is om de dorpskern te ontlasten van het zwaar verkeer t.g.v de IMOG-site en het
bedrijventerrein Moen-Trekweg. De verkeersafwikkeling van het vrachtverkeer van
het bedrijventerrein Moen-Trekweg en van de IMOG-site bestaat in hoofdzaak uit 3
verschillende routes:
1. Eerste deel langs de westkant van het kanaal (via Sint-Pietsbruglaan) en dan via
de oostzijde van het kanaal (Sluislaan - Kwatanestraat) naar de Keiberg (N8). Deze
optie wordt vooral gebruikt door het vrachtverkeer van IMOG, omdat deze site
natuurlijk rechtstreeks ontsluit naar de Sint-Pietsbruglaan.
2. Volledig langs de oostkant van het kanaal (met brug van Verzetslaan naar
Bossuitstraat - Kerkstraat - Stationsstraat) naar de Keiberg (N8). Deze optie wordt
soms gebruikt door het vrachtverkeer van de bedrijvenzone Moen-Trekweg.
3. Doorheen het centrum van Moen (met brug van Verzetslaan naar Bossuitstraat Kerkstraat- Stationsstraat) naar de Keiberg (N8). Deze optie wordt vaak gebruikt
door het vrachtverkeer van het bedrijventerrein Moen-Trekweg.
In 2009 werd - in het kader van een MER-rapport dat werd opgemaakt voor de IMOG-site
te Moen - een beperkte verkeerstelling uitgevoerd (14 mei 2009 om 10u20). Hierbij werden
gedurende een korte tijdsspanne (10 à 15 min) alle vervoerseenheden geteld, waarna
de cijfers geextrapoleerd werden naar 1u op een normale werkdag. Hieruit blijkt dat de
maximale capaciteit van bestaande wegen niet overschreden wordt.
Bijvoorbeeld Keiberg (richting Moen) beschikt over een capaciteit van 14000 p.a.e. en
de bezetting op een weekdag bedraagt 9.667 p.a.e. Zelfs met een gepaste correctie i.f.v
verkeersleefbaarheid wordt de capaciteit nergens overschreden. Echter op piekmomenten,
bv. voor de Keiberg (richting Moen) kan tijdens de ochtendspitskan de bezetting een stuk
hoger liggen dan de gemiddelde bezettingsgraad (50.35%) over de gehele dag.
In een “worst case-scenario” wordt in het MER-rapport ingeschat dat in de toekomst voor
de site IMOG een totale verkeersgeneratie van 376 pae/richting/dag gerekend kan worden.
Zelf met dit worst case-scenario blijkt dat de capaciteit van de wegen niet overschreden zal
worden.
Het noordelijke deel van de Sluislaan - het stuk tussen de Kraaibosstraat en de
Kwatanestraat - loopt dwars doorheen Habitatrichtlijngebied. Deze verkeerstroom
verstoort de ecologische waarden van het natuurgebied rondom de Vaarttaluds. Eind 2022
loopt de vergunning af voor het gebruik van dit stuk weg. Om te vermijden dat zwaar
verkeer een route zal nemen doorheen de kern van Moen - wat evenmin wenselijk is - is de
aanleg van een omleidingsweg noodzakelijk.
Op de atlas van de buurtwegen staan 9 buurtwegen vermeld:
•

Sentier nr 58 (opgenomen in het publiek domein van een naamloze voetweg)

•

Sentier nr 103 (opgenomen in het publiek domein van de Klijte)

•

Sentier nr 69 (ingenomen door privaat domein, volledig opgeheven)

•

sentier nr 70 (opgenomen in het publiek domein van een naamloze voetweg)
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•

chemin nr 9 (opgenomen in het publiek domein van de Klijte)

•

chemin nr 32 (opgenomen in het publiek domein van een naamloze voetweg)

•

chemin nr 31 (ingenomen door privaat domein, volledig opgeheven)

•

chemin nr 35 (opgenomen in het publiek domein van de Kraaibosstraat)

•

chemin nr 4 bis (opgenomen in het publiek domein van de Stationsstraat)

