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OMGEVING zoekt in elk stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal project naast de ruimtelijke ook de maat-

schappelijke meerwaarde, en laat dit engagement doorsijpelen in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. De menselijke 

schaal van de projecten wordt door het ontwerpbureau doorgezet in het principe van coöperatieve samenwerkingen. 

Zowel inhoudelijk als procesmatig is collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerp-

teams vormen een netwerk van strategische allianties waarin disciplines zowel intern als extern op maat zijn samenge-

bracht. 

 

In de stad en ver daarbuiten pakt het in Antwerpen en Gent gevestigde onafhankelijke en multidisciplinaire ontwerpbureau 

OMGEVING complexe ruimtelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus aan. Daardoor kunnen ontwerpingrepen 

op een hoger schaalniveau direct worden getoetst op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice 

versa. 

 

Sinds 1973 zijn niet alleen de projecten, maar ook de horizontale organisatiestructuur van OMGEVING gebaseerd op 

dialoog, samenwerking en kruisbestuiving. Meer dan vijftig ervaren en gedreven stedenbouwkundigen, landschapsarchi-

tecten, ruimtelijk planners, architecten, ingenieurs, geografen, mobiliteitsdeskundigen, milieudeskundigen en net zo veel 

persoonlijkheden maken deel uit van de drie werkvelden Landscape architecture, Architecture en Urbanism. 

 

scopingnota datum toelichting 
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versie 2 11 juni 2018 stuurgroep 3 

versie 3 10 augustus 2018 college van burgemeester en schepenen 
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versie 5 8 november 2018 college van burgemeester en schepenen 
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I SCOPINGNOTA 

De scopingnota bevat verschillende hoofdstukken. 

- Hoofdstuk 1 vat de belangrijkste aanpassingen samen die naar aanleiding van de publieke consultatie in de scoping-

nota zijn doorgevoerd en die bijgevolg afwijken van de inhoud van de startnota. 

- Hoofdstuk 2 beschrijft de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

- De situering en de afbakening van het plangebied worden verduidelijkt in hoofdstuk 3. 

- Hoofdstuk 4 schetst de juridische context.  

- Hoofdstuk 5 legt de relatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan met de relevante beleidsplannen. 

- Hoofdstuk 6 gaat in op de onderzochte alternatieven met hun voor- en nadelen. Het bevat een verbeterd ontwikke-

lingsperspectief voor het plangebied op basis van de resultaten van de publieke consultatie en de aangepaste effec-

tenbeoordeling die in hoofdstuk 7 is beschreven. Beide hoofdstukken kunnen dus niet los van elkaar worden gelezen. 

- De basisprincipes voor het grafisch plan worden verduidelijkt in hoofdstuk 8. 

- Het laatste hoofdstuk vermeldt de mogelijke inzet van andere instrumenten dan het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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 SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE AANPASSINGEN NAAR AANLEI-

DING VAN DE PUBLIEKE CONSULTATIE 

De startnota beschrijft het ontwikkelingsperspectief voor een woonproject in de gemeente Wetteren en vermeldt de mo-

gelijke effecten van het voorgesteld programma op het milieu. Op basis van het verzamelen en verwerken van alle reacties 

van de adviserende instanties en buurtbewoners, geformuleerd tijdens de publieke consultatie, worden enkele wijzigingen 

voorgesteld die verder in voorliggende nota worden verduidelijkt en uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden kort de belang-

rijkste wijzigingen ten aanzien van de startnota toegelicht.  

De volgende hoofdstukken behandelen de doorgevoerde wijzigingen uitgebreider en kunnen dan ook worden geraad-

pleegd indien diepgaandere informatie is gewenst. 

1.1 AFBAKENING VAN HET RUP 

Figuur 1 afbakening plangebied volgens de starnota en de scopingnota 

 

De contour van het RUP blijft ongewijzigd na de publieke consultatie en blijft dusdanig behouden zoals beschreven in de 

startnota. In het bijgesteld ontwerp werd de aansluiting op de bestaande omgeving in detail onderzocht en opgenomen.  

Hoofdstuk 3 ‘Situering en afbakening van het plangebied’ gaat verder in op de situering en afbakening van het plangebied. 
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1.2 BIJGESTELD ONTWERP DURABRIK 

Figuur 2 origineel ontwerp Durabrik in de startnota  

 

Het voorgesteld ontwerp in de startnota bevat 50 wooneenheden met een mix van woontypologieën. Dit komt overeen 

met 29 woningen per hectare. Centraal in de projectzone situeert zich een grote groenzone. Het aantal voorziene par-

keerplaatsen is gebaseerd op de bestaande parkeernorm in het centrum. Deze norm maakt deel uit van een verordening 

die werd goedgekeurd door de deputatie op 13 juli 2017. De parkeerplaatsen worden gebundeld op en naast de projectsite 

en ontsloten via karrensporen die aansluiten op Blauwe Paal. Deze karrensporen zijn smalle verharde stroken waar auto’s 

kunnen circuleren alsook laden en lossen. Er kan echter niet worden geparkeerd worden langs deze karrensporen. 

De grootste opmerking die met betrekking tot het ontwerp werd geuit tijdens de publieke consulatie, is de aansluiting op 

de bestaande omgeving. Met name privacy, verenigbaarheid met de bestaande bebouwing en de grenzen van het pro-

jecgebied die aansluiten op de omliggende percelen, werden in vraag gesteld. Ook het principe van parkeerpockets stuitte 

op weerstand. Een groot deel van de parkeerplaatsen voor de bewoners bevindt zich aan de rand van het projectgebied. 

Omwonenden kijken hierdoor uit op parkings, hetgeen niet wenselijk wordt geacht. Verder wordt gevreesd voor bijko-

mende druk op de verkeersdoorstroming in de richting van Zuidlaan (N417). 

Tot slot werden enkele opmerkingen gemaakt over de leesbaarheid van het voorliggend ontwerp. Het plan in de startnota 

richt zich niet naar het noorden en er is een gebrek aan maatvoering alsook gedetailleerde visualisatie waarbij de be-

staande omgeving wordt opgenomen. Durabrik nam deze opmerkingen in acht en stelt een bijgesteld ontwerp voor dat 

verder wordt toegelicht in de scopingnota. 



OMGEVING . 23 november 2018 . 15002_11_TK_014_scopingnota (versie 6) 

 11 

Figuur 3 bijgesteld ontwerp Durabrik  

 

Figuur 4 terreindoorsnede bijgesteld ontwerp Durabrik  

 

Het bijgesteld ontwerp volgt in beperkte mate dezelfde uitgangspunten als het wedstrijdontwerp dat werd toegelicht in de 

startnota. Het oriënteert zich nog steeds rond een grote, centrale groene zone die aansluit op de Vantegembeek. De 

woningtypologieën werden echter aangepast en bestaan nu uitsluitend uit eengezinsgebouwen. Deze aanpassing is een 

rechtstreeks gevolg van de inspraakvergaderingen met buurtbewoners. Tevens bevat het huidig ontwerp minder woon-

eenheden (44 woningen) met een grotere spreiding van de voorziene parkeerpockets. De gebundelde parkeerplaatsen 

worden nog steeds ontsloten via een karrenspoor naar Blauwe Paal. Omdat er minder woningen zijn opgenomen in het 

bijgesteld ontwerp, neemt ook het aantal parkeerplaatsen af. De parkeernorm wordt echter bijgesteld naar 1,5 parkeer-

plaats per woning en wijkt hierdoor af van de geldende verordening voor parkeren. Het bijgesteld ontwerp voorziet bijge-

volg 66 parkeerplaatsen. Eventuele bijkomende parkeerdruk wordt hierdoor maximaal opgenomen op het eigen terrein 

zodat de buurt geen overlast ondervindt. 
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De afstand tussen de nieuwe gebouwen en de aanliggende percelen werd aangepast. De voortuinen werden korter ge-

maakt indien nodig om overal een tuin te voorzien van 10 meter. Dit zorgt voor een grotere afstand tussen de nieuwe en 

bestaande bebouwing, zonder dat de centrale groenzone verandert in afmetingen. Verder toont bovenstaande snede de 

verenigbaarheid in hoogte tussen de nieuwe en bestaande bebouwing. Twee typische huizen uit Kleine Wetterstraat en 

Voorheide fungeren als referentie. Op de grenzen langs de projectsite worden overal kruiwagenpaden voorzien met een 

breedte van 2 meter. Hierdoor kunnen bewoners te voet of met de fiets de achterzijde van hun tuin bereiken. Aan de 

noordzijde loopt een gracht langs de achterzijde van de voorziene tuinen met een 4 meterstrook voor het onderhoud van 

deze gracht. 

De hoofdweg (Blauwe Paal) die het projectgebied doorkruist en ontsluit, heeft een breedte van 4,5 meter om de snelheid 

van het autoverkeer te beperken. Langsheen de hoofdweg tussen de bebouwing worden langs één zijde parallele par-

keerplaatsen voorzien en langs beide zijden een groene strook van 1,5 meter. Ter hoogte van de centrale groenzone 

wordt een alternatief materiaal voorgesteld om voertuigen bewust te maken van hun ondergeschikte positie ten opzichte 

van zwakke weggebruikers en spelende kinderen in deze zone. 

Hoofdstuk 6 ‘Beschrijving van de onderzochte alternatieven met voor- en nadelen’ bespreekt verder het bijgesteld ontwerp 

van Durabrik. 

1.3 SUGGESTIE VOOR DE OPTIMALISATIE VAN HET KRUISPUNT MET BRUSSELSESTEENWEG 

Naar aanleiding van de publieke consultatie is een schets uitgewerkt om het nabijgelegen kruispunt Brusselsesteenweg 

- Zuidlaan te optimaliseren. Bewoners waren immers bekommerd dat de geplande ontwikkeling bijkomende druk op de 

verkeersdoorstroming in de richting van Zuidlaan zou genereren. Vanuit deze bekommernis werd onderstaande inrich-

tingsschets opgesteld. Zij vormt een aanbeveling in functie van een vlottere verkeersafwikkeling op dit kruispunt, los van 

de mogelijke ontwikkeling van het plangebied. Dit kruispunt bevindt zich niet binnen de contour van het plangebied. In die 

zin vormt zij zeker geen noodzakelijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling ervan. Zij tracht ook geen definitieve oplos-

sing aan te reiken voor een verbeterde doorstroming op dit kruispunt maar beoogt een (tijdelijke) oplossing op korte 

termijn. 

De gemeente neemt contact op met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) om de voorgestelde configuratie van 

het kruispunt Brusselsesteenweg - Zuidlaan te realiseren. Dit overleg kan parallel met de opmaak van het RUP plaats-

vinden en aanleiding geven tot de opmaak van een convenant waarin de gemeente en AWV zich akkoord verklaren om 

deze werken uit te voeren.  
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Figuur 5 suggestie optimalisatie kruispunt Brusselsesteenweg 

  

Om de verkeersproblematiek aan dit kruispunt op korte termijn op te lossen wordt een inrichtingsalternatief voorgesteld 

voor de noordzijde van het kruispunt. Om de doorstroming voor verkeer komende van Zuidlaan vlotter te maken, worden 

de parkeerstroken vervangen door fietspaden en een extra rijvak. Dit betekent concreet dat auto’s die het kruispunt na-

deren gescheiden rijvakken hebben voor elke rijrichting. Ook de voorsorteerstroken naar Brusselsesteenweg worden 

langer zodat afslaande auto’s tijdig in het juiste vak kunnen voorsorteren.  

Verdere uitwerking of realisatie van deze inrichtingsschets gebeurt in nauw overleg met AWV om tot een tijdelijke oplos-

sing te komen voor het Bourgondisch kruispunt. 
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 DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN 

2.1 ALGEMEEN KADER 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Blauwe Paal heeft tot doel om een bestaand, ongebruikt recreatiegebied 

en woonuitbreidingsgebied uit het BPA Fantegembeek (delen 1 en 2) om te zetten in woongebied met ruimte voor een 

publiek park. Op die manier wil de gemeente bijkomend woonaanbod binnen de vermoedelijke grens van het stedelijk 

gebied Wetteren mogelijk maken. 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wetteren, goedgekeurd op 22 oktober 2015, staat de opmaak van het RUP 

Blauwe Paal ingeschreven als actie in de bindende bepalingen. 

