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Geachte, 
 
 
 
Hierbij vindt u het advies bij het kennisgevingsdossier voor de N41: Aalst-Sint-
Niklaas: aanleg van een nieuw wegvak tussen de gewestwegen N406 te Oudegem 
(Dendermonde) en N47 te Lebbeke.    
 
We hebben volgende opmerkingen betreffende de inhoud van het dossier: 
 

Algemene opmerkingen 
 

 
1. We stellen vast dat er lokatie- en uitvoeringsalternatieven ontbreken voor het 

tracé van N41 terwijl er wel diverse alternatieven onderzocht zullen worden voor de 
aansluiting van het bedrijf VPK naar de N41.    

 
Het voorgesteld tracé van de N41 ligt deels in de vallei van de Vondelbeek en kruist 
de Steenbeekvallei, de Zijpbeekvallei en de Dendervallei. Met uitvoering van dit 
project op de voorgestelde wijze wordt de diverse valleien op deze plaats 
versnipperd. Het Dendervallei ligt hier in een stuk openruimtegebied van ca. 745 
ha, waarvan delen de waardering waardevol tot zeer waardevol hebben op de 
biologische waarderingskaart. Dergelijke grote stukken openruimte valleigebied zijn 
bijzonder zeldzaam in Vlaanderen.  
De natuurtoets (art. 16 van het decreet betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu) die van toepassing is op deze vergunningsplichtige activiteit luidt: 
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“In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid 
er zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de 

vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te 

leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te 

herstellen.” 
Schade aan de natuurwaarden is vermijdbaar indien het project op een andere 
manier of op een alternatieve locatie kan uitgevoerd worden.  
In voorkomend geval bestaat de rechtstreekse vermijdbare schade overwegend uit 
de versnippering van de valleigebieden en het ruimtebeslag op de valleivegetaties 
en is de onrechtstreekse vermijdbare schade, de schade die hiermee samenhangt of 
er het gevolg van is zoals bvb. een eventuele achteruitgang van fauna door 
verhoging van de geluidsbelasting of door afkerig gedrag t.a.v. dergelijke 
infrastructuur voor gebruik van de buurt als nest- of broedgelegenheid of als 
foerageerhabitat.  
Volgens ons kan de schade die voortvloeit uit voorliggende project vermeden 
worden door het project op een alternatieve manier of op een alternatieve plaats uit 
te voeren. Een alternatieve manier kan zijn, het ondertunnelen (met verschillende 
dieptes als te onderzoeken alternatief) van de weg onder de valleien door. Een 
alternatieve locatie kan een tracé zijn, dat om de valleien heen gaat (bvb. via een 
lus die een stuk van de N47 en een stuk van de N406 bevat (of omheen Oudegem 
loopt cfr. alternatief 4, ontsluiting VPK) en parrallel loopt met de spoorweg). In 
beide alternatieven kan vermoedelijk schade vermeden worden aan de valleien, 
hetgeen onderzocht kan worden in het MER.  
 
Een volwaardige alternatievenonderzoek is ons inziens een essentieel kenmerk van 
de milieueffectrapportage zoniet wordt dit onderzoek in hoofdzaak beperkt tot een 
administratieve stap die inhoudelijk een beperkte meerwaarde biedt en wordt de 
besluitvorming voorafgaandelijk in een bepaalde richting gestuurd, zonder dat men 
de besluitvormers de kans biedt te kiezen tussen diverse alternatieven die elk een 
verschillende impact hebben op mens, milieu en natuur.  

 
2. Betreffende de beleidsmatige randvoorwaarden m.b.t. de ruimtelijke ordening kan 

het nuttig zijn een beschrijving te geven van en een toetsing te maken aan de 
gewenste ruimtelijke structuur die opgemaakt werd in het kader van de afbakening 
van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur i.k.v. het 
planningsproces voor het buitengebied in de regio Schelde-Dender (zie 
http://www.ruimtelijkeordening.be).   

 

Specifieke opmerkingen 
 
De bespreking van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden is niet uniform 
tussen de verschillende beleidsdomeinen: soms worden data van beslissingen en 
bekrachtigingen vermeld, soms worden publicatiedata in het Belgisch Staatsblad 
vermeld, soms wordt vermeld wanneer decreten in werking treden, soms worden 
bepaalde uitvoeringsbesluiten in hun gebruikelijke afkorting vermeld (bvb. Vlarem) 
verder in de tekst worden sommige dan weer voluit geschreven en soms vermeldt 
men bvb. “er bestaat ook een federale wetgeving” zonder meer.  
 
