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Aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid,  
Cel Milieueffectrapportage 
Koning Albert II-laan 20, bus 8  
B – 1000 Brussel, 
 

 
PER EMAIL, PER GEWONE BRIEF 

 
 
Advies op het kennisgevingsdossier voor het Project-MER, AWV-Oost-Vlaanderen, N42-N42b 

 
 
 
Geachte, 
 
 
Hierbij vindt u het advies op het kennisgevingsdossier voor het Project-MER voor de herinrichting van 
een deel van de N42 (Zottegem) en voor aanleg van een nieuw wegvak (Herzele). 
 
We hebben volgende opmerkingen betreffende de inhoud van het dossier: 
 
• Er ontbreekt een voldoende aantal alternatieven die verder meegenomen en onderzocht worden. We 

beschouwen dit als een ernstig gebrek. In eerste instantie betreft het locatiealternatieven. Onder punt 
2 (pg. 5 e.v.) en 5.1 (pg. 29 e.v.) wordt de keuze voor het weerhouden tracé verduidelijkt. Door de 
sterke voorafname van het gekozen tracé wordt aan het principe en het doel van het MER-
instrument voorbijgegaan. Rekening houdend met de zorgplicht is het een essentiële vereiste dat er 
locatiealternatieven meegenomen worden die minder (of meer) schadelijk kunnen zijn voor natuur, 
milieu, water en landschap. Voor de discipline mens ontbreken ook alternatieven met minder (of 
meer) onteigeningen van woningen. Het is aangewezen om het bestaande tracé als locatiealternatief 
mee te nemen (cfr. MER 1997). De onder punt 5.1 besproken locatiealternatieven zijn eerder 
inrichtingsalternatieven. Hieronder worden enkel maar verkeerskundige voor- en nadelen 
aangehaald.  

 
• De situering en verantwoording van het project (punt 2, pg. 5 e.v.). Onder dit deel haalt men aan dat 

het zwaar verkeer blijvend is vanwege de as Terneuzen-Gent-Geraardsbergen (punt 2.1). Dit 
verdient meer toelichting, en dit in relatie met de categorisering, functionering en 
ontwikkelingsperspectieven voor deze weg. Doelt men met de geciteerde bepaling op een 
internationale of op een gewestelijke verbindingsfunctie voor de betrokken weg?  

 
• De voorgeschiedenis van het project (punt 2.2). Men citeert foutief uit de conclusies van het 

ArcMER (1997). Uit deze studie bleek het bestaande traject als meest aanvaardbare voor flora, 
fauna en landschap, terwijl de reservatiestrook op het gewestplan als meest mensvriendelijke kan 
beschouwd worden omwille van de lintbebouwing op het bestaande tracé.  

 
• Er wordt onduidelijk gemotiveerd waarom voor dit project na de opmaak van een MER plus 

bijkomende studie, alsnog een nieuw MER opgesteld wordt. Er wordt niet gemotiveerd waarom het 
bestaande MER niet geactualiseerd wordt t.o.v. de vernieuwde juridische en beleidsmatige context.   
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• Bodembestemming in de omgeving van het projectgebied (punt 3.1.2, pg. 9-10). Er wordt gesteld 

dat er geen groengebied grenst aan het project, terwijl er wel planologisch natuurgebied met 
overdruk GEN grenst aan de weg. 

 
• Waterwegen in het gebied (punt 3.1.3, pg. 10). Onder dit punt, alsook elders in het document, wordt 

gesproken van de Plankebeek of Willebeek. Er worden ook nog de namen Ter Erpenbeek en 
Molenbeek gebruikt voor deze waterloop We vermoeden echter dat de naam Molenbeek (5.021) de 
meest gebruikelijke is. 

 
• Betreffende de juridische randvoorwaarden zoals aangehaald in de samenvatting (punt 4, pagina IV) 

en onder deel 3.3 (pagina 11-13). 
 
* Globaal gezien is de opsomming behoorlijk summier.  
 
* Er mist een bespreking over de Vlarebo-grondverzetregeling die recent van kracht werd en zeker 
m.b.t. voorliggend project relevant is.  
 
* In verband met het Natuurdecreet wordt enkel ingegaan op de VEN- en NATURA2000-gebieden. 
Er wordt niet vermeld dat de overheid het standstill-beginsel dient toe te passen. Er wordt niet 
vermeld dat de overheid de zorgplicht dient toe te passen. Er wordt ook niet vermeld dat de 
overheid de activiteit aan een natuurtoets dient te onderwerpen zodat er geen vermijdbare schade 
kan ontstaan. Het volstaat niet dit te vermelden onder punt 8.4.2 en niet onder de juridische 
randvoorwaarden.  
 
* Er ontbreekt een vermelding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1998 tot 
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/09/1998). Dit is een relevant besluit omdat diverse 
KLE’s, beschermd via dit besluit, dienen te verdwijnen door de herinrichting van een deel van de 
weg en door de aanleg van een nieuw stuk weg. De nieuw aan te leggen weg doorsnijdt enkele 
bronhoofden, eveneens beschermd via dit besluit.  
 