2.2 GEMEENTELIJK RUP 

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-

ning en de bijhorende besluiten en latere wijzigingen hiervan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:  

1.   een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan 

2.   een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is  

3.   de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of het beheer en, in voorko-

mend geval, de normen, vermeld in artikel 4.2.4 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pan-

denbeleid 

4.   een weergave van de juridische toestand 

5.   een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de natuur en andere relevante 

feitelijke gegevens 

6.   de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is en, in voor-

komend geval, een omschrijving van andere relevante beleidsplannen 

7.   in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoe-

ringsplan en die opgeheven worden 

8.   de kwaliteitsbeoordeling en, in voorkomend geval, de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, § 7, eerste lid, 2°, van het 

decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en, in voorkomend geval, een overzicht 

van de conclusies van de volgende effectbeoordelingen waarbij aangegeven wordt hoe die geïntegreerd zijn in het 

plan:  

a) het planmilieueffectrapport 

b) de passende beoordeling 

c) het ruimtelijk veiligheidsrapport 

d) andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectenrapporten 

in voorkomend geval de monitoringsmaatregelen in het kader van de uitgevoerde effectbeoordelingen 

9.   in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 

doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding als vermeld in artikel 2.6.1 van deze codex, een 

planbatenheffing als vermeld in artikel 2.6.4 van deze codex, of een compensatie als vermeld in boek 6, titel 2 of titel 

3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 

10.   in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 

doorgevoerd of een overdruk wordt toegevoegd die aanleiding kan geven tot gebruikerscompensatie als vermeld in 

het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmings-

wijzigingen 
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11.   voor de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, in voorkomend geval, een overzicht van de geheel of gedeeltelijk 

gewijzigde of opgeheven erkennings-, rangschikkings- en beschermingsbesluiten inzake onroerend erfgoed, samen 

met de gegevens, vermeld in artikel 6.2.5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met uitzondering van 

de aanduiding van de plaats van de aanplakking van het bericht over het openbaar onderzoek op het gegeorefereerde 

plan 

12.   in voorkomend geval, het grondruilplan, vermeld in artikel 2.1.65 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de 

landinrichting 

13.   in voorkomend geval, de inrichtingsnota, vermeld in artikel 4.2.1 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de 

landinrichting 

14.   in voorkomend geval, een overzicht van de instrumenten waarover samen met het ruimtelijk uitvoeringsplan een 

beslissing genomen wordt door de bevoegde overheid om die aspecten te regelen of om de maatregelen of voor-

waarden te bepalen die de bevoegde overheid op basis van het planningsproces, in het bijzonder de effectbeoorde-

lingen, noodzakelijk acht voor de vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan en die niet geregeld worden met toe-

passing van punten 1 tot en met 13. 
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 SITUERING EN AFBAKENING VAN HET PLANGEBIED 

3.1 SITUERING OP MESONIVEAU 

Kaart 1 situering plangebied op luchtfoto mesoniveau 

Kaart 2 situering plangebied op GRB mesoniveau 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Wetteren (deelgemeente Kwatrecht) en maakt waarschijnlijk deel uit van het 

kleinstedelijk gebied. De afstand tot het centrum van Wetteren bedraagt circa 3,5 km. In het noorden wordt de woonzone 

van Kwatrecht begrensd door de Schelde en een groot regionaal bedrijventerrein. Zuidelijk vormt E40 een sterke barrière. 

Aan de andere zijden omringt open ruimte de bebouwde kern, al wordt deze open ruimte doorsneden door lintbebouwing 

langs Brusselsesteenweg richting Melle en langs Kwatrechtsesteenweg richting Wetteren-centrum. Dwars door Kwatrecht 

lopen twee grote gewestwegen, namelijk N9 en N417/N42. N9 verbindt Wetteren met de steden Gent en Aalst. 

3.2 AFBAKENING 

Kaart 3 afbakening plangebied op luchtfoto 

Kaart 4 afbakening plangebied op GRB 

Het plangebied is gesitueerd in een woonwijk van de deelkern Kwatrecht. Het gaat om een voormalig voetbalveld en een 

stuk openbaar domein van Blauwe Paal tussen de residentiële straten Kleine Wetterstraat in het noorden, Ter Heide in 

het westen en Voorheide in het zuiden en de Vantegembeek in het oosten. Het plangebied ligt binnen de voorgestelde 

afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Wetteren. De oppervlakte is 1,75 ha. 

3.3 REIKWIJDTE EN DETAILLERINGSGRAAD 

Het RUP legt de voorschriften van bestemming, inrichting en beheer vast op niveau van het kadastraal perceel. Het is 

een volledig RUP, dat wil zeggen op zichzelf leesbaar (in tegenstelling tot een overdruk-RUP). Het vervangt het onderlig-

gende BPA en geldt bij vaststelling als enig bestemmingsplan voor de percelen in kwestie. 
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 JURIDISCHE CONTEXT 

4.1 PLANNEN VAN AANLEG 

4.1.1 GEWESTPLAN  

Kaart 5 gewestplan 

Het plangebied wordt aangeduid als woonzone binnen het gewestplan. Een beperkt gedeelte in het noorden ligt in woon-

uitbreidingsgebied. 

4.1.2 BPA ‘FANTEGEMBEEK’ 

Kaart 6 BPA Fantegembeek 

Het gewestplan is niet langer geldend voor het plangebied. De gemeente Wetteren maakte in 1977 een bijzonder plan 

van aanleg op. Het BPA herbestemde het plangebied met ‘zone voor spel sportterreinen en voetpaden’. Ten gevolge van 

deze nieuwe bestemming ontstond een voetbalveld en bijhorend clublokaal met ontsluitingsmogelijkheden op de be-

staande wegenis. 

4.2 VERORDENINGEN 

Op 19 juli 2017 werd de ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fiets-

stalplaatsen buiten de openbare weg’ goedgekeurd door de deputatie. Deze verordening doet concrete uitspraken over 

het aantal parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen dat nodig is per gebouwtype alsook de juiste maatvoering.  

4.3 VERKAVELINGEN 

Verkavelingen zijn niet van toepassing binnen het plangebied. 

4.4 ROOILIJNPLANNEN 

Rooilijnplannen zijn niet van toepassing binnen het plangebied. 

4.5 BESCHERMDE GEBIEDEN VOOR NATUUR 

Het plangebied en de nabije omgeving werden gescreend naar beschermde en waardevolle gebieden. Er werden geen 

beschermde gebieden, zijnde Natura 2000 gebieden. 

4.6 BESCHERMD ONROEREND ERFGOED 

Er werd geen onroerend beschermd erfgoed geconstateerd binnen of in de nabije omgeving van het plangebied. 
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4.7 ATLAS VAN DE WATERLOPEN 

Net naast het plangebied ligt Vantegembeek. Deze beek is een geklasseerde waterloop van tweede categorie (nummer 

OS158) en wordt beheerd door de provincie. In het hoofdstuk over mogelijk te onderzoeken milieueffecten binnen het 

plangebied wordt deze beek verder besproken. 

4.8 ATLAS DER BUURTWEGEN 

Figuur 6 atlas der buurtwegen 

 

 

Binnen en grenzend aan het plangebied situeren zich verschillende officiële buurt- en voetwegen, namelijk buurtweg nr. 

79 en voetweg nr. 80 1. Zij verbinden onder meer naburige percelen van buurtbewoners met het plangebied. Ter plaatse 

van Blauwe Paal werden zij op 29 januari 1982 echter afgeschaft bij provinciaal besluit. 

4.9 BOUWMISDRIJVEN 

Bouwmisdrijven zijn niet van toepassing binnen het plangebied. 

 
1 Atlas der buurtwegen via http://www.gisoost.be/ATLASBWNEW/ geraadpleegd op 13 november 2017. 

http://www.gisoost.be/ATLASBWNEW/
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 RELATIE MET RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

5.1 BELEIDSPLANNEN OP GEWESTELIJK NIVEAU 

5.1.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (23/9/1997, partieel herzien 12/12/2003 en 17/12/2010) stelt het streven naar 

openheid en stedelijkheid voorop, uitgedrukt in de metafoor ‘Vlaanderen: open en stedelijk’. De metafoor is ingegeven 

vanuit het streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, vanuit de bestaande ruimtelijke structuur, de maatschap-

pelijk-economische dynamiek van de samenleving en de bedreigingen die negatief inwerken op de ruimtelijke structuur. 

Met het streven naar openheid én stedelijkheid wenst het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen een trendbreuk te realiseren 

in het ruimtelijk beleid. 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling leidt tot vier basisdoelstellingen: 

- het selectief uitbouwen van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen 

waaronder economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden met absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk 

gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur 

- het behouden en waar mogelijk het versterken van het buitengebied en het bundelen van wonen en werken in de 

kernen van het buitengebied 

- het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersstructuur waarbij de ruimtelijke condities worden gecreëerd 

voor het verbeteren van het collectief vervoer en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten ont-

sloten door het openbaar vervoer 

- het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische 

structuur van Vlaanderen. 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt ruimtelijk geconcretiseerd door vier onderling samenhan-

gende principes: de gedeconcentreerde bundeling; het ruimtelijk structurerend fysisch systeem; de infrastructuren als 

bindteken en basis voor locatie van activiteiten; de poorten als motor voor ontwikkeling. 

Bindende bepalingen die specifiek van belang zijn voor Wetteren zijn: 

- de selectie van Wetteren als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau en bijgevolg ook als economisch knooppunt 

- de selectie van de Vlaamse ruit (Gent - Antwerpen - Leuven - Brussel) als stedelijk netwerk op internationaal niveau 

- de differentiatie van de nederzettingsstructuur in het buitengebied 

- de differentiatie van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen en de taakverdeling inzake de afbakening van regionale 

bedrijventerreinen 

- de categorisering van de wegeninfrastructuur en de selectie van hoofdwegen (E40), primaire wegen type I (R4 Oost) 

en primaire wegen type II (N42 en N417). 

5.1.2 WITBOEK BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN 

De Vlaamse regering heeft op 30 november 2016 het ‘Witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen’ goedgekeurd. Dit is een 

belangrijke nieuwe formele stap op weg naar het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat het ruimtelijk structuurplan Vlaande-

ren zal vervangen.  

De Vlaamse regering wil het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever gebruiken om zo de druk op de open ruimte te 

verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 

hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn. De ontwikkeling van nieuwe 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/witboek-beleidsplan-ruimte-vlaanderen


OMGEVING . 23 november 2018 . 15002_11_TK_014_scopingnota (versie 6) 

 20 

woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in steden en 

dorpen. Het ontwikkelen van een nieuw woningproject binnen een verstedelijkt weefsel en rond een robuuste centrale 

groene ruimte past in de visie van het Witboek. 

5.2 BELEIDSPLANNEN OP PROVINCIAAL NIVEAU 

5.2.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Op 18 februari 2004 heeft de Vlaamse regering het ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen goedge-

keurd (in werking getreden op 24 maart 2004). Op 25 augustus 2009 is een addendum goedgekeurd waarin een beleids-

kader voor windmolens is opgenomen. De tweede partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd op 

18 juli 2012. 

Het structuurplan splitst Oost-Vlaanderen op in een aantal deelruimten. Gelet op de bestaande ruimtelijke verschillen en 

de verschillende potenties voor elke deelruimte is het niet wenselijk dat dezelfde ontwikkelingen zich over de hele provin-

cie in dezelfde mate doorzetten. Elke deelruimte heeft dan ook een eigen rol te spelen in het functioneren van de provincie. 

De gemeente Wetteren behoort tot verschillende deelruimten, namelijk het ‘oostelijk rastergebied’ en de ‘Scheldevallei’. 

OOSTELIJK RASTERGEBIED 

Ruimtelijke opties voor het oostelijk rastergebied zijn:  

- maximaal gebruik van de open ruimte kamers voor de open ruimte functies door het creëren van natuurverbindingen 

en -ontwikkeling via beekvalleien, randbeplanting, bosuitbreiding en aanleg van nieuwe bossen 

- gedeconcentreerde bundeling van wonen in een ruime selectie van kernen en enkele duidelijke centrale plaatsen 

- een verkeerssysteem vertrekkend vanuit openbaar vervoer en gericht naar de centrale plaatsen. 

SCHELDEVALLEI 

De Scheldevallei wordt ontwikkeld als groene long in de Vlaamse ruit. Het ruimtelijk beleid stoelt op volgende ruimtelijke 

principes: 

- open ruimte actoren, ingeschakeld in het landschapsbeheer en de natuurversterking 

- stedelijke kernen en grote dorpen als poorten tussen stedelijk netwerk en regionaal park 

- dorpen en verlaten bedrijfsgebouwen, ingeschakeld in het toeristisch-recreatief en educatief medegebruik. 

5.2.2 AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED WETTEREN 

Het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren bevindt zich in een voorbereidende fase. Momenteel wordt 

in het kader van het provinciaal RUP een plan-MER voorbereid. Wat volgt is een samenvatting van het voorontwerp voor 

het projectteam van 3 oktober 2013. 

De analyse van de grensstellende elementen maakt duidelijk dat er twee potentieel als stedelijk af te baken delen kunnen 

worden onderscheiden: Kwatrecht en Wetteren. Voor het kleinstedelijk gebied is een hypothese van gewenste ruimtelijke 
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structuur opgesteld. Zij kan worden samengevat als een kleinstedelijk gebied, bestaande uit een stadskern en een on-

middellijke omgeving die worden verdicht en versterkt, en twee randstedelijke woonomgevingen (Kwatrecht en Wetteren). 

