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Leeswijzer
De rapportage rond het masterplan is opgebouwd uit vier hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk omvat de algemene visie op de site. Bostoen Group is hoofdeigenaar van
het bedrijventerrein gelegen langs het kruispunt van de R4 en de Deinsesteenweg (N466). Als
opdrachtgever van het masterplan gaan zij in op de behoefte het onderbenutte en beschadigde
bedrijventerrein nieuw leven in te blazen. Het terrein (alle eigenaars inclusief) beslaat ongeveer 11
ha en heeft een potentieel van 75.000 m² BVO, waarvan 15.000 m² parkeergelegenheid. Met de
opmaak van het masterplan wordt een kader gecreëerd waarbinnen het ruimtegebruik op de site
gemaximaliseerd kan worden in een toekomstgericht, duurzaam concept. Daarbij fungeert het
masterplan als beleidsdocument voor de definitieve goedkeuring van de ontwikkeling door de
bevoegde overheidsinstantie, in hoofdorde de stad Gent.
Het masterplan werd ineengezet door een projectgroep aangestuurd door Bopro nv en bestaande
uit nv Bontinck Architecture and Engineering (architectuur, beeldkwaliteit), nv Traject (mobiliteit),
Antea Group nv (water, landschap en ecologie), Quares (parkmanagement) en op een apart spoor
ABO nv die het dossier van de bodemsanering begeleidt. De projectgroep pleegde regelmatig overleg
met de representatieve diensten van de stad, Vlaio en AWV.
Een tweede hoofdstuk kadert de huidige situatie van het bedrijventerrein. De bestemming van de
site wordt vastgelegd door het Gewestplan als lokaal industriegebied – ambachtelijke bedrijven en
kmo’s. Het masterplan omvat dan ook de volledige site, ongeacht de verschillende eigenaars
(Bostoen Group, bvba Belco, Dhr. Matthys, Stad Gent en Ivago).
De huidige ontsluiting en toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto- en
vrachtverkeer wordt beschreven waarbij geconcludeerd kan worden dat de toegankelijkheid te voet,
per fiets en met het openbaar vervoer niet zal volstaan indien het streefbeeld wordt gerealiseerd.
Naast ontsluiting is een tweede belangrijke problematiek het omgaan met water op de site. Het
terrein is een historisch deel van het meersengebied en zodoende waterrijk. De site werd
geclassificeerd als mogelijks overstromingsgevoelig gebied en wordt bovendien doorsneden door
een waterloop categorie 3. Dit alles maakt bouwen uiteraard niet onmogelijk, maar het vergt wel
bijzondere aandacht op het vlak van waterbuffering, natuurlijke infiltratie, verdamping en afvoer.
In dit masterplan worden de conclusies van een aantal onderzoeken op hoofdlijn gerapporteerd,
maar bij nadere uitwerking (realisatie) zal nog verdergaand onderzoek nodig zijn.
Een derde problematiek op de site is de aanwezige bodemverontreiniging. Deze werd in kaart
gebracht in een oriënterend bodemonderzoek. De verontreiniging op twee percelen (195L en 187A)
dient verder in kaart gebracht te worden (beschrijvend bodemonderzoek met eventueel een
bodemsaneringsplan). Dit zal gebeuren door OVAM gezien het hoofdzakelijk gaat over historische
verontreinigingen. Enkele percelen zijn ook belast met een asbestverontreiniging die verwijderd
dient te worden door Bostoen Group.
Om een landschappelijk geïntegreerd ontwerp te kunnen voorstellen werden alle aanwezige
ecologische elementen geïnventariseerd. De grootste impact wordt gegenereerd door de
noordwestelijke punt van de site. Deze zone wordt volgens het Gewestplan gecategoriseerd als
woongebied en bevat rietvegetatie die verboden te wijzigen is. Deze grond zal dan ook niet bebouwd
worden.
Daarnaast werd de geluidsbelasting, afkomstig van de R4 en Deinsesteenweg (N466), op de site en
de nabijgelegen woonbuurt onderzocht. Hieruit blijkt dat deze belasting op de woonbuurt hoger is
dan de milieukwaliteitsnormen in Vlarem II.
In het derde hoofdstuk komen de streefbeelden voor de toekomstige site aan bod.
Gelet op de schaarse ruimte die in het Gentse voorhanden is voor de (her)ontwikkeling van
bedrijventerreinen, zal een maximale bezetting (75.000 m² BVO, inclusief parkeergelegenheid) op
het terrein nagestreefd moeten worden. Deze maximale bezetting zal er ook voor zorgen dat een
behoorlijke tewerkstelling (circa 344-2.323 werkplaatsen) gegarandeerd wordt, uiteraard in functie
van de bestemming van het gebied (maakeconomie, opslag).