* Er ontbreekt een verwijzing naar het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening en het decreet betreffende de ruimtelijke ordening van 22 oktober 1996 i.v.m. 
de vergunningsplichtige stedenbouwkundige werken.  
 

• Er ontbreekt eveneens een verwijzing naar het Bosdecreet van 13 juni 1990 ivm. ontbossingsverbod 
en de uitzonderingen hierbij. Het volstaat niet dit louter aan te halen onder punt 8.4.2 en niet onder 
de juridische randvoorwaarden. Belangrijk is alvast dat enkele kleine bosjes met een aspect van 
voorjaarsflora en een belang als stapsteen gelegen zijn op de reservatiestrook van het gewestplan.  

 
• In verband met het Decreet Integraal Waterbeleid wordt ingegaan op de watertoets. In verband 

hiermee wordt gesteld dat vooral de afwatering van belang is. Dit is niet correct. De watertoets 
impliceert een beoordeling van een schadelijk effect door ondermeer volgende drie gevallen : 1) 
vermindering van de infiltratie van hemelwater, 2) vermindering van ruimte voor het watersysteem 
of effect op 3) kwantitatieve toestand van het grondwater. Bovendien dient dit getoetst te worden 
aan de doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid.  
De toepassing van de watertoets houdt in dat er geen of beperkt schade kan optreden en dat deze 
desgevallend hersteld of gecompenseerd wordt. De toepassing van het standstill-beginsel impliceert 
dat ingrepen die een vermindering van ruimte voor het watersysteem, vermindering van infiltratie 
en/of een wijziging van de kwantitatieve toestand van het grondwater met zich meebrengen, 
gecompenseerd dienen te worden. Alternatieven kunnen pas volledig en volwaardig zijn indien aan 
de compensatievereisten voldaan is. Bij de uitwerking van het project is dit aspect onvolledig in 
rekening gebracht. Het is aangewezen om hiermee van bij aanvang rekening mee te houden. Onder 
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4.2.5 worden enkele waterhuishoudkundige aspecten besproken. Onder meer stelt men: “waar 
mogelijk infiltreren van regenwater”. In toepassing van het standstill-beginsel zou men alles dienen 
te infiltreren. Bovendien zijn er te weinig alternatieven voorhanden. Een toetsing vereist dat men het 
minst of niet schadelijke alternatief kan selecteren. Er is een significante overlap tussen de 
reservatiestrook en de natuurlijke overstroombare gebieden [Digitale versie van de NOG-ROG 
bestanden, MVG, LIN, AMINAL, afdeling Water, 2001]. Ook voor het verlies aan overstroombare 
ruimte ontbreekt het aan alternatieven. Tijdens de uitvoeringsfase kan de werkzone bemaald 
worden. De aanleg van een weg kan voor gevolg hebben dat (ondiepe of diepe) grondwaterlagen 
permanent doorsneden worden en derhalve verstoord worden. Deze twee gegevens en het feit dat 
grachten gedempt zullen worden en de infiltratie van regenwater kan verminderen, kunnen de 
kwantitatieve toestand van het grondwater wijzigen. Ook hiervoor is het aangewezen dat er 
alternatieven voorhanden zijn.  

 
• Betreffende de beleidsvoorwaarden (punt 3.4, pagina 14 e.v.). 
 
 * Bij de afbakening van het VEN op 18 juli 2003 (B.S. 17/10/2003) werden slechts fragmenten van 

de Molenbeekvallei afgebakend. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het gewestplan op die 
locatie fragmentair werd ingekleurd met VEN-waardige bestemmingen. Er is voorzien om de 
Molenbeekvallei integraal op te nemen in VEN, om te komen tot de afbakening van een logische 
ruimtelijke entiteit. Het is belangrijk een beoordeling te maken aan de hand van dit beleidsgegeven.  
 
* Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zottegem was bij het uitgeven van voorliggend 
kennisgevingsdossier reeds bekrachtigd door de bestendige deputatie (B. Best. Dep. 22/04/2004; 
B.S. 27/05/04).  
 
* Bij de bespreking van de structuurplannen wordt slechts ingegaan op de bepalingen m.b.t. 
wegeninfrastructuur, dit is een vrij eenzijdige benadering van de structuurplannen. In de 
structuurplannen staan er nochtans diverse bepalingen uit andere domeinen die ook gelinkt zijn met 
dergelijk project, zoals ondermeer water, natuur en landschap. Het is minstens even belangrijk 
rekening te houden met de ontwikkelingsperspectieven die opgenomen zijn voor deze drie 
domeinen.  
 
* Bij de bespreking van MINA-plan 3 (punt 3.4.7, pg. 18) worden enkel projecten 17 en 30 
aangehaald. De projecten 18 “prioriteiten ontsnippering”, 19 “ruimte voor natuur”, 29 “integraal 
waterbeleid”, 22 “zorg voor natuur”, 8 “bodembescherming” en 14 “zuivering huishoudelijk 
afvalwater” hebben ook betrekking op het project. Het is belangrijk aan te geven hoe voorliggend 
project rekening houdt met de geciteerde MINA-plan projecten.  
 