Rond de randstedelijke woonomgeving zijn verschillende recreatiepolen of stedelijke groenpolen aangeduid. 

Het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan bevat vooralsnog enkel de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied en 

deelplannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Vantegem en het behoud van de bouwvrije open ruimte corridor 

tussen Wetteren en Kwatrecht. 

Kwatrecht is aangeduid als te verdichten randstedelijk gebied in het kleinstedelijk gebied (punt 5 op onderstaande figuur). 

Figuur 7 voorstel van grenslijn kleinstedelijk gebied (bron: Grontmij, 2013, afbakening stedelijk gebied Wetteren, nota projectteam 3 oktober 2013) 

 

5.3 BELEIDSPLANNEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU 

5.3.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WETTEREN 

BINDENDE BEPALINGEN 

Op blz. 278 staat de herbestemming van het gebied Blauwe Paal tot wonen opgenomen onder de op te stellen ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (actie 4). 
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RICHTINGGEVEND GEDEELTE 

Volgens blz. 192 zijn bijkomende woonontwikkelingen mogelijk te Blauwe Paal en Gijzenzelestraat. Voor Blauwe Paal is 

een herbestemming nodig om het ongebruikt voetbalterrein (in het BPA ‘Fantegembeek’ bestemd als zone voor spel- en 

sportterreinen) een woonbestemming te geven. De gemeente wil hier inzetten op het creëren van betaalbare woningen 

met een divers aanbod van woontypologieën. De woningbouwprogrammatie op blz. 232 geeft bijkomend te ontwikkelen 

gebied in Kwatrecht voor 2020 weer. Op dit ogenblik is het gebied Blauwe Paal bestemd voor sport en spel in het BPA 

‘Fantegem’. Voor dit gebied is een herbestemming naar wonen gewenst. Een beperkte differentiatie van de woontypolo-

gieën (o.a. appartementen) en verweving van bijkomende gemeenschapsfuncties binnen deze stedelijke wijk (zoals kin-

deropvang of groen) zijn mogelijk. Op basis van het ontwerpend onderzoek is het potentieel aantal woningen bijgesteld 

naar 40 woningen. Dit komt overeen met een stedelijke dichtheid van 25 woningen per hectare. 

Tabel 1 bijkomend te ontwikkelen gebied in Kwatrecht voor 2020 

nr. situering opp. (ha) potenties 

25b. Blauwe Paal (zone voor sport en spel) 1,59 40 

kwantitatieve bijdrage tot de woningbouwprogrammatie 40 woningen 

Minstens een derde van het gebied moet worden gevrijwaard als publiek toegankelijke groene ruimte ter ondersteuning 

van het omliggend woongebied.  

INFORMATIEF GEDEELTE 

Op dit ogenblik is het gebied Blauwe Paal bestemd voor sport en spel in het BPA ‘Fantegem’. Voor dit gebied is een 

herbestemming naar wonen gewenst. Een beperkte differentiatie van de woontypologieën (o.a. appartementen) en ver-

weving van bijkomende gemeenschapsfuncties binnen deze stedelijke wijk (zoals kinderopvang of groen) zijn mogelijk. 

Op basis van het ontwerpend onderzoek is het potentieel aantal woningen geraamd op 40 woningen. Dit komt overeen 

met een stedelijke dichtheid van 25 woningen per hectare. 

Het informatief gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat een ontwerpoefening voor de ontwikkeling 

van het gebied ‘Blauwe Paal’. Onderstaande tekst en figuren zijn overgenomen uit het informatief gedeelte van het ge-

meentelijk ruimtelijk structuurplan. Zij zijn de uitkomst van ontwerpend onderzoek en zijn louter als een suggestie te 

beschouwen voor een kwalitatieve inrichting van het terrein. 

Visie en concepten 

Het ontwerpend onderzoek voor de site Blauwe Paal beperkt zich niet tot het oud voetbalterrein. Ten noorden en ten 

oosten bestaat de mogelijkheid het projectgebied uit te breiden. De Vantegembeek grenst aan een open landschap dat 

een grote meerwaarde kan bieden voor het gepland openbaar domein. Het terrein ten noorden langs Blauwe Paal is 

momenteel onbenut en biedt ook mogelijkheden voor woonontwikkeling. 
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Figuur 8 concepten 

 

De hoofduitgangspunten in het ruimtelijk onderzoek zijn de herwaardering van het netwerk van buurtwegen en de creatie 

van één groene publieke ruimte met voldoende schaal gericht op de volledige wijk. De integratie van waterelementen 

versterkt het natuurlijk karakter en een koppeling met de oostelijke beek is mogelijk. 

De bebouwing wordt rondom het groen geplaatst. Hierdoor genieten de eengezinsgebouwen van een zuidelijk of westelijk 

georiënteerde tuin en hebben de appartementen een vrij zicht over het nieuw park. In totaal zijn 40 wooneenheden voor-

zien, waarvan 14 eengezinsgebouwen en 26 appartementen. 

Een nieuwe ontsluitingsweg verbindt Blauwe Paal met de geplande ontwikkeling. Alle parkeerplaatsen voor bewoners en 

bezoekers zijn gebundeld in gemeenschappelijke parkeerhoven en ondergrondse parkeergarages onder de meergezins-

gebouwen zodat het beeld vanuit alle wooneenheden naar het park gevrijwaard blijft en er geen anonieme voorgevels 

met enkel garagepoorten mogelijk zijn. Vanaf de meergezinsgebouwen vertrekt een trage weg die een verbinding legt 

met de andere buurtwegen en tevens fungeert als brandweg. 

Het park dat minstens een derde van het terrein beslaat, heeft een ruime breedte en herbergt alle waterbuffering. Blauwe 

Paal wordt opnieuw ingericht en krijgt een ander wegprofiel waarbij een minimale verharding wordt gebruikt. Hierdoor kan 

het groen vanaf Vantegembeek diep doordringen tot in de nieuwe ontwikkeling. 
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Inrichtingsschets 

Figuur 9 inrichtingsschets 

2  

Doelgroepen 

Het woonaanbod in Blauwe Paal wordt bij voorkeur voor verschillende doelgroepen ontwikkeld zodat een sociale mix 

ontstaat. De nadruk ligt op het op de markt brengen van betaalbare woningen. Er wordt onder meer gemikt op startende 

gezinnen die hier een kleinere grondgebonden woning kunnen aankopen of ouderen die de voorkeur hebben voor een 

appartement. Een beperkte flexibiliteit in de voorschriften kan er ook voor zorgen dat nieuwe samenlevingsvormen hier 

voet aan de grond kunnen krijgen (kangoeroe, cohousing). 

Gevolgen voor de recreatieve mogelijkheden in Kwatrecht 

Omwille van het feit dat bij een mogelijke (gedeeltelijke) herbestemming van het recreatiegebied ‘Blauwe Paal’ tot woon-

gebied recreatieve mogelijkheden verloren gaan, is nagegaan of in de kern van Kwatrecht nog voldoende andere poten-

ties overblijven om aan de behoeften op vlak van spel en sport voor de lokale gemeenschap tegemoet te komen. 
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Figuur 10 recreatie in en rond Kwatrecht 

 

Daarom wordt de resulterende recreatieve structuur in beeld gebracht en waar mogelijk versterkt. Eerst en vooral is het 

niet de bedoeling om het volledige projectgebied Blauwe Paal te bebouwen. Een derde van het gebied, centraal gelegen, 

wordt ingericht als publiek park met recreatieve mogelijkheden voor de omwonenden en buurtbewoners. Daarnaast zijn 

in de woonwijk nog verschillende groene publieke ruimten aanwezig die door een zorgvuldige herinrichting optimaal kun-

nen worden benut als speelplekken voor kinderen. Het betreft onder meer de punt van Kleine Wetterstraat en Hellegat, 

en de terreinen in het zuiden aan Oude Gentweg. Ook de oevers van de Vantegembeek bieden, mits een aangepaste 

inrichting, heel wat mogelijkheden voor de inrichting van avontuurlijke, natuurlijke speelaanleidingen. 

Verschillende trage verbindingen worden ingeschakeld om de woonwijk optimaal te ontsluiten voor fietsers en voetgan-

gers. De trage verbindingen tussen Kleine Wetterstraat en Oude Wetterstraat zijn van belang voor een vlotte bereikbaar-

heid van de bushaltes op Zuidlaan. Ook langs de Vantegembeek kan een recreatief pad worden ingeplant. 

De zone voor jeugdbewegingen in Kele wordt actief gebruikt door de Chiro van Kwatrecht. Dit gebruik is juridisch veran-

kerd in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘recreatie’. De nodige ontwikkelingsmogelijkheden werden daarin voor-

zien. De langgerekte zone voor speelbos tussen Windmolenweg, voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Neerhonderd’, biedt een mogelijkheid tot herlokalisering wanneer dit nodig wordt geacht. Er wordt alzo geopteerd om 

een netwerk van kleine, verspreide recreatieve plekken uit te bouwen dat inspeelt op de kleinschaligheid van het weefsel 

en op het profiel van de bewoners. Dit betekent dat bij de herinrichting van het openbaar domein bijzondere aandacht zal 

moeten worden besteed aan de toegankelijkheid en kindvriendelijkheid ervan. 
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5.3.2 SPEELWEEFSELPLAN WETTEREN 

Vandaag vormt het voormalig voetbalveld een plek waar kinderen aan sport en spel doen. De gemeente werkt momenteel 

aan een ‘kindspeelweefselplan’ om de specifieke noden te duiden en een gewenste situatie te formuleren voor het plan-

gebied. Eerste bevindingen tonen namelijk dat in Kwatrecht een duidelijk gebrek is aan speelruimte voor lokale buurtbe-

woners. Verdere concrete uitspraken zijn tot op heden nog niet gemaakt.  
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 BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCHTE ALTERNATIEVEN MET VOOR- EN 

NADELEN 

6.1 LOCATIEALTERNATIEVEN 

Figuur 11 woningbouwprogrammatie gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2015 

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwijst naar het plangebied (nr 25) als ’bijkomend te ontwikkelen gebied in 

kleinstedelijk gebied ter hoogte van Kwatrecht’. Het plangebied vormt een potentiële zone voor woningbouwontwikkeling, 

onder meer omdat het plangebied wordt omringd door bestaand woonweefsel en de huidige bestemming als recreatie-

gebied achterhaald is. Omdat het om zeer specifieke en plaatsgebonden wijzigingen gaat, is van locatiealternatieven 

geen sprake. 
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6.2 BIJGESTELD ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Het hieronder besproken inrichtingsalternatief betreft het bijgesteld wedstrijdontwerp. Aanpassingen en verbeteringen zijn 

het gevolg van de publieke consultatie. 

6.2.1 VISIE EN KRACHTLIJNEN 

Figuur 12 plan bijgesteld ontwerp Durabrik 

 

 

AANTAL WONINGEN EN WONINGTYPOLOGIE 

Het wedstrijdontwerp gaat uit van 44 wooneenheden en wijkt hierdoor enigszins af van de uitspraken in het structuurplan. 

Gelet op de oppervlakte (1,75 ha) gaat het om een gemiddelde dichtheid van 25 woningen per hectare. Deze dichtheid is 

conform het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen die voor de stedelijke gebieden - waartoe ook Kwatrecht behoort - een 

richtdichtheid vooropstelt van gemiddeld 25 woningen per hectare.  
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De woningtypologie bestaat louter uit eengezinsgebouwen. Dit werd aangepast naar aanleiding van de inspraakvergade-

ringen met buurtbewoners. Bewoners vinden het namelijk niet wenselijk in deze buurt meergezinsgebouwen te integreren.  

PARKEREN 

Verschillende kleinere parkeerclusters zijn bovengronds georganiseerd tussen de gegroepeerde bebouwing. Het aantal 

parkeerplaatsen is berekend op basis van een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning. De woningen naast de 

Vantegembeek worden voorzien van parallelle parkeerplaatsen langsheen de hoofdontsluiting. Een ondergrondse parking 

is niet voorzien. Een eerste argument hiervoor is het flexibel ruimtegebruik. Indien op lange termijn parkeren minder of 

niet meer nodig wordt geacht, kunnen deze clusters een nieuwe invulling krijgen zonder grote ingrepen. Door het par-

keerveld een groene invulling te geven kan de beeldkwaliteit bewaard blijven. Financieel zijn er ook enkele voordelen 

verbonden aan parkeren op het maaiveld. Deze financiële middelen die anders naar een ondergrondse garage zouden 

gaan, kunnen nu worden geïnvesteerd in de publieke groene ruimte. Tevens kan dit de aankoopprijs van de woningen 

sterk beïnvloeden. Betaalbaar wonen is een belangrijk element binnen het ontwerp. Bewoners wensen vaak niet de bij-

komende kosten van de aankoop van een ondergrondse parkeerplaats te dragen. Zij zullen opteren om bovengronds in 

de straat te parkeren. Dat is dus geen duurzame oplossing. Bovendien zullen de in- en uitritten van een ondergrondse 

parking ten koste gaan van de centrale groene ruimte en circulatie van de bewoners. 