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Deze bezetting van het gebied veronderstelt dat het gebied inzake mobiliteit intern en extern goed
ontsluitbaar is. Multimodale mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, ...) zal voorop staan voor het
behoorlijk functioneren van het gebied, zeker in relatie tot zijn directe omgeving. Er wordt gestreefd
naar een modal split van 70/30.
Gelet op de ruimtelijke structuur van de site kiezen we, inzake interne ontsluiting, voor de aanleg
van een private ruggengraat van west naar oost, die alle aanpalende bedrijfsgebouwen kan
ontsluiten en die oostelijk, via de Koninginnelaan, haar externe ontsluiting naar het hoofdwegennet
vindt. We kiezen voor gegroepeerd en gebundeld parkeren, en dit op twee locaties op de site. We
voorzien voor de gehele site maximaal 552 parkeerplaatsen.
Het gebied is, door zijn historisch karakter, van nature waterrijk. Een doordacht watersysteem zal
moeten ontwikkeld worden (vertraagde afvoer T50) en dit vanuit ecologisch standpunt, maar ook
en vooral om overstromingen op de site te voorkomen. Aansluitend hierbij zal zorg gedragen worden
voor de landschappelijke en ecologische relicten die zich op de site bevinden, en zullen zij stapstenen
vormen voor een groene structuur.
Het gebied behoort historisch tot een meersengebied (Bourgoyen) maar is door de tijd heen
versneden door infrastructuren (Ringvaart, R4). Vandaag heeft het een economische bestemming.
We dragen er zorg voor om de natuurlijke stapstenen, vastgesteld tijdens het onderzoek, te bewaren
en integreren ‘groene vingers’ doorheen het gebied.
De site werd voorheen bezwaard door bodemverontreiniging. Die verontreiniging is nu in kaart
gebracht. Het statuut van onschuldig eigenaar (exclusief asbest) is intussen door OVAM bevestigd.
Het is evident dat de aangeduide, vervuilde gronden eerst gesaneerd zullen moeten worden
vooraleer ze bedrijfsklaar zijn en hun nieuwe bestemming kunnen opnemen (fasering van het
project). Hiervoor worden, in samenwerking met OVAM, de nodige initiatieven ondernomen
(bodemsaneringsproject).
Ook inzake verstoring moeten de nodige initiatieven worden ontwikkeld. Voorheen bleek
geluidshinder door exploitatie problematisch (buurt). Vandaag blijkt uit onderzoek dat de algemene
geluidskwaliteit (R4) voor de site en haar omgeving een probleem kan vormen. Passende
architectuur op locatie kan, zeker in functie van de omliggende bewoning, hieraan deels verhelpen.
We kiezen voor een maximale productie van hernieuwbare energie en proberen die te matchen met
verbruik op locatie.
Het vernieuwd bedrijventerrein (met een tijdshorizon tot 2050) zal aan alle standaarden inzake
duurzaamheid moeten kunnen voldoen. Een groot aantal van de functionele kwaliteiten zullen we
vatten in een duurzaamheidsmeter (Stad Gent) die als kwaliteitsmeter zal dienen om de te nemen
maatregelen te meten en te evalueren.
Een andere doelstelling van het masterplan is het creëren van draagvlak. De site is onmiddellijk
naast een woonwijk gelegen, waardoor de bewoners belangrijke stakeholders zijn waarmee het
nodige overleg zal plaatsvinden. Tevens werd het masterplan opgesteld in overleg met de
verschillenden stedelijke diensten en bevoegde overheden.
Het beheer in de tijd zal gewaarborgd worden met een parkmanagement op maat van het
bedrijventerrein.
Omwille van de voorgenoemde problematieken rond de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal
het overleg omtrent de toegekende Brownfieldconvenant binnen afzienbare tijd opstarten.
Het vierde hoofdstuk duidt de voortgang van het planproces. De eerste fase, met opstelling van
het masterplan wordt nu afgerond. Het masterplan zal voorgelegd worden aan de visie van de
stedelijke diensten en aan het Schepencollege van Gent. In een tweede fase wordt een
maatschappelijke toets met de buurt georganiseerd en een derde fase houdt de goedkeuring van
de principes van het masterplan in. Het masterplan dient dan als onderbouw voor de aanvragen van
omgevingsvergunningen voor infrastructuur en bedrijfsgebouwen.
De fasering van het project is functie van de bodemsanering, de draagkracht voor de omgeving en
de externe ontsluiting. Een faseringsplan zal opgesteld worden zodra het saneringsplan vaststaat.
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1