* De vraag stelt zich of het bespreken van het milieubeleidsplan Oost-Vlaanderen 2000-2004 hier 
betekenisvol is. Dit plan is op het einde van zijn planperiode. Tegen de goedkeuring van het MER 
zal wellicht een nieuw milieubeleidsplan voor de provincie van kracht zijn. Indien het project toch 
getoetst zou worden aan de doelstellingen en acties uit dit milieubeleidsplan, dienen op zijn minst 
acties 17, 22, 53, 55 en 69 mee opgenomen te worden als relevante acties naast de acties 23 en 82.   
 
* Indien men de gemeentelijke milieubeleidsplannen bespreekt, dient op zijn minst het decretaal 
kader geschetst te worden zoals dit voor andere plannen ook gebeurt.  
 
* Er ontbreekt een beschrijving van de stand van zaken van de beleidsplannen voor de zuivering van 
het huishoudelijk afvalwater, meer bepaald omtrent de masterplanningsmethodiek en de nieuwe 
zoneringsplannen. Dit omdat het project voor gevolg heeft dat er baangrachten zullen gedempt 
worden en er misschien een (nieuwe) riolering/collectering zal aangelegd worden. Het wordt logisch 
geacht dat dergelijke zaken afgestemd worden op het waterzuiveringsbeleid ter zake. Het volstaat 
niet om enkel de code van goede praktijk toe te passen zoals toegelicht onder 4.2.5. 
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• Beschrijving van de huidige situatie (punt 4.1, pagina 21). Onder dit punt beschrijft men de her in te 
richten weg op het grondgebied van Zottegem. De actuele beschrijving van de bestaande weg op het 
grondgebied van Herzele ontbreekt echter. Het is evident dat men een aan te leggen weg nog niet 
kan beschrijven, maar een beschrijving van de bestaande weg die momenteel in gebruik is, is 
relevant om de situaties beter te kunnen vergelijken.  

 
• Referentiesituatie en geplande situatie (punt 6, pg. 33). Het is aangewezen om niet enkel BWK 

versie 1.0 mee te nemen, maar eveneens de beschikbare delen van versie 2.1. Het projectgebied 
bestrijkt de kaartbladen 30/2 en 30/3. Van 30/2 is versie 2.1 digitaal beschikbaar, 30/3 is nog in 
ontwerp en zal in de loop van 2005 beschikbaar worden. De meest actuele versie kan in de loop van 
de studie opgevraagd worden bij desire.paelinckx@instnat.be.  

 
• Beschrijving van de methodiek voor de discipline bodem en grondwater (punt 8.1, pg. 37). 

Hieronder ontbreekt een bespreking van het mogelijks permanent effect op grondwater door het 
eventueel doorsnijden van deze lagen.  
 

• Beschrijving van de methodiek voor de discipline fauna en flora (punt 8.4, pg. 42) Het aspect 
rustverstoring wordt best voor meerdere groepen van organismen onderzocht (niet enkel voor 
avifauna).  

 
• In de ingreep-effectenmatrix (tabel 9.1, pg. 50 e.v.) mist onder de discipline monumenten en 

landschappen en bij ondermeer de ingrepen uitgravingen en ophogingen, het aspect 
“reliëfwijziging”. M.b.t. oppervlaktewater mist het aspect “afname van overstroombare ruimte” en 
“wijziging structuurkenmerken waterlopen”. Bij de discipline bodem en grondwater ontbreekt het 
aspect van permanente verstoring van bepaalde grondwaterlagen of wijziging waterhuishouding.  

 
• Er is te weinig geweten over de ecohydrologische relaties in het gebied en in het bijzonder van de 

Molenbeekvallei. Dit zou daarom bij de leemten in de kennis (punt 10, pg. 53) toegevoegd dienen te 
worden. Wat betreft fauna en flora is er te weinig geweten over de mogelijke barrière-effecten van 
de N42b en de voorziene aan te leggen weg op diverse organismen.  

 
• De literatuurlijst (pg. 59) is te beknopt. Er worden diverse rapporten aangehaald die hier niet in 

terug te vinden zijn (bvb. ArcMER, 1997; studie VUB).  
 

In de hoop dat bovenstaande bemerkingen op een constructieve manier bijdragen aan de inhoud van het 
MER, groet ik U met de meeste Hoogachting, 
 
 
 
 
Lode De Beck 
Instituut voor Natuurbehoud 
Kliniekstraat 25 
B-1070 Brussel 
Tel. +32 2 558 18 75   Fax. + 32 2 558 18 05 
lode.de.beck@instnat.be 
 
 
Cc naar  
AMINAL, afdeling natuur, buitendienst Oost-Vlaanderen 
Gebr. Van Eyckstraat 4-6 
9000 Gent 