AANSLUITING OP DE BESTAANDE OMGEVING 

Figuur 13 terreindoorsnede ontwerp Durabrik en bestaande omgeving 

 
 

Nieuwe woonontwikkelingen hebben gevolgen voor de privacy van de buurtbewoners. Een grondige studie kan een 

draagvlak creëren voor de bestaande omgeving en zijn bewoners. Het bijgesteld ontwerp besteedt meer aandacht aan 

de aansluiting en de relatie met de bestaande omgeving en doet concrete uitspraken over de maatvoering. De snede 

toont onder meer het beperkte hoogteverschil aan tussen de nieuwe woonontwikkeling en de bestaande woningen.  

Natuurlijke elementen als hagen vormen een gepaste afscheiding met de omliggende tuinen van buurtbewoners. Ook de 

diepte van de tuinen is overal 10 meter zodat voldoende afstand wordt behouden tot de omliggende percelen. Langsheen 

deze grenzen worden kruiwagenpaden voorzien met een breedte van 2 meter. De huidige informele paden worden ver-

vangen door deze kruiwagenpaden en zijn publiek toegankelijk. 

Aan de grenzen van het plangebied komen enkele bomen voor waarvan sommigen reeds een aanzienlijke grootte hebben 

ontwikkeld. Bij het opstellen van een definitief ontwerp zal worden nagegaan welke bomen waardevol genoeg zijn om te 

bewaren en hoe deze zich positioneren ten opzicht van private tuinen en de parkeerclusters. 
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CIRCULATIE  

De publiek toegankelijke groenzone krijgt een concrete invulling alsook juiste maatvoering. Langs het centrale groenge-

bied loopt een karrenspoor om de woningen en achterliggende parkeerclusters te ontsluiten. Het is niet mogelijk te par-

keren voor de woning, maar laden en lossen is wel toegestaan. Het karrenspoor is telkens eenrichtingsverkeer en vormt 

een lus doorheen het plangebied. De groenzone wordt hierdoor zo ruim mogelijk uitgebouwd.  

INFILTRATIEVOORZIENINGEN 

Conform aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (vaststelling op 5 juli 2013) inzake hemelwaterputten, in-

filtratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt het hemelwater op-

gevangen op eigen terrein. Bij voorkeur infiltreert het opgevangen hemelwater op eigen snelheid in de bodem van het 

terrein. Indien dit niet blijkt, kan een vertraagde afvoer gebeuren naar Vantegembeek maar dit is niet wenselijk. Uit de 

infiltratiegevoelige kaart kan worden afgeleid dat het plangebied zich voldoende leent tot het infiltreren van hemelwater 

op eigen terrein. In het ontwerp worden grachten voorzien die de centrale groenstrook van het karrenspoor scheidt. Op 

deze manier kan hemelwater zich verzamelen in de grachten en behoedt het bewoners van zijdelings parkeren langs het 

karrenspoor. Op vraag van de stuurgroep met betrekking tot de veiligheid van spelende kinderen kan een wadi wenselijker 

zijn. Het ontwerp zal nagaan welke infiltratiemogelijkheid het meest aangewezen is in deze situatie en wat de concrete 

uitvoering hiervan inhoudt. 
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 ANALYSE VAN MOGELIJK TE ONDERZOEKEN EFFECTEN 

De meeste RUP’s vormen het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project, opgesomd in bijlagen I, II 

of III van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën van projecten 

onderworpen aan milieu-effectrapportage. In dat geval zijn zij ‘screeningsgerechtigd’ op voorwaarde dat het RUP het 

gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt. Door in de planfase reeds rekening 

te houden met mens en milieu voorkomt men dat men in een vergevorderd stadium pas concludeert dat een specifiek 

project niet haalbaar is.  

In uitvoering van artikel 4.2.5 van het decreet van 27 april 2007 houdende de wijziging van titel IV van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) wordt voorafgaand aan de opmaak van dit ruim-

telijk uitvoeringsplan een onderzoek tot milieueffectenrapportage gevoerd. 

Het onderzoek tot milieueffectrapportage in dit hoofdstuk beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt, waar nodig, op 

basis van de beschikbare informatie en studies, de mogelijke effecten van de nieuwe ontwikkelingen die het RUP zal 

toelaten dan wel verplichten ten opzichte van de huidige mogelijkheden volgens het geldend bestemmingsplan. De ge-

voeligheden van het plangebied worden, zoals bepaald in het D.A.B.M. artikel 4.2.5, per MER-discipline besproken. Vol-

gende disciplines komen aan bod: 

- ruimtelijke ordening 

- mobiliteit 

- bodem 

- water 

- flora, fauna en biodiversiteit 

- landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

- hinder en risico’s 

- lucht, atmosfeer en klimaat 

- geluid en trillingen  

- licht, warmte en elektromagnetische golven 

- energie- en grondstoffenvoorraad 

- samenhang tussen de genoemde factoren. 

De hieronder beschreven effectenbeoordeling is aangevuld en verbeterd naar aanleiding van de opmerkingen die de 

dienst Mer via mail d.d. 5, 6 en 8 november 2018 aan de gemeente heeft bezorgd. Op basis van de aangebrachte aan-

passingen heeft de dienst Mer op 8 november 2018 laten weten dat voor voorliggend RUP geen plan-MER moet worden 

opgemaakt. De ontheffing is toegevoegd als bijlage 3 bij de scopingnota. 

7.1 RUIMTELIJKE ORDENING 

Kaart 7 bodemgebruik 

De relevante ruimtelijke aspecten zijn hier de bestaande bestemmingen en de voorkomende functies. De effecten van 

herbestemmingen en functiewijzigingen zijn kwalitatief beschreven. Voor de kaarten is een beroep gedaan op beschikbare 

datalagen van AGIV en terreinkennis. 

De gronden die in aanmerking komen voor een herbestemming tot woongebied en publiek park, hebben vandaag de 

bestemmingen recreatie en publiek domein in het BPA ‘Fantegembeek deel 1’. De noordelijke strook ligt in het woonuit-

breidingsgebied (art. 17) van het BPA ‘Fantegembeek deel 2’. Volgens de kaart van het bodemgebruik gaat het in het 

plangebied om grasland en verstedelijkt gebied. 
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De herbestemming van het voetbalterrein naar woongebied met park sluit aan op de directe omgeving. De omgeving 

wordt gekenmerkt door rustige woonstraten met een eenduidige typologie (vrijstaande eengezinsgebouwen en enkele 

gekoppelde woningen). Door de introductie van een park blijft het gebied een centrale, verzorgende rol voor de buurt 

spelen. 

Tot slot omvat het plangebied slechts een klein deel (1,74 ha) van de totale oppervlakte van de gemeente, namelijk 3.649 

ha. Het plangebied heeft dus betrekking op een beperkt gebied en is van lokaal niveau (0,047% van het gemeentelijk 

grondgebied). 

Het RUP zorgt bijgevolg niet voor een grote verandering in ruimtelijke ordening van het gebied en veroorzaakt geen 

significant negatieve effecten. 

7.2 MOBILITEIT 

Kaart 8 mobiliteit 

Voor wat betreft de mobiliteit zijn de verkeerseffecten van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het plan op de omlig-

gende straten en de aansluiting op het hoger wegennet van belang. 

De ontsluiting verloopt via de verkavelingsstraten Voorheide en Bourgondisch Kruis naar N417 / Zuidlaan die via N42 

aansluiting geeft op E40 Gent - Brussel. De aansluiting van Bourgondisch Kruis linksaf op Zuidlaan verloopt vandaag 

moeizaam in het spitsuur, vanwege filerijden op Zuidlaan. De ontsluiting voor de fiets in de verkavelingswijk komt, afgezien 

van enkele doorsteken tussen de woningen, grotendeels overeen met die voor de auto.  

Qua openbaar vervoer zijn er bushaltes aan Zuidlaan ter hoogte van Biezeweg. De wandelafstand tot het plangebied is 

circa 400 meter via de trage weg. De afstand tot de bushaltes op de kruising Brusselsesteenweg en Oosterzelesteenweg 

is ongeveer 700 meter. Het station van Wetteren is gelegen op 3,3 km (of 10 minuten fietsen). Het station van Kwatrecht 

ligt op 2,1 km (of 7 minuten fietsen). In het noorden van het plangebied ligt een halte van belbus 130 Laarne - Wetteren - 

Wichelen. 

Door het realiseren van het woonproject zullen er volgens het bijgesteld wedstrijdontwerp 44 woningen bijkomen. Reke-

ning houdend met het ‘Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies’ en een aantal standaard kengetallen 3 betekent dit dat 

er tijdens het ochtend- en avondspitsuur steeds 12 bijkomende autobewegingen worden verwacht. Door de toename van 

het aantal woningen wordt het draagvlak voor openbaar vervoer vergroot. Het ontwerp faciliteert de keuze voor alterna-

tieve vervoersmodi door het voorzien van centrale parkeerclusters (op wandelafstand van de woningen) en fietsenstallin-

gen aan de woningen zelf. Uit de berekening blijkt dat de bijkomende autobewegingen zeer beperkt blijven. Het aandeel 

van het bijkomstig gemotoriseerd verkeer is klein ten opzichte van de huidige verkeersintensiteit op de omliggende wegen. 

Per wooneenheid worden gemiddeld 1,5 parkeerplaatsen aangelegd. Deze norm wijkt enigszins af van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening. Deze verhoogde norm werd toegepast om zekerheid te bieden naar buurtbewoners toe 

dat de geplande woonontwikkeling geen bijkomende parkeerdruk zal veroorzaken in de wijk. Het benodigd aantal par-

keerplaatsen wordt dan ook maximaal geïntegreerd binnen het eigen project. Deze parkeerplaatsen zullen worden gere-

aliseerd op het maaiveld in clusters. Een parkeergarage ondergronds is niet wenselijk vanwege het gebrek aan flexibiliteit 

in ruimtegebruik op lange termijn. Een ondergrondse parkeergarage is onomkeerbaar in functie en dusdanig niet duur-

zaam. Tevens is deze dure ingreep niet bevorderlijk voor het garanderen van betaalbare woningen. Het bedrag dat hier-

mee kan worden uitgespaard, kan worden geïnvesteerd in het creëren van een kwalitatieve groene omgeving. 

 
3 Voor de berekening van het aantal bijkomende autobewegingen wordt uitgegaan van volgende cijfers: het gemiddeld aantal personen per huishouden in gesloten 

bebouwing is 2,64. 64% van de gegenereerde verplaatsingen gebeurt per auto. 8,2% van de autobewegingen gebeurt tijdens de ochtendspits (8 u. - 9 u.); 8,4% 

van de autobewegingen gebeurt tijdens de avondspits (17 u. - 18 u.). 



OMGEVING . 23 november 2018 . 15002_11_TK_014_scopingnota (versie 6) 

 33 

Het inbreidingsproject wordt voor wat betreft autoverkeer ontsloten via Blauwe Paal, Oude Wetterstraat, Voorheide en 

Bourgondisch Kruis. Deze straten kennen een breed profiel, zodat het kruisen van gemotoriseerde voertuigen vlot kan 

verlopen. Er wordt weliswaar een lichte toename van het verkeer verwacht.  

Het RUP het voorziet in voldoende parkeergelegenheid voor de nieuwe ontwikkeling. Los van het RUP kan het voorzien 

van laadpalen voor elektrische auto’s de eventuele geluidsimpact op de omgeving verkleinen. 

7.3 BODEM 

Kaart 9 vereenvoudigde bodemkaart 

Uit de bodemkaart blijkt dat het plangebied hoofdzakelijk bestaat uit een natte zandleembodem (Lhc). In het zuidwesten 

is nog een beperkte zone met lichte zandleembodem (Pbc) gesitueerd en centraal in het noorden matig natte zandleem-

bodem (Ldc). 

Volgens de OVAM databank van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen 4 is er nog geen bodemonder-

zoek geregistreerd voor het plangebied en is er geen vervuiling van het terrein bekend. 

Het gebied doet momenteel dienst als voetbalveld. In het noorden, westen en zuiden wordt het plangebied omsloten door 

een woonwijk bestaande uit eengezinsgebouwen met tuinen. In het oosten sluit het plangebied aan op agrarisch gebied.  