Inleiding en algemene visie

1.1

ALGEMENE SITUERING VAN HET PROJECT
Met de opmaak van een masterplan voor de bedrijvensite Bostoen, gelegen aan de
Koninginnelaan te Drongen, gaat de opdrachtgever (Bostoen Group nv) in op een behoefte
om het onderbenutte en beschadigde bedrijfsterrein nieuw leven in te blazen. Op vandaag
ligt het terrein er ongestructureerd en onderbenut bij én is het dringend aan vernieuwing
toe. De site bevindt zich ten westen van de stad Gent, nabij het centrum van Drongen en
wordt begrensd door de R4 West en de Deinsesteenweg (N466). Deze strategische locatie
in relatie tot zowel de stad als de grote verkeersaders kan, mits renovatie, goed inspelen
op de economische behoeften die de Stad Gent formuleert inzake de beschikbaarheid van
bedrijventerreinen op haar grondgebied.

Kaart 1-1: Omgeving site
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1.2

HISTORIEK VAN HET PROJECT
Betrokken gronden zijn, in de tijd, gefaseerd ontwikkeld. Al sinds 1962 was er eerst een
plaatslagerij in exploitatie, waarna, door het van kracht worden van het gewestplan, de
site de bestemming van KMO zone meekreeg.

Kaart 1-2: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van loods Toleries Gantoise
Een luchtfoto uit 1971 toont een nog grotendeels braakliggend terrein. De gronden zouden
opgehoogd zijn met baggerspecie in het kader van de graafwerken van het langslopend
kanaal de Ringvaart. Op de luchtfoto is reeds een loods zichtbaar die, volgens de destijds
verleende milieuvergunning, uitgebaat werd door Toleries Gantoise sinds 1962. Deze
firma huisvestte er een plaatwerkerij en smederij tot haar faillissement in 1986. Op dat
moment werd de loods verkocht aan Bostoen Group nv die er zijn opslag van
bouwmaterialen
en
een
kleine
werkplaats
in
onderbracht.
Ook
een
waterzuiveringsinstallatie, in eigendom van Stad Gent was toen reeds aanwezig op de
site.
Afgaande op de beschikbare luchtfoto’s, vestigde Bvba Belco zich vóór 1990 op de site.
Ze bouwden op hun gronden een villa en verschillende loodsen, met een bijhorend
tankstation. Later werd ook het containerpark van Drongen, in eigendom van Ivago,
gehuisvest op de site.
In 1998 werden verschillende loodsen opgetrokken door Bostoen Group nv om hun
activiteiten te huisvesten. De bedrijvigheid bestond voornamelijk uit houtbewerking en
opslag van bouwmaterialen. In 2005 breidde het bedrijf de bestaande capaciteit uit door
de braakliggende terreinen in het noorden te exploiteren voor de productie van prefab
muren. Op heden is deze activiteit beëindigd en worden de loodsen aangewend als
opslagruimte.
In 2011 werden de kantoren van Bostoen Group op de site verwoest door een brand,
waarna men genoodzaakt was om de bedrijfsruimte tijdelijk onder te brengen in
kantoorcontainers. Deze situatie werd beëindigd in 2018 aangezien Bostoen voor
onbepaalde duur een nieuwe kantoorlocatie heeft gevonden.
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Kaart 1-3: Luchtfoto winter 2008
Op heden zijn de terreinen van Bostoen grotendeels onbenut. Enkele externe partijen zijn
als huurder aangetrokken, maar een grote oppervlakte blijft braakliggend. Alle
gebouwoppervlaktes met het huidige gebruik worden weergegeven in Bijlage 5.1. Daaruit
blijkt dat 67% van de gebouwoppervlakte in eigendom van Bostoen Group sterk verouderd
is.
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1.3

WAAROM EEN MASTERPLAN

1.3.1

Aanleiding
De opdracht om de ontwikkelingsmogelijkheden op de site te onderzoeken werd
hoofdzakelijk ingegeven naar aanleiding van de huidige onderbenutting op de site. Het
terrein (alle grondeigenaars inclusief) beslaat ongeveer 11 ha, met een potentieel van
75.000 m² BVO, waarvan 15.000 m² parkeergelegenheid. De oppervlaktes van de huidige
bebouwing, met actueel gebruik, kunnen geraadpleegd worden in Bijlage 5.1. Samengevat
is van de 60.000 m² potentiële bebouwing, op heden, slechts 40% effectief bebouwd. Van
deze huidige, beschikbare bebouwing is momenteel 37% ongebruikt. De huidige situatie
is, met andere woorden, zowel ruimtelijk als economisch problematisch, waarbij de
bebouwing grotendeels verouderd is en geenszins voldoet aan hedendaagse normen.

1.3.2

Doelstelling
De doelstelling van het masterplan is een kader te creëren waarbinnen het ruimtegebruik
op de site gemaximaliseerd kan worden in een toekomstgericht duurzaam concept. Bij het
uitwerken van dit concept willen we tevens draagvlak in de buurt creëren en wordt de
‘Duurzaamheidsmeter voor economische sites’ van de stad Gent als leidraad gehanteerd.
Het masterplan formuleert de basisvisie voor de verdere ontwikkeling van de site, met
oog voor bebouwing en haar invulling, weginfrastructuur, waterbeleid, landschap en
ecologie en duurzame energievoorziening. Het schetst daarbij een duidelijk beeld van het
toekomstig functioneren van het bedrijventerrein en geeft, mede door de technische
uitwerking in volgende hoofdstukken, ook het inhoudelijk kader aan voor de verschillende
technische uitvoeringsplannen die nog zullen worden opgemaakt.

1.3.3

Functie
Het masterplan fungeert als beleidsdocument voor de definitieve goedkeuring van de
ontwikkeling van dit gebied door de bevoegde overheidsinstantie, in hoofdorde de stad
Gent. De bedoeling is om concrete voorstellen meteen ruimtelijk te testen en inzichtelijk
te maken. Mogelijkheden en knelpunten van de site worden afgewogen, zowel op
strategisch niveau als vanuit de diverse thematische invalshoeken. Deze combinatie van
zowel een creatief proces als een wetenschappelijke onderbouw moet leiden tot haalbare
krachtlijnen voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling.

1.4

TEAM, WERKSTRUCTUUR EN PROCES

1.4.1

Team
De opdrachtgever voor dit masterplan is de (hoofd)eigenaar van het gebied, Bostoen
Group nv. Zij vertrouwde haar opdracht toe aan nv Bopro, die de projectregie opneemt
en die inhoudelijk wordt begeleid door een projectgroep die bestaat uit
vertegenwoordigers van nv Bontinck Architecture and Engineering (architectuur,
beeldkwaliteit), nv Traject (mobiliteit), Antea Group nv (water, landschap en ecologie),
Quares (parkmanagement) en op een apart spoor ABO nv die het dossier van de
bodemsanering begeleidt.

1.4.2

Werkstructuur
De projectgroep heeft, tot op heden, tijdens het proces regelmatig overleg gepleegd met
de representatieve diensten van de stad: de dienst Stedenbouw, de dienst Economie, het
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, de dienst Milieu en Klimaat, de Groendienst, de dienst
Vastgoedbeheer, Vlaio, de Vlaamse Agentschappen Wegen en Verkeer en Mobiliteit. We
organiseerden hiervoor een vijftal masterclasses om de voortgang, met bijhorende
voorstellen, te toetsen aan de visie van de bevoegde diensten.