Er lopen recreatief belangrijke buurtwegen doorheen het plangebied. Momenteel bieden
deze een beperkte meerwaarde inzake mobiliteit door de beperkte breedte ervan en
oneffen ondergrond. Om de bereikbaarheid met de fiets te verbeteren wordt als mogelijke
maatregel, de aanleg van veilige fietsvoorzieningen in de Stationsstraat van Moen
aangereikt (beleidsnota mobiliteitsplan Zwevegem p.23). De huidige toestand van de
buurtwegen zal behouden blijven of verbeterd worden in het RUP.
Ter hoogte van de N8 en de Stationsstraat zijn bushaltes gelegen:
•

Buslijn 91: Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem

•

Buslijn 93: Helkijn-Sint-Denijs-Moen-Zwevegem-Kortrijk

Het kanaal Bossuit-Kortrijk vormt lokaal een belangrijke watertransportas. Een aantal
bedrijven maken gebruik van deze as voor de aan- en afvoer van goederen.
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten
Het RUP wil de huidige verkeersproblematieken inzake mobiliteit en veiligheid aanpakken.
De oplossing wordt aangereikt in de vorm van een omleidingsweg naar de site IMOG en
de bedrijvenzone Moen-Trekweg. Momenteel is er sprake van 3 resterende, verschillende
tracés, respectievelijk scenario’s E, F en G.
Scenario E:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat. Dit kruispunt is gekend als een moeilijke verkeersknoop.
De bijkomende aansluiting van de omleidingsweg kan een opportuniteit bieden om
het huidig kruispunt om te vormen naar een veilige en overzichtelijke aansluiting met
vlottere doorstroming. De huidige onlogische en onveilige situatie van dat kruispunt
wordt in dit scenario mee aangepakt. Het realiseren van een weg langs dit tracé biedt de
mogelijkheid om ook een missing link in het functionele fietsnetwerk te vervolledigen.
Door het voorzien van een voldoende ruim fietspad aan beide zijden van de weg ontstaat
een veilige fietsverbinding die een belangrijke lacune het Guldensporenpad (van
station Kortrijk tot Avelgem) vervolledigd, namelijk de verbinding tussen Moen Statie
en het kanaal. Deze nieuwe fietsroute is een zeer mooie vervanging van de bestaande
bochtige, moeilijk leesbare en soms minder goed befietsbare route tussen Moen Statie
en het kanaal. Deze nieuwe route zal bovendien ook sneller zijn, wat het gebruik van het
Guldensporenpad als fietssnelweg nog stimuleert.
Scenario F:

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van het bestaande
kruispunt N8 - Stationsstraat. Dit kruispunt is gekend als een moeilijke verkeersknoop.
De bijkomende aansluiting van de omleidingsweg kan een opportuniteit bieden om
het huidig kruispunt om te vormen naar een veilige en overzichtelijke aansluiting met
vlottere doorstroming. De huidige onlogische en onveilige situatie van dat kruispunt
wordt in dit scenario mee aangepakt. Het realiseren van een weg langs dit tracé biedt
geen mogelijkheden om de missing link in het functionele fietsnetwerk te vervolledigen.
Daarvoor is de omweg via dit tracé te groot. Wel kan een apart, vrijliggend fietspad
voorzien worden vanaf Moen-Statie richting de Kraaibosstraat, op ongeveer hetzelfde tracé
als scenario E. Hierdoor ontstaat alsnog een veilige fietsverbinding die een belangrijke
lacune, het Guldensporenpad (van station Kortrijk tot Avelgem) vervolledigd, namelijk de
verbinding tussen Moen Statie en het kanaal. Deze nieuwe fietsroute kan een vervanging
van de bestaande bochtige, moeilijk leesbare en soms minder goed befietsbare route
tussen Moen Statie en het kanaal zijn.
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Scenario G :