Door uitvoering van het RUP is vergraven van de bodem mogelijk. De voorziene woonzone ligt hoofdzakelijk ter hoogte 

van de natte zandleembodems met sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B horizont. Aangezien dit een bodem is zonder 

profielopbouw is deze ook niet gevoelig voor verstoring van de bodem. Voor het deel van het plangebied dat als park zal 

worden ingericht, wordt gesteld dat de vergraving van de bodem quasi onbestaande zal zijn. 

Aangezien de toekomstige inrichting van het plangebied bestaat uit woonontwikkeling in combinatie met een centraal 

gelegen park wordt er verondersteld dat er in de toekomst geen aanzienlijke vervuiling van de bodem zal ontstaan. 

Vanuit de discipline bodem worden geen aanzienlijke effecten verwacht. 

7.4 WATER 

Kaart 10 watertoets 

7.4.1 WATERLOPEN 

De oostgrens van het plangebied wordt gevormd door de Vantegembeek, een waterloop van tweede categorie en in 

beheer door de provincie. Op de noordgrens, achter de bestaande woningen aan Kleine Wetterstraat, ligt een (niet-ge-

karteerde) open gracht die afwatert naar Vantegembeek. Rond de gracht zal een vrije ruimte worden voorzien van 4 meter 

voor het onderhoud na oplevering. Het beheer hiervan gebeurt door de ontwikkelaar zelf in samenwerking met private 

eigenaars. 

De inrichting van de 4 meterstrook langsheen de waterloop moet compatibel zijn met het jaarlijks machinaal onderhoud 

van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Hiervoor moeten volgende aspecten in acht worden genomen. 

- Gebouwen in de 4 meterstrook zijn verboden alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schom-

mels enz 

 
4 Informatie

 
op OVAM Geoloket geraadpleegd op 20 oktober 2017. 

http://services.ovam.be/geoloket/
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- De 4 meterstrook mag niet worden opgehoogd. 

- Het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingsspecie kan binnen de vijfmeterstrook worden gedeponeerd. De water-

loopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen. 

- Personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht 

van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren. 

- Er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. lndien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet 

deze omheining worden geplaatst op een afstand tussen 0,75 meter en 1 meter vanaf de kruin van de oever en mag 

zij niet hoger zijn dan 1,5 meter. Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten 

daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort. 

- Bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 meter en maximum op 1 meter van de taludin-

steek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m wor-

den geplant. ln het algemeen mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken. 

7.4.2 OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID 

Kaart 10a geeft de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weer. De kaart bevat de effectief overstro-

mingsgevoelige gebieden en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. 

- De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld uit de van nature overstroombare gebieden, de 

potentiële overstromingsgebieden en de mijnverzakkingsgebieden, doch die buiten de effectief overstromingsgevoe-

lige gebieden vallen. Deze drie gebieden werden samengevoegd tot één kaartlaag. Uit die kaartlaag werden de ge-

bieden verwijderd die volgens hun bestemming reeds ingenomen zijn voor bebouwing en infrastructuur. 

- De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld via de omhullende contour van de geactualiseerde 

‘recent overstroomde gebieden’-kaarten en ‘de gemodelleerde overstromingsgebieden langsheen onbevaarbare wa-

terlopen’-kaarten. Dit is gerechtvaardigd omdat alle uitgangskaarten gebaseerd zijn op het digitaal hoogtemodel 

(DHM) Vlaanderen met resolutie van 5 meter. Bovendien bevatten de nieuwe ROG- en MOG-kaarten voortaan enkel 

nog die gebieden die met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid overstromingsgevoelig zijn. 

Het plangebied ligt langs de Vantegembeek in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. In de stedenbouwkundige voor-

schriften worden voorwaarden opgenomen voor het onderhoud en beheer van deze beek om mogelijke effecten tot een 

minimum te beperken. 

7.4.3 INFILTRATIEGEVOELIGHEID 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems (kaart 10b) ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te kunnen 

nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater 

naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast 

afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor het aanvullen van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan 

van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.  

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te zijn voor individuele ingrepen op 

lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet worden beslist of de aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende 

verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden naar het grondwater toe zowel 

kwantitatief als kwalitatief bij het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzieningen. 
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De kaart met infiltratiegevoelige bodem en behoeve van de watertoets werd afgeleid van de bodemkaart. Zij bestaat uit 

twee gebiedstypes: 

- gebieden met de infiltratiegevoelige bodems 

- gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems. 

Slechts een klein deel van het plangebied is infiltratiegevoelig. Deze gebieden liggen voornamelijk aan de rand van het 

plangebied waar woningen zijn gepland. Een deel van de infiltratiegevoelige zone ligt in de parkzone. Deze zone kan 

zodanig worden ingericht dat het regenwater hier wordt opgevangen en geïnfiltreerd. 

7.4.4 EROSIEGEVOELIGHEID 

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen de studie ‘verfijning van de 

bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep fysische en regionale geografie van KU Leuven in opdracht van 

de afdeling Land van het vroegere AMINAL (kaart 10c). De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel 

om belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van op-

pervlaktewater van hellingen en tot afspoeling van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan een vergunning of goedkeuring 

van een plan of programma voor advies voor te leggen aan de bevoegde instantie. 

Centraal doorheen het plangebied is een zone aangeduid als erosiegevoelig. 

7.4.5 GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGHEID 

De kaart met gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de watertoets, werd opgemaakt om te 

kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer aandacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op de grond-

waterstroming (kaart 10d). De richtlijnen voor de watertoets houden rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 

drie types van gebieden, volgens de aard van de gevoeligheid voor grondwaterstroming.  

- Type 1 zijn zeer gevoelige gebieden. Zij zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk Overstroombare 

Gebieden (NOG-kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart waarbij de bodemprofielen van alluviale, col-

luviale en poldergronden afgebakend zijn. De NOG gebieden met uitzondering van colluvia zijn afgebakend als type 

1 gebied. Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie wordt gebouwd met een diepte van meer dan 3 

meter of een horizontale lengte van meer dan 50 meter moet advies worden gevraagd bij de bevoegde adviesinstan-

tie.  

- Type 2 zijn matig gevoelig gebieden. Hieronder vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelige) of type 3 

(weinig gevoelig) behoren. Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie wordt gebouwd met een diepte 

van meer dan 5 meter en een horizontale lengte van meer dan 100 meter, moet advies worden gevraagd bij de 

bevoegde adviesinstantie. 

- Type 3 zijn weinig gevoelig gebieden. Hieronder vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal een kleilaag) op 

geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 (zeer gevoelig) behoren. Indien er in 

type 3 een ondergrondse constructie wordt gebouwd met een diepte van meer dan 10 meter en een horizontale lengte 

van meer dan 50 meter moet advies worden gevraagd aan de bevoegde adviesinstantie. 

Het volledig plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming. Bij de toekomstige woningen kunnen eventueel kel-

ders worden gegraven. Zij zullen de diepte van 5 meter naar alle waarschijnlijkheid niet overschrijden. 
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7.4.6 BEKKENBEHEERPLAN 

In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid stelde de Vlaamse overheid bekkenbeheersplannen op voor het vol-

ledig grondgebied. Op 30 januari 2009 keurde de Vlaamse regering het besluit voor de vaststelling van de bekkenbeheer-

plannen en de bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief goed (Belgisch Staatsblad 5 maart 2009). 

Het plangebied is gelegen in het deelbekken ‘De drie Molenbeken’. Dit deelbekken maakt deel uit van het Benedenschel-

debekken. Volgens het wateruitvoeringsplan (WUP) Benedenscheldebekken is er specifiek voor de drie Molenbeken actie 

nodig om water vertraagd af te voeren. Voor het studiegebied en zijn omgeving werden geen specifieke acties in het 

bekkenbeheerplan opgenomen. 

Hoewel het plangebied te klein is om een impact te hebben op het groter geheel van de drie Molenbeken, zal de geplande 

ontwikkeling een beperkt gunstig effect kunnen hebben op de waterhuishouding. De combinatie van het kleiige bodemtype 

en het gebruik als vlak voetbalterrein zorgt ervoor dat het water afvloeit en niet kan infiltreren. De toekomstige ontwikkeling 

met een woonproject rondom een park biedt de mogelijkheid om het water lokaal op te vangen, te hergebruiken, te buf-

feren en te infiltreren, en indien infiltratie niet mogelijk is, om het vertraagd naar de Vantegembeek af te voeren. Er wordt 

verwacht dat het RUP beperkt gunstige effecten heeft op vlak van regenwaterhuishouding. 

7.4.7 AFVALWATERBELEID 

Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de gemeentelijke zoneringsplannen waarin wordt afgebakend welke zones te 

rioleren zijn en in welke zones IBA’s moeten komen (al dan niet collectief beheerd). 

Het plangebied is gelegen in centraal gebied. Dit betekent dat het plangebied kan worden aangesloten op riolering en dat 

deze riolering is aangesloten op een waterzuiveringsstation. Het afvalwater van de toekomstige ontwikkeling zal bijgevolg 

geen negatieve effecten hebben. 

Figuur 14 Geoloket zonerings- en uitvoeringsplannen 

  

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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7.4.8 CONCLUSIE WATERTOETS 

Voor wat betreft de watertoets kan worden gesteld dat het plan geen aanzienlijke negatieve effecten veroorzaakt. Mits 

rekening te houden met een aantal bodemgerelateerde karakteristieken kan bij de aanleg op vlak van waterhuishouding 

zelfs een beperkt gunstig effect worden gecreëerd. Concreet wordt het regenwater opgevangen op eigen terrein door 

middel van grachten of wadi’s in de centrale groenzone. Deze infiltreren het opgevangen hemelwater op eigen snelheid. 

Om eventuele overstromingsproblemen nabij de Vangentegembeek te voorkomen moet de beek op regelmatige basis 

worden geruimd. 

7.5 FLORA, FAUNA EN BIODIVERSITEIT 

Kaart 11 biologische waardering 

Voor wat betreft biodiversiteit gaat het om de volgende aspecten: biologische waardering, bosouderdom, natuurreserva-

ten en speciale beschermingszones zoals Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied. Het meten van de effecten op 

biodiversiteit is gebaseerd op een cartografische GIS-oefening. Hiervoor zijn bestaande datalagen van AGIV en Geopunt 

met perceelsgebonden informatie van de Vlaamse overheid gebruikt. De effecten zijn kwalitatief beschreven. 

In het plangebied komen geen biologisch waardevolle percelen voor. Buiten het plangebied, langs de Vantegembeek, ligt 

een strook ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’. Er komen geen bossen, reservaten 

of speciale beschermingszones voor.  

De habitat van de grijze zandbij bevindt zich binnen het plangebied. Zandbijen gebruiken verschillende wilgensoorten als 

exclusieve stuifmeelbron en adulten voeden zich met nectar van verschillende bloemen. Voor de bescherming van deze 

soort zullen dan ook enkele maatregelen worden getroffen, met name het bewaren van bestaande wilgensoorten binnen 

het plangebied, het voorzien van voldoende groen met aanplanting van relevante bloemen- en bomensoorten en het 

creëren van artificiële zandhopen. Als alternatief kunnen de nesten in hun geheel worden uitgegraven en verplaatst indien 

dit wenselijker blijkt te zijn. Deze maatregelen alsook een lijst van bijenvriendelijke beplanting worden mee opgenomen 

in de stedenbouwkundige voorschriften. 

7.6 LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

De volgende elementen zijn gescreend: 

- lijnrelicten, puntrelicten, ankerplaatsen, relictzones, traditionele landschappen (uit de landschapsatlas) 

- beschermde landschappen en dorpsgezichten (beschermde zones) 

- bouwkundig erfgoed (beschermde monumenten en de inventaris van het bouwkundig erfgoed) 

- archeologische vindplaatsen (centrale archeologische inventaris) 

- buurt- en voetwegen (atlas der buurtwegen). 

Het tonen van de effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is gebaseerd op een cartografische GIS-

oefening. Hiervoor worden bestaande datalagen van AGIV en Geopunt met perceelsgebonden informatie van de Vlaamse 

overheid gebruikt. De effecten worden kwalitatief beschreven. 

Het enig voorkomend element uit de landschapsatlas is het traditioneel landschap ‘Land van Wetteren - Lede’, dat wordt 

gekenmerkt door een zachtgolvend landschap gelegen tussen 10 en 40 meter boven het zeepeil, met een steilrand langs 

de Scheldevallei. Open kouters met akkers worden afgewisseld door verschillende beekvalleien met weiden, bosjes en 

bomenrijen. Door verlinting, verspreide bebouwing en talrijke verkeersinfrastructuren is het oorspronkelijk landschap sterk 
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verstoord en versneden. Er komen geen lijnrelicten, puntrelicten, ankerplaatsen of relictzones voor. Verder zijn er geen 

beschermde landschappen of dorpsgezichten, geen bouwkundig erfgoed en geen archeologische vindplaatsen in en nabij 

het plangebied. 