1.4.3

Proces
De eerste fase van het proces wordt nu afgerond met de opstelling van een masterplan,
dat wij wensen voor te leggen aan de visie van stedelijke diensten en aan het
Schepencollege van Gent.
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In een tweede fase zullen we een maatschappelijke toets met de buurt organiseren. We
dragen er zorg voor dat dit communicatieproces open en transparant verloopt; We vullen
het Masterplan aan met nuttige suggesties van de omgeving.
In een derde fase van het proces zullen we inzetten op de goedkeuring van de principes
van dit masterplan. De goedkeuring hiervan is immers de onderbouw voor het welslagen
van de volgende fase: het aanvragen van de nodige omgevingsvergunningen (met
bijhorende technische dossiers) om het project, gefaseerd, maar met de nodige juridische
rechtszekerheid, op het terrein tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Bopro

9/67

Herontwikkeling site Drongen
07/09/2019

2

Beschrijving huidige situatie

2.1

RUIMTELIJKE/ECONOMISCHE ORIËNTATIE

2.1.1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het RSV legt de structuurbepalende elementen vast op Vlaams niveau en formuleert een
ruimtelijk beleid voor deze elementen. Op 17 december 2010 werd het addendum van het
RSV definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Hierin werd de Deinsesteenweg
(N466) gecategoriseerd als primaire weg type II van aansluiting 13, A10 (Drongen, GentWest) tot R40 (Rooigemlaan).

2.1.2

Structuurvisie 2030 ‘Ruimte voor Gent’
In Gent wordt de beschikbare ruimte steeds schaarser. De groei van de werkgelegenheid
op het volledige Gentse grondgebied tot 2030 wordt ingeschat op 30.000. Als we er van
uitgaan dat Gent zijn taak als regionale groeipool blijft vervullen, zou er tot 2035 binnen
Gent (exclusief de afgebakende zeehaven) een behoefte zijn aan ongeveer 150 à 200
hectare zones met economische bestemming. Dit cijfer houdt al rekening met meer
verweving van economische activiteiten binnen het woonweefsel en een ruimte-efficiëntere
invulling op de toekomstige percelen met tien procent. Door een sterk sturend beleid kan
de ruimtebehoefte nog verkleind worden.
De Stad heeft de ambitie de specifieke bedrijfslocaties te optimaliseren door
bedrijfsprofielen (vanuit ruimtelijk oogpunt) te koppelen aan het ruimtelijk profiel van de
werklocatie. Om dit te sturen, vormt het afwegingsinstrument ‘DNA voor werklocaties’ de
leidraad bij de vergunningverlening. De afweging verloopt in 3 stappen. In eerste instantie
worden de algemene principes uit ‘Ruimte voor Gent’ en de strategische meerjarenplanning
gevolgd, waarbij verweving een belangrijke doelstelling is. Op niveau van de volledige
economische zone worden de belangrijke ruimtelijke principes en de manier waarop ze
toegepast worden gespecifieerd. Mogelijke criteria zijn doorwaadbaarheid, verwevenheid,
gedeeld ruimtegebruik en waardevolle groenelementen. Daarop volgend geldt de
ruimtelijk-juridische context (Gewestplan, Algemeen Bouwreglement) als bindend kader.
Ten slotte worden voor elke zone bijkomende relevante parameters gehanteerd, waaraan
de economische functies moeten voldoen. Deze parameters zijn gebundeld in volgende
thema’s: ruimtelijke kenmerken, mobiliteitskenmerken, milieutechnische kenmerken,
economische kenmerken en andere (sociale en maatschappelijke) kenmerken van het
bedrijf.
Er wordt sterk ingezet op verweving, verdichting (stapelen van economische activiteiten)
en nabijheid. Waarbij inventieve oplossingen verwacht worden om de beschikbare ruimte
op een efficiënte manier te gebruiken.

2.1.3

Gewestplan
Voor de site is geen RUP of BPA aanwezig. Volgens het Gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’
wordt het projectgebied gemarkeerd als lokaal industriegebied, met bestemming
‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s’. Het gebied is mede bestemd voor kleine
opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van
afvalproducten van schadelijke aard. Volgende activiteiten zijn niet toegestaan: verkoop
aan particulieren, detailhandel en autonome kantoren of woonfunctie.

Bopro

10/67

Herontwikkeling site Drongen
07/09/2019

Kaart 2-1: Gewestplan Gentse en Kanaalzone

2.1.4

Economische oriëntatie
De Stad Gent volgt de bestemming van het Gewestplan voor de definiëring van het gebied.
Men beschouwt deze zone als een bedrijventerrein voor maakbedrijvigheid en opslag met
beperkte verkeersbewegingen, ideaal gelegen voor bedrijven die door hun specifieke
profiel niet verweefbaar zijn in de binnenstad of passen binnen een regionaal
bedrijventerrein. In ‘Ruimte voor Gent’ wordt maakeconomie als volgt beschreven:
“maakeconomie omvat alle activiteiten waar iets (tastbaars) gemaakt, geleverd of
gepresteerd wordt”. De Stad stelt duidelijk dat nieuw soortige maakbedrijvigheid type
softwareontwikkelaars en labo’s niet thuishoren op het bedrijventerrein, evenals logistiek
en overslag.
De vooropgestelde activiteiten dienen ondergebracht te worden in verzorgde industriële
gebouwen en dus geen kantoorgebouwen.
Een zorgvuldig ruimtegebruik staat voorop met een beperkte wegenis op het terrein zelf.
De mobiliteitsprofielen van de activiteiten zijn daarop afgestemd. Dit omvat enerzijds
activiteiten met weinig tot nagenoeg geen bedrijfswagens, wel camionettes en lichte
vrachtwagens, maar geen zwaar industrieel vervoer en anderzijds een duurzame modal
split en een relatief hoog aandeel gemeenschappelijk/openbaar vervoer en gebruik van
de fiets. Dit alles met het oog op tewerkstelling in eigen regio.
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2.2

EIGENDOMSSTRUCTUUR
De grondoppervlaktes worden, per eigenaar, weergegeven in Bijlage 5.1 en schematisch
in Figuur 2-1. Samengevat kunnen we stellen dat Bostoen Group 70% van de site in
eigendom heeft, waarvan 3% in mede-eigendom met BVBA Belco. De overige eigenaars
zijn de BVBA Belco, stad Gent, Dhr. Matthys en Ivago.
Op heden worden de gronden van BVBA Belco grotendeels gebruikt, ook de gronden van
de stad Gent (logistiek depot) en Ivago zijn in gebruik. De grond van Dhr. Matthys ligt
braak.