Bij de bespreking van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden voor natuur, 
bos en landschap wordt de natuurvergunningsplicht besproken (p 31). Hier missen 
we een bespreking van de verboden te wijzigen vegetaties conform het besluit van 23 
juli 1998 de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van 
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu. Ook een bespreking van en een toetsing aan de principes en doelstellingen 
(zoals stand-stillprincipe en zorgplicht) van het decreet is aangewezen. 
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Men spreekt van één wijziging van het decreet betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu van 21 oktober 1997. Tot op heden werd dit decreet elf maal 
gewijzigd.  
 
Bij de bespreking van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden voor water is 
een bespreking van de principes en doelstellingen van het decreet betreffende het 
integraal waterbeleid d.d. 18 juli 2003 aangewezen. 
Een van de pertinente doelstellingen is “het voorkomen van de verdere achteruitgang 

van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke 

terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden, onder meer door : a) het 

zoveel mogelijk behouden en herstellen van de natuurlijke werking van 

watersystemen ; b) het ongedaan maken of het beperken van het schadelijk effect 

van versnippering die is ontstaan door niet-natuurlijke elementen in en langs 

oppervlaktewaterlichamen ;” Dit in samenhang gelezen met de watertoets betekent 
niet noodzakelijk dat werken of projecten in valleigebied absoluut geweerd worden, 
maar benadrukt de these dat de vergunningverlenende overheid zal moeten aantonen 
dat er geen betere alternatieven – dan de manier waarop en de plaats waar 
voorliggend project zal uitgevoerd worden - zijn waarbij de achteruitgang en 
versnippering van de valleigebieden van de Vondelbeek, de Zijpbeek, de Steenbeek 
en de Dender kan vermeden worden.   
 
Men schrijft onder 4.1.1.1 dat men aan weerszijden van de weg een 
beplantingsstrook van minstens 30 meter voorziet en dat dit bedoeld is om de 
landschappelijke impact te milderen, het landschapsbeeld te herstellen en een 
bufferende werking te voorzien naar de bebouwing toe. Onder meer de Dendervallei 
en de Vondelbeekvallei bestaan op die plaatsen eerder uit een (half)open 
landschapsstructuur. Beplanting met bomen of struiken zijn daarom niet het beste 
voor de landschappelijke inpassing. Voor een goede landschappelijke inpassing lijkt 
het ons eerder aangewezen dat de weg op een zelfde hoogte ligt als het maaiveld 
(zoals onder 4.1.1.3 aangegeven). Beplanting is evenmin geschikt voor buffering van 
geluid – indien dit bedoeld wordt. Een geluidsmuur en –wal kunnen wel een 
geluidsbuffering vormen tot een zekere afstand achter de constructie, maar dit 
verlaagt de landschappelijke inpasbaarheid.   
 
Men stelt voor (in 4.1.1.3) om kokers aan te brengen onder de N41 om het barrière-
effect te milderen. We raden aan alle opties van ecotunnels, ecodukten e.d. ten 
gronde te onderzoeken om in voorliggend alternatief na te gaan hoezeer en voor 
welke (groepen van) organismen men het barrière-effect kan teniet doen.  
 
Betreffende de gegevens van de luchtkwaliteitmeetstations, kan het ook nuttig zijn de 
gegevens van alle Oost-Vlaamse stations te vermelden.  
 
Betreffende de leemtes in de kennis over het aspect bodem: we vinden het nuttig om 
boringen te doen om het profiel en de structuur van de bodem na te gaan. Dit kan 
om diverse redenen relevant zijn, zoals bvb. de aanwezigheid van venige elementen. 
Aangezien er in het gebied geen representatieve peilbuizen staan van het 
grondwatermeetnet raden we aan dit aspect zelf goed te onderzoeken, een meetnet 
op te zetten en gegevens te verzamelen.   
 
 
 
In de hoop dat bovenstaande bemerkingen u helpen bij het nemen van beslissingen 
inzake dit dossier,  
 
 
groet ik u met de meeste Hoogachting 
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