7.7 HINDER EN RISICO’S 

Volgens de RVR-toets 5 bevinden zich in of nabij het plangebied van Blauwe Paal twee Seveso-inrichtingen. Volgens 

Geopunt 6 gaat het om Imperial Chemical Logistics - ook bekend als Van den Anker - een hogedrempelbedrijf aan Van-

tegemstraat 29 nabij E40 en Ajinomoto Omnichem, tevens een hogedrempelinrichting. De dienst Veiligheidsrapportering 

heeft in haar advies aangegeven dat het plan te verzoenen is met de aanwezigheid van deze inrichtingen. Zij verwacht 

geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid. Bijgevolg moet er ook geen ruimtelijk veiligheidsrapport 

worden opgesteld. De brief van de dienst Veiligheidsrapportering is toegevoegd als bijlage 4 bij de scopingnota 

Kwatrecht maakte in de eerste en tweede wereldoorlog deel uit van het Bruggenhoofd Gent. Ter hoogte van Kwatrecht 

werden op militair strategische plaatsen aan de Schelde, de Brusselsesteenweg en de spoorwegen Mechelen - Gent en 

Brussel - Gent een twintigtal bunkers opgericht 7. Vooral tijdens de tweede wereldoorlog is er strijd geleverd rond 

Kwatrecht. Ter hoogte van Blauwe Paal is, in tegenstelling tot andere delen in Kwatrecht zoals het bedrijventerrein, geen 

sprake van mogelijk gevaar uitgaande van munitiedepots. Ook is er, gelet op de naoorlogse roering van de gronden 

tijdens de bouw van de woonwijk en de aanleg van het voetbalterrein, naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van ver-

dwaalde munitie in de bodem. 

7.8 LUCHT, ATMOSFEER EN KLIMAAT 

De geplande activiteiten - wonen en park - zijn van dien aard dat er geen vervuilende emissies in de lucht worden ver-

wacht. Het aantal wagens in het plangebied en in de onmiddellijke omgeving zal in beperkte mate toenemen, indien wij 

ervan uitgaan dat het wonen dagelijks autoverplaatsingen genereert terwijl het voetbalveld slechts occasioneel autover-

keer aantrekt. Een beperkte groei van het autoverkeer zorgt voor een beperkte toename van CO2 in de lucht. Gelet op de 

schaal van het project en de ligging in de kern van Kwatrecht worden echter geen significante effecten verwacht op de 

luchtkwaliteit en het klimaat. Centraal in het plangebied is een parkzone voorzien. In tegenstelling tot het voetbalveld zal 

het park worden aangelegd met een bredere groeninvulling. 

De gemeente Wetteren heeft een een lokaal klimaatplan. Hierin zitten onder andere duurzaamheidsprincipes voor nieuwe 

woonontwikkelingen vervat. Nieuwbouw dient te voldoen aan hedendaagse normen aangaande energieverbruik, duur-

zaam materiaalgebruik en isolatie. 

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline lucht en klimaat. Er worden geen activiteiten 

met belangrijke luchtemissies mogelijk gemaakt. 

7.9 GELUID EN TRILLINGEN 

Met het RUP zal het voetbalveld verdwijnen alsook de bestemming recreatie worden omgezet in een woon- en parkbe-

stemming. Van het nieuw woonprogramma met park worden geen aanzienlijke geluidseffecten verwacht, omdat deze 

bestemmingen te beschouwen zijn als rustig. Bovendien sluit de ontwikkeling aan op een bestaande woonwijk.Het geluid 

 
5 RVR-toets via https://www.milieuinfo.be/rvr/ geraadpleegd op 26 oktober 2017. 
6 Geopunt via http://www.geopunt.be/kaart geraadpleegd op 26 oktober 2017. 
7 Informatie van http://www.bunkergordel.be geraadpleegd op 13 november 2017. 

https://www.milieuinfo.be/rvr/
http://www.geopunt.be/kaart
http://www.bunkergordel.be/6-20-Bunkers%20op%20Wetteren.htm
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dat de nieuwe bestemming genereert, zal bijgevolg niet opvallend verschillend zijn van de reeds aanwezige geluidsni-

veaus. 

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline geluid en trilingen. 

7.10 LICHT, WARMTE EN ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN 

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline licht, warmte en elektromagnetische golven. 

Er worden geen activiteiten met de productie daarvan mogelijk gemaakt. De straatverlichting in de toekomstige woonwijk 

bezorgt in piekmomenten minder overlast dan eventuele lichtmasten die conform het BPA bij het voetbalveld kunnen 

worden gerealiseerd. 

7.11 ENERGIE- EN GRONDSTOFFENVOORRAAD 

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline energie- en grondstoffenvoorraad aange-

zien binnen het plangebied geen ontginningsgebieden aanwezig zijn en het plan geen invloed heeft op de energie- of 

grondstoffenvoorraden. 

7.12 CONCLUSIE 

Uit de beschrijving van het voorgenomen plan en de inschatting van de mogelijke milieueffecten wordt afgeleid dat het 

plan geen aanzienlijke negatieve milieueffecten zal genereren. Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat 

een effect niet kan worden beoordeeld. Uit het onderzoek tot milieueffectrapportage blijkt ook dat de bestemmingen in 

het voorgenomen plan zo werden gekozen dat er geen milderende maatregelen vereist zijn. 

Het voorgenomen RUP bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. Gelet op de beperkte schaal van de 

ontwikkeling en het ontbreken van aanzienlijke milieueffecten wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of landgrens-

overschrijdende effecten zullen voorkomen. Bijgevolg moet het plan niet worden onderworpen aan een plan-MER in de 

zin van het plan-MER-decreet van 27 april 2007. 
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 BASIS VOOR HET GRAFISCH PLAN  

Het grafisch plan is een rechtstreekse vertaling van de visie en concepten, zoals besproken in hoofdstuk 7. Het plan 

voorziet verschillende bestemmingen.  

- De zone voor wonen vormt de voornaamste bestemming binnen het plangebied. Twee verschillende pijlsymbolen 

lopen doorheen deze zone. Zij duiden enerzijds een bestaande waterloop aan en anderzijds waar trage wegen wen-

selijk zijn binnen het plangebied. Verder wordt een overdruk aangeduid dat vrije beroepen toelaat langs Blauwe Paal. 

Een andere overdruk vrijwaart de noordelijke zijde ter hoogte van Blauwe Paal 53 van bebouwing. Deze overdruk 

voorziet de inrichting van een groen parkeererf. 

- Centraal in het plangebied bevindt zich een grote groene zone die wordt bestemd als parkgebied. Deze zone sluit 

aan op Vantegembeek voor een optimale ecologische verbinding. In deze zone wordt ook een lokale, lusvormige 

ontsluiting voorzien (in symbolische overdruk) langsheen de woningen voor het bereiken van parkeerclusters alsook 

laden en lossen mogelijk te maken.  

- Dwars door het plangebied loopt de hoofdweg Blauwe Paal die het project ontsluit. Deze weg wordt mee opgenomen 

in het grafisch plan. Ter hoogte van de parkzone worden snelheidsremmende maatregelen genomen in functie van 

fietsers, voetgangers en spelende kinderen. 

- Tot slot wordt ter hoogte van Blauwe Paal 55 en 57 een strook van 4 meter voorzien dat zowel wonen als publiek 

domein toelaat. Deze zone zorgt voor een zekere flexibiliteit zodat voldoende afstand kan worden behouden ten 

opzichte van de achterliggende woning (Kleine Wetterstraat 50). 
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 MOGELIJKE INZET VAN INSTRUMENTEN NAAST HET RUP 

Naar aanleiding van de publieke consultatie is een schets uitgewerkt om het kruispunt Brusselsesteenweg - Zuidlaan te 

optimaliseren.  

Figuur 15 suggestie optimalisatie kruispunt Brusselsesteenweg - Zuidlaan 

  

Verdere uitwerking of realisatie van deze inrichtingsschets gebeurt in nauw overleg met AWV om tot een tijdelijke oplos-

sing te komen voor het Bourgondisch kruispunt. 
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II BIJLAGEN 

De volgende bijlagen zijn opgenomen: 

- toetsing aan de plan-MER-plicht (bijlage 1) 

- bespreking van de adviezen en reacties naar aanleiding van de publieke consultatie (bijlage 2) 

- de brief van de dienst Mer met betrekking tot de beslissing dat geen plan-MER moet worden opgemaakt (bijlage 3) 

- de brief van de dienst Veiligheidsrapportering met betrekking tot de beslissing dat geen ruimtelijk veiligheidsrapport 

moet worden opgemaakt (bijlage 4) 

- kaartenbundel (apart document). 
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 TOETSING PLAN-MER-PLICHT 

Overeenkomstig het plan-MER-decreet (decreet houdende de Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid - D.A.B.M. - B.S. 

20/06/20007) dienen geval per geval de volgende drie fases te worden doorlopen om al dan niet te kunnen besluiten tot 

een plan-MER-plicht: 

- stap 1: nagaan of het plan valt onder de definitie van een plan volgens het D.A.B.M. (art. 4.1.1. §1 4°) 

- stap 2: nagaan of het plan onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. valt. (art. 4.2.1. en 4.2.2.) 

- stap 3: nagaan of het plan onder de plan-MER-plicht valt. 

Figuur 16 bepaling plan-m.e.r.-plicht (bron richtlijnboek milieueffectrapportage) 

 

1.1 DEFINITIE VAN EEN PLAN 

De definitie van plan of programma bevat volgens het decreet drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten worden vervuld. 

- Decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma wordt opgesteld en/of 

vastgelegd. 

- Het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau is opge-

steld. 

- Het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering of door een instantie 

(regionaal, provinciaal, of lokaal niveau) worden vastgesteld. 

Het plan waarvoor deze scopingnota wordt opgesteld is een gemeentelijk RUP. Dit plan valt onder de definitie want er is 

voldaan aan de drie voornoemde voorwaarden. 
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1.2 TOEPASSINGSGEBIED 

Vervolgens moet worden nagegaan of het betrokken plan onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. valt. Volgens 

het decreet wordt het toepassingsgebied in twee categorieën plannen en programma’s opgesplitst: 

1.   plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor 

een project 

2.   plannen of programma’s, of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale 

beschermingszones, een passende beoordeling is vereist uit hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid van het decreet 

van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

Volgende plannen vallen niet onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. en zijn derhalve ook niet MER-plichtig: 

- plannen en programma’s die uitsluitend bestemd zijn voor nationale defensie 

- financiële of begrotingsplannen en -programma’s 

- plannen of programma’s die worden medegefinancierd in het kader van de programmeringsperiode 2000 - 2006 be-

treffende EG-verordening nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake de Structuurfondsen en de program-

meringsperiode 2000 - 2006 en 2000 - 2007 van EG-verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake 

steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw. 

Omdat een omgevingsvergunning voor een project enkel kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de 

bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming, vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan, vormt het ruimte-

lijk uitvoeringsplan het kader op basis waarvan de omgevingsvergunning wordt toegekend. Het plan waarvoor deze nota 

wordt opgesteld, valt bijgevolg onder categorie 1 van het toepassingsgebied van het D.A.B.M. Tegelijk zijn de specifieke 

uitzonderingsregels van het decreet niet van toepassing.  

1.3 PLAN-MER-PLICHT 

In een laatste fase dient te worden bepaald of het plan - waarop het D.A.B.M. van toepassing is - plan-MER-plichtig is. 

1.3.1 VAN RECHTSWEGE PLAN-MER-PLICHTIG 

Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ onderworpen zijn aan de plan-MER-plicht, is er geen voorafgaande 

toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat deze plannen en programma’s aanzienlijke milieuef-

fecten kunnen hebben. Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma’s: 

1.   plannen en programma’s, of de wijzigingen ervan, die tegelijkertijd: 

- een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I, II en III van het besluit van de 

Vlaamse regering van 10 december 2004 opgesomde projecten. 

- niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhouden.  

- betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, 

telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 4.2.3., §2, 1° D.A.B.M.) 

2.   plannen en programma’s of de wijziging ervan waarvoor gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale 

beschermingszones, een passende beoordeling vereist is (artikel 4.2.1., tweede lid D.A.B.M.). 

Wat groep 1 betreft, voldoet het voorliggend plan niet aan de drie cumulatieve voorwaarden: 

- ja, dit plan vormt het kader voor een project van rubriek 10 b van bijlage III, namelijk ‘stadsontwikkelingsprojecten, 

met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)’ 
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- nee, het plangebied omvat slechts een klein deel (1,74 ha) van de totale oppervlakte van de gemeente, namelijk 

3.649 ha. (0,047% van het gemeentelijk grondgebied) 

- ja, het plan een RUP betreft en bijgevolg betrekking heeft op de ruimtelijke ordening. 

Gelet op de grote afstand tussen speciale beschermingszones en het plangebied, is voor dit RUP geen passende beoor-

deling vereist. 