Figuur 2-1: Eigendomsstructuur

2.3

ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID
Aan Adviesbureau Traject werd gevraagd om de huidige situatie en het streefbeeld op vlak
van mobiliteit uit te werken.

2.3.1

Bereikbaarheid te voet
De site is voor voetgangers enkel vanaf de westelijke zijde bereikbaar, daar de
Koninginnelaan slechts over een grind- en grasberm beschikt en er in de directe omgeving
enkel aan de rotonde ten westen van de site oversteekvoorzieningen aanwezig zijn. Langs
de N466 en de R4 liggen wel fietspaden, waarlangs voetgangers eventueel ook kunnen
wandelen.

2.3.2

Bereikbaarheid met de fiets
De toegankelijkheid met de fiets op bovenlokaal niveau wordt weergegeven in Figuur 2-2.
Langsheen de R4 in het noordoosten en langsheen de spoorweg in het zuiden zijn
fietssnelwegen gepland en/of reeds gerealiseerd. De N466 ter hoogte van de projectsite
is niet geselecteerd, maar ten zuiden hiervan (de Veerstraat en de Oude-Abdijstraat) is
wel een functionele fietsroute gelegen. De Mariakerksesteenweg is geselecteerd als
alternatieve functionele fietsroute. Op lokaal niveau is het mobiliteitsplan Gent van
toepassing, dat enkele een fietsnetwerk op strategisch niveau bevat. In deze synthese
van het stadsregionaal fietsconcept ligt de site vlakbij het knooppunt deelkern Drongen.
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In eerdere versies van het mobiliteitsplan was wel een netwerk op straatniveau
opgenomen, dit wordt op Figuur 2-3 weergegeven. Daarbij is het deel van de
Deinsesteenweg (N466) ter hoogte van de site geselecteerd als secundaire route terwijl
het deel richting R40 geselecteerd werd als primaire route. Daarnaast is er vanuit Drongen
ook een primaire route richting treinstation Gent-Sint-Pieters.

Figuur 2-2: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) Oost-Vlaanderen

Figuur 2-3: Bovenlokaal fietsnetwerk voorontwerp mobiliteitsplan Gent
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In de Koninginnelaan geldt het principe van gemengd verkeer. Gezien de ligging wordt de
straat enkel door lokaal verkeer gebruikt en zijn fietspaden niet strikt noodzakelijk. De
Deinsesteenweg (N466) die parallel loopt met de Koninginnelaan is wel voorzien van een
fietspad dat uitgevoerd is als deels aanliggend en deels vrij liggend. Ter hoogte van de
site is een vrij liggend fietspad. Ook langs de R4 zijn vrij liggende fietspaden voorzien.

Figuur 2-4: Vrij liggend fietspad lang de Deinsesteenweg (N466)

2.3.3

Bereikbaarheid openbaar vervoer
De site is matig toegankelijk met het openbaar vervoer. Een halte van de Lijn (Drongen
Rotonde) bevindt zich op 300/450m van de huidige ingang van de site.

Figuur 2-5: Bereikbaarheid van de site met openbaar vervoer
Buslijnen 14, 15, 16, 17, 18 en nachtlijn n17 halteren op deze plaats, met frequenties
zoals aangegeven in Tabel 2-1.

Tabel 2-1: Frequenties buslijnen ‘Drongen Rotonde’
Het station van Drongen bevindt zich op 1,4 km van de site. Het station wordt 1 maal per
uur aangedaan door de L-verbinding tussen Zeebrugge en Mechelen. Het station Gent
Sint-Pieters bevindt zich op ca. 5 km van de site. Het IC-station wordt door alle belangrijke
treinlijnen aangedaan. Er is een kwalitatieve fietsroute (type fietssnelweg) richting
Drongen station die parallel loopt met de spoorlijn.
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2.3.4

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer
De huidige situatie bestaat enerzijds uit een rechts in, rechts uit op de N466 komende van
Gent naar de Koninginnelaan en anderzijds uit een ventweg (de Koninginnelaan) die
aansluit op de westelijke rotonde aan de Mariakerksesteenweg en naar de projectsite leidt.

Figuur 2-6: Ontsluiting site – huidige situatie
De site ligt aan de Koninginnelaan, een doodlopende weg die parallel loopt met de
Deinsesteenweg (N466). Aan beide zijden van de Koninginnelaan kan aangesloten worden
op de Deinsesteenweg. Op deze manier kan het hogerliggend wegennet bereikt worden:
richting noodoosten de R4 en richting zuidwesten de E40.
Op basis van terreinwaarnemingen, wachtrijtellingen, doorsnede- en kruispunttellingen is
het huidig gebruik van de verkeersnetwerken in beeld gebracht. Het volledige onderzoek
is deel van het Plan-MOBER (Bijlage 5.3).