Dit scenario omvat de aansluiting van de omleidingsweg ter hoogte van de bestaande
straat De Klijte en de Sluislaan. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van bestaande
verkeersinfrastructuur. De route van deze omleidingsweg heeft wel als gevolg dat er extra
vrachtverkeer door de Stationsstraat moet passeren. Er kan verondersteld worden dat dit
een verhoging van de verkeersonveiligheid betekent langsheen deze invalsweg richting
Moen. Het realiseren van een fietsroute langs dit tracé biedt geen mogelijkheid om de
missing link in het functionele fietsnetwerk te vervolledigen: niet alleen is de omweg
t.o.v de functionele fietsroute via dit tracé te groot, tevens moeten fietsers van en naar
Avelgem ook de Stationsstraat gedeeltelijk volgen. Deze Stationsstraat is momenteel
niet uitgerust met verhoogde of vrijliggende fietspaden. Wel kan een apart, vrijliggend
fietspad voorzien worden vanaf Moen-Statie richting de Kraaibosstraat, cfr. in scenario
F. Hierdoor ontstaat alsnog een veilige fietsverbinding die een belangrijke lacune, het
Guldensporenpad ( van station Kortrijk tot Avelgem) vervolledigd. Langs de nieuw aan te
leggen weg, dient eveneens een fietspad aangelegd te worden voor fietsers die vanaf de
Stationsstraat richting kanaal willen doorsteken. Dit fietspad kan uitgevoerd worden als
een dubbelrichting-fietspad langs de zuidkant van de weg.
Leemten in de kennis:
•

inschatting en evolutie van de toekomstige verkeersintensiteit

Verder te onderzoeken (milieu-)effecten bij de opmaak van het RUP:
•

Bij de selectie van het meest aangewezen tracé dient een afweging gemaakt te
worden waarbij de verschillende thema’s aan bod komen, waar onder ook de
effecten op mobiliteit. Hierbij komen onder meer aan bod:
--

de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

--

de emissies door het verkeer

--

de vlotte bereikbaarheid van de IMOG-site en het bedrijventerrein MoenTrekweg.

Flankerende maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken:
•

in functie van het gekozen tracé kunnen flankerende maatregelen wenselijk zijn
om de verkeersleefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren

•

Verder onderzoek naar de inplanting van een zachte verbinding om de “missing
link” in het (fiets) netwerk te vervolledigen.

Kans op aanzienlijk milieueffect op gebied van mobiliteit:
Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten, de stedenbouwkundige
voorschriften en de eventueel wenselijke flankerende maatregelen:
vermoedelijk nee, afhankelijk van het gekozen tracé.
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9.3.11. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke
milieueffecten

9.4. De kenmerken van plannen en programma’s
De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking
tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen

Globaal overzicht aanzienlijk effect op:
gezondheid en veiligheid van de mens

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé.

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van hulpbronnen.

ruimtelijke ordening

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé.e

De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip van die welke deel zijn
van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt

biodiversiteit, flora en fauna

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé..

Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het
gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

energie en grondstoffenvoorraad

nee

bodem

vermoedelijk nNee, afhankelijk van het
gekozen tracé.

water

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé.

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

atmosfeer en klimatologische factoren

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé.

geluid en licht

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé..

stoffelijke goederen en cultureel erfgoed

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé.

landschap

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé.

mobiliteit

vermoedelijk nee, afhankelijk van het
gekozen tracé.

De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op
de bevordering van duurzame ontwikkeling
Niet relevant voor dit RUP.
Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan
Zie punt 3.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.
De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese
Gemeenschap
Niet relevant binnen dit RUP.

Gezien de opties van het plan zijn er aspecten die verder dienen te worden onderzocht
- afhankelijk van de tracékeuze - ook voor wat betreft milderende, flankerende en
compenserende maatregelen.
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10. Conclusie
Voor het voorliggend RUP in de fase van de startnota, waarbij er nog geen tracé-keuze
gemaakt is, blijken een aantal milieuaspecten van belang om in het verdere traject van dit
RUP meegenomen te worden.
Voor de meeste disciplines wordt in deze effectenbeoordeling/planmerscreening
geoordeeld dat er wellicht geen aanzienlijke effecten zullen zijn, maar dit is gerelateerd
aan het tracé en de verdere flankerende en milderende maatregelen die in het
verordenend plan en de stedenbouwkundige voorschriften zullen worden vastgelegd.
De effectenbeoordeling geeft een overzicht van aandachtspunten die door de plangroep
dienen meegenomen te worden bij de opmaak van het voorontwerp van RUP. In de
scopingsnota zullen de bemerkingen van de raadpleging verwerkt worden en zal de
plangroep kunnen oordelen op welk ogenblik alle elementen aanwezig zijn om, in
samenspraak met de dienst milieueffectenrapportage, een beslissing te nemen over een
ontheffing tot planmer ofwel dat er een planmer noodzakelijk is.