Dit betekent dat het plan waarvoor deze nota is opgesteld, niet van rechtswege plan-MER-plichtig is. 

1.3.2 UITSLUITEND BESTEMD VOOR NOODSITUATIES 

Plannen of programma’s die sowieso niet onderworpen zijn aan de MER-plicht, zijn deze die uitsluitend bestemd zijn voor 

het omgaan met noodsituaties (bijvoorbeeld aardbevingen, overstromingen en terroristische aanslagen). In dat geval is 

er hoogdringendheid en geen tijd om die plannen en programma’s aan een milieubeoordeling te onderwerpen. Hiervan is 

in dit geval geen sprake. 

1.4 CONCLUSIE 

Bijgevolg moet overeenkomstig artikel 4.2.5. - 4.2.7. van het D.A.B.M. een onderzoek tot milieueffectenrapportage of 

screening worden doorlopen. Meer bepaald wordt nagegaan of het plan of programma aanzienlijke effecten kan hebben 

op de bestaande situatie voor mens en milieu. 
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 BESPREKING VAN DE ADVIEZEN EN REACTIES NAAR AANLEIDING VAN 

DE PUBLIEKE CONSULTATIE 

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening heeft het college van burgemeester en sche-

penen van de gemeente Wetteren de publieke raadpleging van de startnota en procesnota voor het RUP ‘Blauwe Paal’ 

aangekondigd. De documenten hebben gedurende 60 dagen (van vrijdag 22 december 2017 tot en met maandag 19 

februari 2018) ter inzage gelegen. Op maandag 15 januari 2018 heeft de gemeente een inspraakavond georganiseerd.  

Voorliggende tekst bevat een samenvatting van de adviezen en de reacties die tijdens de publieke consultatie naar voor 

zijn gekomen. Eerst worden de adviezen van de officiële adviesinstanties behandeld. Vervolgens komen de binnengeko-

men reacties van de bewoners en omwonenden aan bod. De tekst bevat tevens het standpunt van de gemeente hoe met 

de adviezen en reacties moet worden omgesprongen en hoe dit moet worden verwerkt in de scopingnota.  

2.1 ADVIEZEN  

2.1.1 DEPARTEMENT OMGEVING 

Het departement Omgeving stelt geen tegenstrijdigheden vast met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Wel vraagt 

het extra te motiveren waarom het wedstrijdontwerp afwijkt van het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk struc-

tuurplan (verwijzend naar de VCRO, artikel 2.1.2.§3) en 50 woningen in plaats van 40 voorziet. Bovendien betreurt het 

dat in het ontwerp geen ondergrondse parking wordt voorzien.  

BESPREKING 

Het wedstrijdontwerp wordt bijgesteld naar 44 woningen. Deze reductie van het aantal woningen is een rechtsreeks ge-

volg van de publieke consulatie. Hierdoor wijkt het aantal woningen niet langer af van het richtcijfer in het gemeentelijk 

structuurplan. 

De gemeente en de projectontwikkelaar wensen met het woonproject een publiek aan te trekken dat minder autogericht 

is. De site bevindt zich op relatieve korte afstand tot het centrum en het station. In die context is het accent leggen op 

ondergronds parkeren ruimtelijk niet gewenst op deze locatie. Bovendien merkt de projectontwikkelaar op dat de mensen 

over onvoldoende financiële middelen beschikken om een ondergrondse parkeerplaats aan te kopen. De ondergrondse 

garages staan leeg en de bewoners parkeren op het openbaar domein. Parkeren afwentelen op het openbaar domein 

kan niet meer. In die zin is gebundeld parkeren aan de rand van de verkaveling beter.  

BESLUIT 

Aan het concept van de parkeerclusters zal niets worden gewijzigd. Wel wordt een bijkomende motivatie toegevoegd 

waarom niet voor een ondergrondse parking is gekozen. 

2.1.2 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

De dienst integraal waterbeleid van de provincie vraagt rekening te houden met volgende opmerkingen: 

- toevoegen van de waterloopnummer en de beheerder bij de Vantegembeek 

- aanvullen van de tekst met de geldende regelgeving betreffende de waterlopen 

- vermelden dat een deel langs de waterloop wel gelegen is in overstromingsgevoelig gebied 

- niet refereren naar de eerste generatie bekkenbeheerplannen wegens niet meer actueel 
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- onderzoeken van gebiedsgerichte maatregelen om effecten van verhardingen te milderen om zo de versnelde afvoer 

naar de waterlopen te beperken of te vermijden. 

BESPREKING  

Volgens de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden bevindt een deel van het plangebied en de tuinen in overstro-

mingsgevoelig gebied. Men meldt dat er vroeger problemen zijn geweest, maar wanneer de beken en grachten goed 

worden geruimd, is er geen probleem.  

BESLUIT 

In de scopingnota zullen bovengenoemd aanvullingen (tekst en kaart 7) worden aangebracht. Tevens zal dieper worden 

ingegaan op de mogelijke maatregelen om het water op te vangen binnen het plangebied. 

2.1.3 GECORO 

De GECORO geeft een unaniem positief advies. 

2.1.4 DEPARTEMENT OMGEVING DIENST VEILIGHEIDSRAPPORTERING 

Het departement Omgeving, dienst veiligheidsrapportering, stelt dat geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden op-

gemaakt. Wel merkt het op dat de startnota slechts één Seveso-inrichting vermeldt (Imperial Chemical Logistics). Er is 

nog een tweede bedrijf dat binnen de consultatiezone van het plangebied valt (Ajinomoto Omnichem). 

BESPREKING  

De gemeente geeft aan dat ter vervollediging ook Recticel kan worden opgenomen. Aangezien het gaat om een SEVESO 

bedrijf dat buiten de perimeter van 2 km ligt en dit nog geen goedgekeurd veiligheidsrapport heeft, is het niet nodig noch 

wenselijk dit mee op te nemen.  

BESLUIT 

De scopingnota zal de juiste informatie bevatten, zoals aangegeven in het advies van de dienst veiligheidsrapportering.  

2.1.5 SPORT VLAANDEREN 

Sport Vlaanderen geeft een gunstig advies op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerking dat de ge-

meente samen met de jongeren uit de buurt (buurtwerking), de gemeentelijke sportdienst en/of de gemeentelijke jeugd-

dienst onderzoekt: 

- of de in de startnota vermeld netwerk van kleine, verspreide, recreatieve plekken voldoende zal zijn om het verlies 

van het voetbalveld op te vangen en, wanneer dit niet het geval is: 

- of er in de omgeving nog extra ruimte kan worden gevonden voor recreatie. 
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BESPREKING  

Een speelweefselplan wordt momenteel opgemaakt. Dat plan was voorzien in 2017 maar zal wat langer op zich laten 

wachten. Er zijn nog geen echte resultaten beschikbaar, enkel een zelfgetekende kladversie. De resultaten die reeds 

beschikbaar zijn, zullen worden opgenomen. Daarnaast zal worden vermeld dat wanneer alle conclusies beschikbaar zijn, 

deze mee zullen worden opgenomen in een nieuwe versie van de scopingnota.  

BESLUIT 

De scopingsnota neemt de tussentijdse resultaten van het spelweefselplan op van zodra deze bschikbaar zijn.  

2.1.6 TOERISME VLAANDEREN 

Toerisme Vlaanderen heeft geen opmerkingen. 

2.1.7 AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 

Het agentschap geeft een gunstig advies. 

2.1.8 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 

De Vlaamse milieumaatschappij stelt dat zij in het betrokken dossier niet bevoegd is om advies uit te brengen. 

2.1.9 AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN 

Het agentschap geeft een gunstig advies. 

2.2 REACTIES 

2.2.1 REACTIE 1 

De reactie betreft volgende punten. 

- De betrokkene stelt dat de voorziene woningen in het plangebied (hogere daklijsthoogte) niet passen in de bebou-

wingstypologie van de wijk (alleen gelijkvloers en kamers onder dak). Er wordt voorgesteld om langs de kant van Ter 

Heide enkel laagbouw toe te staan. 

- Er wordt aangegeven dat het voorzien aantal parkeerplaatsen niet voldoende is en dat er nog dertig plaatsen extra 

nodig zijn. 
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BESPREKING  

Kritische screening ontwerp 

Durabrik stelt dat zij de typologie en de variatie die zijn voorzien, wenst te behouden omdat hier een specifieke vraag naar 

is. Er is een normaal gabarit voorzien van 2 bouwlagen en een dak. Het ontwerp wordt bijgesteld zodat de bebouwing 

niet minder dan 10 meter komt van de perceelgrenzen en hierdoor voldoende afstand wordt gehouden ten opzichte van 

aanliggende percelen. Dit zou er toe kunnen leiden dat de gemeenschappelijke ruimte kleiner wordt.  

 

Parkeernorm 

Momenteel is er op het terrein een vrij grote parking aanwezig. Hoeveel auto’s er momenteel staan op de parking is een 

indicatie van de huidige parkeerdruk in de buurt. Wanneer het voetbal is wordt de parking gebruikt, maar anders staan er 

nauwelijks wagens op. Op het terrein wordt een mobilehome en een vrachtwagen van een buurtbewoner geparkeerd, 

maar anders niets. Een parkeernorm van 1,5 zal worden gehanteerd voor de nieuwe woonontwikkeling. Buurtbewoners 

hebben meermaals aangegeven op inspraakvergaderingen dat bijkomende parkeerdruk binnen de wijk niet gewenst is 

en het parkeren dus op eigen terrein dient te gebeuren.  

Het systeem dat Durabrik hanteert, is er één waarbij parkeerplaatsen niet worden verkocht, maar het privaat gebruik 

ervan wordt toegewezen zonder eigendomsoverdracht. De parkeerplaatsen blijven privaat eigendom, in gemeenschap, 

maar publiek toegankelijk. Verder wordt een fietsberging voorzien per woning. Deze staat dichter bij de woning dan de 

autostaanplaats om het fietsgebruik te stimuleren. 

BESLUIT  

- Het plan wordt ingepast in zijn omgeving en er volgt een punctuele screening van de aansluitingen op de bestaande 

woonkavels, lichten en zichten.  

- Een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning zal worden gehanteerd in het vernieuwd ontwerp. 

2.2.2 REACTIE 2 

De reactie betreft volgende punten: 

- bezwaar tegen het bebouwen van het recreatiegebied (beter openhouden als recreatiegebied voor de buurt) 

- bezwaar tegen het te dicht bouwen tegen de bestaande woningen (beter meer groen aan de buitenkanten van het 

plangebied) 

- bezwaar tegen het voorzien van onvoldoende parkeerplaatsen in het project (70 parkeerplaatsen voor 50 woningen) 

- vraag hoe de gracht ten noorden van het plangebied en grenzend aan de percelen Kleine Wetterstraat 36 - 50 zal 

worden onderhouden (in de plannen van Durabrik is er enkel een voetpad voorzien langs de gracht die geen toegang 

kan verlenen aan de aangewende grijpkraan) 

- bezwaar tegen de kroonlijsthoogte van de nieuwe bebouwing (twee bouwlagen en kamers onder dak) waardoor de 

privacy van de omliggende bewoners wordt geschonden 

- bezwaar tegen het feit dat de omliggende bewoners niet zijn betrokken bij het wedstrijdontwerp. 

 

BESPREKING  

Onderhoud gracht 

De gracht wordt momenteel door de gemeente onderhouden. Er is minimaal 4 meter grachtruimte nodig voor het ruimen. 

Deze ruimte wordt mee opgenomen in het plan.  
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Inspraak bij wedstrijdontwerp 

Deze procedure wordt momenteel gehouden om de inspraak van de bewoners te faciliteren.  

BESLUIT  

- Het plan wordt ingepast in zijn omgeving en er volgt een punctuele screening van de aansluitingen op de bestaande 

woonkavels, lichten en zichten.  

- Er wordt een pad van 4 m naast de gracht voorzien om deze te onderhouden.  

- Een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning zal worden gehanteerd in het vernieuwd ontwerp 

2.2.3 REACTIE 3 

De reactie betreft volgende punten: 

- bezwaar tegen het bebouwen van het recreatiegebied (beter openhouden als recreatiegebied voor de buurt) 

- bezwaar tegen het te beperkt aantal parkeerplaatsen 

- bezwaar tegen de kroonlijsthoogte van de nieuwe bebouwing (twee bouwlagen en kamers onder dak) waardoor de 

privacy van de omliggende bewoners wordt geschonden (Kleine Wetterstraat) en het zonlicht wordt weggenomen 

- bezorgdheid voor de verkeersoverlast die ontstaat aan kruispunt Boergondisch Kruis als gevolg van het bijkomend 

aantal woningen 

- vraag hoe de gracht ten noorden van het plangebied en grenzend aan de percelen Kleine Wetterstraat 36 - 50 zal 

worden onderhouden als de nieuwe huizen op minder van 4 m van de afsluiting staan 

- vraag of het terrein van het plangebied zal worden opgehoogd (terreinen nu erg drassig) 

- vraag op hoeveel meter de nieuwe huizen zullen staan van de bestaande woningen (niet duidelijk op plan). 