2.3.5

Conclusie
De oversteekbaarheid van de N466 voor voetgangers ter hoogte van de Koninginnelaan
(en de bestaande toegang van de site) is problematisch. Er zijn geen
oversteekvoorzieningen, dus wordt er gewoon overgestoken via een olifantenpaadje op
de middenberm. De wandelroutes naar de bushaltes gebeuren ook grotendeels zonder
voetpaden (vooral op de Koninginnelaan). Aan de rotonde en de Mariakerksesteenweg
zijn wel voorzieningen voor voetgangers voorzien.
Voor fietsers zijn er fietspaden voorzien langs de R4 en de N466, op de Koninginnelaan
geldt gemengd verkeer. Net zoals voor de voetgangers kan de N466 niet overgestoken
worden ter hoogte van de bestaande toegang van de site, hiervoor moet langs de R4 of
via de rotonde omgereden worden. De routes van het BFF komen niet rechtstreeks langs
de projectsite, maar volgen de R4, de Mariakerksesteenweg en de Veerstraat.
De halte van het openbaar vervoer ligt op relatief korte afstand van de site en kent een
relatief goede bediening met enkele bussen die 1x/u halteren aan deze halte. De bussen
zijn echter onderhevig aan doorstromingsproblemen van het gemotoriseerd verkeer,
aangezien deze niet overal beschikken over vrije busbanen.
Op piekmomenten kan een zekere verkeersdrukte in de omgeving van de projectsite, met
name op de rotonde, worden waargenomen. Dit werd in beeld gebracht met de
wachtrijtellingen op enkele referentiemomenten, die vooral op de takken van de N466
relatief ver kunnen oplopen. De capaciteit van de rotonde zit namelijk reeds tegen zijn
limiet op piekmomenten. Dit zorgt er ook voor dat er oneigenlijk verkeer door de
Koninginnelaan rijdt in de huidige situatie.
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2.4

WATER
De site is, zoals vermeld, gelegen langs de Ringvaart/Bourgoyen-Ossemeersen en is dus
een historisch deel van het meersengebied en zodoende per definitie waterrijk. Een aantal
jaar geleden was een deel van de site gesitueerd in ‘effectief overstromingsgevoelig
gebied”. Dit naar aanleiding van een probleem met afsluitkleppen. Op heden is dit opgelost
en heeft de gehele site de status van “mogelijks overstromingsgevoelig gebied”. Dit maakt
bouwen uiteraard niet onmogelijk, maar het vergt wel bijzondere aandacht op het vlak
van waterbuffering, natuurlijke infiltratie, verdamping en afvoer.
Het terrein wordt bovendien ook doorsneden door een onbevaarbare waterloop van
categorie 3. Deze waterloop valt onder de stedelijke bevoegdheid waardoor de
randvoorwaarden van de Gewestelijke hemelwaterverordening van toepassing zijn. Gelet
op deze problematiek en in de context van de locatie is bijzondere aandacht voor
landschap en ecologie zeker gewenst (ecosysteem).

Kaart 2-2: Overstromingsgevoelige gebieden 2017
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2.5

BODEMKWALITEIT

2.5.1

Inleiding
Delen van de site kennen een historische verontreiniging. Deze status wordt door OVAM
bevestigd. Sanering van deze gronden, in functie van toekomstige ontwikkeling, is dan
ook de eerste opdracht. Na de bodemsanering en de herontwikkeling van het terrein
moeten risico’s voor de volksgezondheid immers herleid zijn tot een aanvaardbaar niveau.
Er mogen geen verspreidingsrisico’s meer optreden ten gevolge van de nog aanwezige
restverontreiniging. Vooral in onverharde zones mag een eventuele impact van infiltrerend
hemelwater de verspreiding via het grondwater niet negatief beïnvloeden. Ten slotte moet
er op toegezien worden dat er geen contact zal plaatsvinden tussen eventuele
restverontreiniging in de bodem en het oppervlaktewater.
Op heden werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd door ABO voor de percelen
aangeduid op Figuur 2-7.

Figuur 2-7: Opgenomen percelen in
oriënterend bodemonderzoek

2.5.2

Figuur 2-8: Op te nemen percelen in
beschrijvend bodemonderzoek
(uitgezonderd asbest)

Gedetailleerde beschrijving bodemverontreiniging

2.5.2.1 Perceel 195L
Perceel 195L is verontreinigd met zware metalen en PAK in het vaste deel van de aarde
waarbij geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige
bedreiging vormen voor mens of milieu. Voor deze verontreiniging moet geen
beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Dit perceel is eveneens verontreinigd
met minerale olie en BTEX in het vaste deel van de aarde en het grondwater en met zware
metalen (arseen) in het grondwater. Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er
duidelijke aanwijzingen zijn dat deze historische bodemverontreiniging een ernstige
bodemverontreiniging vormt, waardoor een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd
moet worden.

2.5.2.2 Perceel 194T
Perceel 194T bevat een verontreiniging met minerale olie, zware metalen en PAK in het
vaste deel van de aarde zonder duidelijke aanwijzing dat de verhoogde concentraties een
ernstige bedreiging vormen voor mens of milieu waardoor geen beschrijvend
bodemonderzoek noodzakelijk is. Op dit perceel is er echter een asbestrisico aanwezig
waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is.
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2.5.2.3 Perceel 197P/197M/197F
Ter hoogte van het perceel 197P en 197M werden geen verontreinigingen vastgesteld.
Bijgevolg is dit perceel uitgesloten voor de opmaak van een beschrijvend
bodemonderzoek. Voor perceel B197F diende er geen oriënterend bodemonderzoek
opgemaakt te worden aangezien er geen vlarebo-activiteiten en/of vergunningen op dit
perceel gekend zijn.

2.5.2.4 Perceel 197N
Perceel 197N herbergt een verontreiniging met zware metalen en PAK in het vaste deel
van de aarde zonder duidelijke aanwijzing dat de verhoogde concentraties een ernstige
bedreiging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen beschrijvend
bodemonderzoek uitgevoerd worden.

2.5.2.5 Perceel 197G
Perceel 197G is verontreinigd met zware metalen in het vaste deel van de aarde. Hiervoor
is er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige bedreiging
vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen beschrijvend bodemonderzoek
uitgevoerd worden.

2.5.2.6 Perceel 187A
Verspreid over perceel 187A is een verontreiniging met minerale olie, zware metalen en
PAK in het vaste deel van de aarde aanwezig. Er is geen duidelijke aanwijzing dat de
verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens en milieu,
waardoor een beschrijvend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. Echter vormt de
verontreiniging met minerale olie en zware metalen in zone 3 wel degelijk een ernstige
bodemverontreiniging. Voor deze zone moet bijgevolg een beschrijvend
bodemonderzoek uitgevoerd worden. Dit perceel kent eveneens een asbestrisico.

2.5.2.7 Perceel 188B
Perceel 188B herbergt verontreinigingen met minerale olie, zware metalen en PAK in het
vaste deel van de aarde en zware metalen (lood) in het grondwater. De verhoogde
concentraties vormen geen ernstige bodemverontreiniging voor mens en milieu, waardoor
geen beschrijvend onderzoek noodzakelijk is. Ook dit perceel kent een asbestrisico.

2.5.2.8 Perceel 188C
De verontreiniging op perceel 188C bestaat uit minerale olie, zware metalen en PAK in het
vaste deel van de aarde en zware metalen (lood) in het grondwater. De verhoogde
concentraties vormen geen ernstige bodemverontreiniging voor mens en milieu, waardoor
geen beschrijvend onderzoek noodzakelijk is. Tevens kent dit perceel een asbestrisico.

Figuur 2-9: Percelen belast met asbestverontreiniging
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2.5.3

Samenvatting
Samenvattend kan besloten worden dat een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk
is om de verontreiniging af te perken op de percelen 195L, 195D en 187A. Bostoen Group
werd door OVAM vrijgesteld van saneringsplicht (historisch verontreiniging) voor deze
verontreinigingen met minerale olie, BTEX en zware metalen. OVAM zal de
saneringsnoodzaak verder onderzoeken in het op te maken beschrijvend
bodemonderzoek.
Voor de percelen belast met asbestverontreiniging (Figuur 2-9) dient Bostoen Group in te
staan voor de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek. Voor de overige percelen,
in eigendom van Bostoen, is geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk. Er zijn
tevens geen veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen. Wel heerst vermoeden dat
er zich verontreinigingen bevinden op de gronden van Bvba Belco. Op heden hebben we
hierop nog geen zicht, daar nog geen onderzoek uitgevoerd werd op deze percelen.
Samen met OVAM zal een timing afgesproken worden voor de sanering van de bezwaarde
percelen.

2.6

LANDSCHAP EN ECOLOGIE

2.6.1

Inleiding
De site is gelegen in de directe nabijheid van het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen.
Op vandaag zijn er reeds enkele blauw-groene elementen aanwezig, waarvan dient
afgetoetst te worden of deze voldoende kwalitatief zijn om te worden geïntegreerd in het
masterplan. Op basis van het terreinbezoek op 18 april 2018 werden alle elementen
geïnventariseerd, om er vervolgens een kwalitatieve evaluatie aan te koppelen. Een
overzichtskaart is weergegeven in Kaart 2-3.

Kaart 2-3: Indeling terreineenheden met natuurlijke elementen
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2.6.2

Beschrijving ecologische elementen
De gracht tegen de R4 is deels begroeid met een waardevolle riet- en lisdoddevegetatie.
De noordoostelijke oever is grotendeels begroeid met bramen en brandnetels met hier en
daar opslag van wilg en els.

Figuur 2-10: Begroeiing met riet en lisdodde (Foto Antea Group)
De gracht tussen de loodsen (waterloop categorie 3) is momenteel ten noorden van de
brug langs weerszijden begroeid met een dichte knotwilgenrij; ten zuiden van de brug
slechts langs één zijde. De oever is onnatuurlijk, quasi verticaal en bestaat uit roosters
van wapeningsstaal met daartegen beton, platen, doeken en daartegen grond.

Figuur 2-11: De onnatuurlijke oever van de gracht tussen de loodsen (foto: Antea Group).
Het noordwesten van de site bestaat uit een nog braakliggend terrein. Het eerste gedeelte
bestaat uit een verruigd glanshavergrasland met restanten van een zwak ontwikkelde
moerasspirearuigte en lokaal veel wilgenopslag. Meer naar het noorden gaat de vegetatie
over in een verruigde rietvegetatie met restanten van een zwak ontwikkelde
moerasspirearuigte. Dit betreft een verboden te wijzigen vegetatie.
Deze vegetatie vormt ook een belangrijk relict van de historische vegetatie die hier
voorkwam. Het huidige studiegebied ligt namelijk op de rand van het Bourgoyen-moeras,
op de historische overgang naar de kouters, een hoger gelegen historisch akkercomplex.

Figuur 2-12: Uitsnede van de Ferrariskaart (1771-1778) met weergave van de site van
Bostoen.
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Ter hoogte van de Pachtgoeddreef is nog een groeiplaats van Japanse duizendknoop.
Tijdens het terreinbezoek (18 april 2018) werden werkzaamheden aan ondergrondse
leidingen uitgevoerd met het nodige grondverzet en dus met risico tot verdere
verspreiding van Japanse duizendknoop.
De bestaande bufferdijk tussen de bedrijfssite en de woonwijk is beplant met een jonge,
dichte aanplant van hazelaar (1x1m) met bovenop de dijk schietwilgen om de ±10m.
Aangezien beide soorten weinig tot niet geschikt zijn voor de aanplant op dijklichamen (te
droog), is de groeikracht ervan beperkt. Toch ontwikkelt de aanplant zich traag maar
zeker en zijn geen bijkomende maatregelen nodig. Tussen de dijk en de bestaande loods
heeft er zich in de brandgang een matig tot goed ontwikkelde ruderale pioniersvegetatie
ontwikkeld. Momenteel beperkt de bufferdijk zich tot de zone parallel aan de Zeger van
Kortrijkstraat.