 

- Er wordt gesuggereerd om terug te grijpen naar de structuurschets voor het plangebied, zoals opgenomen in het 

informatief gedeelte van het gemeentelijk structuurplan (als er toch zou moeten worden gebouwd). 

 

BESPREKING  

Doorstroming 

OMGEVING is van oordeel dat met aangepaste wegmarkeringen de doorstroming op Bourgondisch Kruis kan worden 

verbeterd. Mogelijk komt dit ook de afwikkeling van de gehele wijk ten goede. De mobiliteitsambtenaar vult aan dat in 

verband met dit kruispunt er momenteel overleg plaatsvindt met de hogere overheid en dat dit mee kan worden opgeno-

men. OMGEVING gaat na of het kruispunt kan worden verbeterd. De gemeente stelt voor een inrichtingsschets op te 

nemen in de scopingnota en hierover overleg te plegen met de wegbeheerder (zie paragraaf 1.3). 

Terreinophoging 

In deze fase van het project is hier nog geen concreet zicht op, maar het is wel de bedoeling om het terreinprofiel maximaal 

te behouden. Ten behoeve van de hemelwateropvang zullen er uitgravingen moeten gebeuren waarvan de grond liefst 

op eigen terrein wordt opgevangen, maar dit zal afhankelijk zijn van de concrete hoeveelheid.  
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BESLUIT  

- Het plan wordt ingepast in zijn omgeving en er volgt een punctuele screening van de aansluitingen op de bestaande 

woonkavels, lichten en zichten. Er wordt een pad van 4 m naast de gracht voorzien om deze te onderhouden. De 

plannen van Durabrik worden aangevuld met informatie over afstanden en hoogten en leggen de relatie met de aan-

palende bebouwing.  

- De gemeente stelt voor een inrichtingsschets voor het kruispunt N9 - N417 op te nemen in de scopingnota en hierover 

overleg te plegen met de wegbeheerder (zie paragraaf 1.3). Dat is een aanbeveling die los staat van de ontwikkeling 

van het plangebied. 

- Een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning zal worden gehanteerd in het vernieuwd ontwerp. 

2.2.4 REACTIE 4 

De reactie betreft volgende punten: 

- bezwaar tegen de voorziene woningtypologie in het plangebied (hogere daklijsthoogte) die niet past in de bestaande 

typologie van de wijk (alleen gelijkvloers en kamers onder dak) 

- bezwaar tegen een nokhoogte van 10,5 m. die inkijkproblemen veroorzaken en zonlicht wegnemen 

- bezwaar tegen het te beperkt aantal parkeerplaatsen 

- bezorgdheid voor de verkeersoverlast die ontstaat aan kruispunt Boergondisch Kruis als gevolg van het bijkomend 

aantal woningen 

- vraag om de buurtweg, parallel met Ter Heide, te behouden 

 

Er wordt gesuggereerd om bij de ontwikkeling van het plangebied terug te grijpen naar de omgevende woningtypologie.  

BESPREKING  

De buurtweg werd reeds afgeschaft op 29 januari 1982.  

BESLUIT 

- Het plan wordt ingepast in zijn omgeving en er volgt een punctuele screening van de aansluitingen op de bestaande 

woonkavels, lichten en zichten. De plannen van Durabrik worden aangevuld met informatie over afstanden en hoogten 

en leggen de relatie met de aanpalende bebouwing.  

- De gemeente stelt voor een inrichtingsschets voor het kruispunt N9 - N417 op te nemen in de scopingnota en hierover 

overleg te plegen met de wegbeheerder (zie paragraaf 1.3). Dat is een aanbeveling die los staat van de ontwikkeling 

van het plangebied. 

- Een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning zal worden gehanteerd in het vernieuwd ontwerp.. 

2.2.5 REACTIE 5 

Er is de vraag om het ontwerp voor het plangebied te herbekijken en de bebouwing in het midden te concentreren zodat 

zij verder gaat liggen ten opzichte van de bestaande bebouwing. De randen van het plangebied blijven dan groen. 
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BESLUIT 

Het voorgesteld concept wijkt fundamenteel af van de in het gemeentelijk structuurplan gehanteerde concepten en van 

de bepalingen van het richtinggevend gedeelte (blz. 192) waarin wordt gesteld dat minstens één derde van het plangebied 

als publiek toegankelijke ruimte moet worden gevrijwaard. De principes van het winnend wedstrijdontwerp moeten over-

eind blijven. 

2.2.6 REACTIE 6 

De reactie betreft volgende punten: 

- de vraag of de trage weg langs de gracht behouden blijft en hoe breed deze dan zou zijn 

- de vraag of de nieuwe verkaveling met een afrastering wordt afgeboord 

- de afstand en de hoogte van de nieuwe huizen ten opzichte van de gracht 

- de vraag naar de verantwoordelijke voor de onderhoud van de gracht. 

BESLUIT 

Het plan wordt ingepast in zijn omgeving en er volgt een punctuele screening van de aansluitingen op de bestaande 

woonkavels, lichten en zichten. Er wordt een pad van 4 meter naast de gracht voorzien om deze te onderhouden. De 

plannen van Durabrik worden aangevuld met informatie over afstanden en hoogten en leggen de relatie met de aanpa-

lende bebouwing. De aangehaalde buurtweg wordt opgenomen in het plan. Durabrik bekijkt de andere elementen tot 

trage wegen, afrastering enz. De antwoorden worden opgenomen in de scopingnota. 

2.2.7 REACTIE 7 

De reactie betreft volgende punten: 

- de vraag naar het behoud van bomen (eiken, sparren en een kerselaar) die zich vlak naast hun tuin bevinden 

- de bezorgdheid dat de nieuwe bebouwing vlak bij hun tuin komt. 

BESLUIT 

Het plan wordt ingepast in zijn omgeving en er volgt een punctuele screening van de aansluitingen op de bestaande 

woonkavels, lichten en zichten. Behoud van de bomen wordt hierbij bekeken.  

2.2.8 REACTIE 8 

De reactie betreft volgende punten: 

- de vraag naar de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen en de onderbouwing ervan 

- bezwaar tegen het te beperkt aantal parkeerplaatsen 

- bezwaar tegen de voorziene woningtypologie in het plangebied (hogere daklijsthoogte) die niet past in de bestaande 

typologie van de wijk (alleen gelijkvloers en kamers onder dak) en die worden beschreven als ‘hoogbouw’ 

- bezwaar tegen gemeenschappelijke parkeerplaatsen (elke woning moet over eigen parkeerruimte beschikken) 

- bezwaar tegen de woningtypologie (omschreven als appartementen) en vraag naar alleen maar eengezinsgebouwen 

- vraag om de individuele percelen groter te maken met meer ruimte voor parkeren voor bewoners en bezoekers 
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- vraag naar het behoud van de gracht aan het voetbalplein en naar voldoende ruimte om de gracht te reinigen (4 m.) 

- vraag naar het behoud van het pad op het einde van het voetbalplein (erfdienstbaarheid) 

- vraag naar de afmetingen van de paden, de bouwpercelen en de huizen 

- bezorgdheid over de maandelijkse kost voor het onderhoud van de groene ruimte en vraag wie verantwoordelijk is 

voor het onderhoud 

- vraag naar de wijze waarop het huisvuil wordt verzameld (vrees voor één centrale verzamelplaats met ongedierte als 

gevolg) 

- de opmerking dat het appartement aan de parking kant Blauwe Paal verkeerd is ingetekend (slechte oriëntering, geen 

zonlicht in tuinen, hoogte van appartementsgebouw) 

- aandacht voor de niveauverschillen (1,3 m.) en de wijze waarop dit wordt opgevangen 

- de afstand van de nieuwe bebouwing ten opzichte van de perceelsgrenzen 

- de vraag waarom het aantal woningen is opgedreven (van 40 naar 50) 

- de bezorgdheid van de eigenaars Blauwe Paal 55 en 57 en Kleine Wetterstraat 50 over de inplanting van een par-

keerpocket naast hun woningen (lawaaioverlast) en de suggestie om de parkeerbehoeften bij de woningen te plaatsen 

- de vraag welke de gevolgen zijn voor de beschermde grijze zandbij die in het plangebied voorkomt 

- de vraag naar een 3D plan voor het plangebied (met ook de intekening van de omliggende woningen). 

 

BESPREKING  

Ontwikkeling 

De ontwikkeling zal gefaseerd gebeuren. Dit moet vermijden dat alles verspreid zal worden bebouwd. Normaal wordt niets 

aangelegd dat in uitvoeringsfase nog kan worden beschadigd, maar alles in verband met regenwaterhuishouding zal wel 

al moeten worden voorzien. Dus er zal al iets van buitenaanleg plaatsvinden. 

Huisvuil 

Het huisvuil zal worden verzameld op ophaalpunten. Durabrik zal in overleg met Verco nagaan of er een akkoord kan 

worden gevonden voor een individuele ophaling van het huisvuil ook al gaat het om een ophaling op privaat eigendom.  

Zandbij 

Na contact met ANB worden de nodige maatregelen opgenomen in de scopingnota.  

3d-plan 

Durabrik zorgt voor een 3D plan. Dit kan namelijk inzicht geven in de impact van het project op de omliggende bebouwing 

ook naar schaduw, lichtinval en reële hoogte. 

BESLUIT 

Het plan wordt ingepast in zijn omgeving en er volgt een punctuele screening van de aansluitingen op de bestaande 

woonkavels, lichten en zichten. De plannen van Durabrik worden aangevuld met informatie over afstanden en hoogten 

en leggen de relatie met de aanpalende bebouwing. Durabrik laat een 3D model maken van het ontwerp. Durabrik bekijkt 

de andere elementen tot trage wegen, afrastering enz. De antwoorden met betrekking tot het beschermen van de zandbij 

binnen het plangebied worden opgenomen in de scopingnota. 
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2.3 VOORSTEL VAN AANVULLINGEN IN DE SCOPINGNOTA 

2.3.1 OPMAAK VAN DE SCOPINGNOTA 

De startnota wordt herwerkt tot de scopingnota als gevolg van volgende aanvullingen en toevoegingen: 

- de ontbrekende informatie over de Seveso-inrichtingen 

- de resultaten van het onderzoek naar sportieve en recreatieve mogelijkheden in de buurt 

- motivatie waarom geen ondergrondse parking is voorzien (financieel én ruimtelijk) 

- aandachtspunten voor het beheer van de Vantegembeek en verduidelijking van de principes van duurzame waterop-

vang in het plangebied 

- motivatie van het noodzakelijk bijkomend woonaanbod in het stedelijk gebied (refererend naar het gemeentelijk struc-

tuurplan) 

- integratie van de aanpassingen aan het wedstrijdontwerp (zie punt 3.2) 

- integratie van het onderzoek naar een verbeterde configuratie van het kruispunt N9 - N417 (zie punt 3.2) 

- motivatie waarom het vernieuwd ontwerp een parkeernorm van 1,5 hanteert. 
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 ONTHEFFING VAN DE OPMAAK VAN EEN PLAN-MER 
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 ONTHEFFING VAN DE OPMAAK VAN EEN RVR 
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Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron GRB april 2017
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Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron middenschalige winteropnamen in kleur Vlaanderen 2016
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Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron GRB april 2017
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KAART 5   GEWESTPLAN
Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron gewestplan versie 2014

0100 - woongebieden

0105 - woonuitbreidingsgebieden
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KAART 6   BPA 'VANTEGEMBEEK'
Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron plannenregister gemeente Wetteren en gewestplan versie 2014

contour van het RUP
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KAART 7   BODEMGEBRUIK
Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron GRB april 2017 en bodemgebruik uit biologische waarderingskaart 2007

contour van het RUP

GRB - Gba - gebouwaanhorigheid

GRB - Gbg - gebouw aan de grond

GRB - Adp - administratief perceel
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KAART 8   MOBILITEIT
Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron GRB april 2017 en wegenregister 3 juni 2016

contour van het RUP
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KAART 9   VEREENVOUDIGDE BODEMKAART
Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron GRB april 2017 en fysisch systeem AGIV 2006

contour van het RUP
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KAART 10   WATERTOETS
Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron GRB april 2017, Vlaamse Hydrologische Atlas 2014 en Watertoets 2014 correctie 2017 
(overstromingsgevoeligheid) en data AGIV 2006 (andere gevoeligheden)
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KAART 11   BIOLOGISCHE WAARDERING
Gemeente Wetteren . RUP Blauwe Paal . bron GRB april 2017 en BWK versie 2016
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