Figuur 2-13: De bestaande bufferdijk beplant met hazelaar en schietwilg tussen de site
van Bostoen en de woonwijk langsheen de Zeger van Kortrijkstraat (foto: Antea Group).
Het gazon aan de villa van BVBA Belco werd sedert enkele jaren niet meer beheerd,
waardoor er zich een verruigd voedselrijk grasland ontwikkelt met veel jonge boomopslag.
Het geheel wordt omzoomd door hagen van beuk en haagbeuk.

Figuur 2-14: De villa van BVBA Belco omzoomd door beuken en haagbeukenhagen. Het
onbeheerde gazon wordt spontaan omgevormd tot een verruigd grasland met boomopslag
(foto: Antea Group).
In de overige zones aan en nabij de parking zijn de natuurwaarden beperkt:
• Hagen van beuk met daartussen knotwilgen;
• Biodiverse, heldere rechthoekige vijver op EPDM. Droogvallend in zomer. Opslag van
wilgen. Steile oevers aan alle zijden vormen een probleem voor de aanwezige
kikkervisjes. Er zijn potenties voor een meer natuurlijke, zachter hellende oever aan
de graszijden.
• Rechthoekige poel ten oosten van parking: steile oevers, troebel, weinig leven te
bespeuren;
• Verwilderde siertuin ten NW van containers met voorbeeldtuin;
• Braakliggend terrein ten ZO van containers: steenslag en ruigte.
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Figuur 2-15: De biodiverse poel aan de parking op EPDM-folie met de opslag van wilgen
vooraan en rondom enkele knotwilgen tussen beukenhagen. De oeverrand is steil en
tevens met EPDM bekleed en vormt een hindernis voor amfibieën. Een tijdelijke plank
biedt soelaas (foto: Antea Group).

Figuur 2-16: Rechthoekige poel ten oosten van de parking en braakliggend terrein met
steenslag en ruigte (foto: Antea Group).

2.6.3

Samenvatting
Het belangrijkste element om rekening mee te houden is het braakliggend terrein in het
noordwesten van de site. Hierop groeit een verruigde rietvegetatie met restanten van een
zwak ontwikkelde moerasspirearuigte. Dit betreft een verboden te wijzigen vegetatie. Dit
terrein is, volgens het Gewestplan, gecategoriseerd als woongebied (Kaart 2-1) en zal dan
ook niet bebouwd worden.

2.7

HINDER (GELUID)
De site is onmiddellijk naast een woonwijk gelegen. Dit vormt meteen ook een belangrijk
aandachtspunt voor de herontwikkeling. In het verleden zijn, door de buurtbewoners,
enkele bezwaarschriften en beroepen aangetekend tegen een milieuvergunning voor één
van de bedrijven op het terrein. Dit omwille van geluidsoverlast, veroorzaakt door de
bedrijvigheid. Hierop werd door Bureau De Fonseca akoestisch onderzoek uitgevoerd
(2010).
Het doel van deze studie was het maken van een vergelijking van de geluidsbelasting door
de geluidsbronnen in de loodsen van Gewa Construct nv (hogedrukreiniger, zaagmachine,
werken met open poort) met de geluidsbelasting van de nabijgelegen R4 en met de
geluidsgrenzen in de Vlarem II-wetgeving.
Concluderend werd toen gesteld dat enkele activiteiten niet met open poorten konden
worden uitgevoerd en dat vooral de reiniging van materialen met hogedrukreinigers niet
buiten kan gebeuren. Op de afweging met de geluidsbelasting van de R4 werd niet verder
ingezoomd. Vandaag zijn er geen indicaties dat zich nog geluidshinder zou voordoen,
afkomstig van exploitatie van installaties op de site.
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Antea Group onderzocht, in het kader van de herontwikkeling, de huidige geluidsbelasting
op de site (immissieniveau). De belasting vanwege R4, Deinsesteenweg (N466) en op- en
afrittencomplex is er aanzienlijk. Afgaande op de geluidsbelastingskaarten van de Vlaamse
Overheid krijgen de woningen langsheen de site nog steeds 55 à 59 dB(A) overdag te
verwerken. ’s Nachts is deze belasting aanzienlijk lager, maar bedraagt ze ter hoogte van
de meest noordelijke/zuidelijke woningen (die ook het dichtst bij de R4/N466 zijn gelegen)
nog steeds tussen 50 en 54 dB(A).

Kaart 2-4: Strategische geluidsbelastingskaart 2016 Lden
De geldende milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht, zoals beschreven in Vlarem
II, zijn die voor gebieden of delen van gebieden gelegen op minder dan 500m van zones
voor
ambachtelijke
bedrijven
en
kmo’s,
van
dienstverleningsgebieden
of
ontginningsgebieden. Deze bedragen respectievelijk 50 dB(A) overdag, 45 dB(A) ’s avonds
en 40 dB(A) ’s nachts. De geluidsbelasting van de R4 en N466 overschrijdt deze
grenswaarden, nog los van de activiteiten op de site.

2.8

ENERGIE
Bostoen Group Nv heeft de ambitie een duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen dat
voldoet aan de huidige en toekomstige normen en behoeften. Ook de toekomstige
energievoorziening is een belangrijk aandachtspunt, waarbij er gestreefd wordt naar
volledige CO2-neutraliteit, zowel voor gereguleerde (EPB) als niet-gereguleerde
(productieverbonden) energieverbruiken. Vandaag zijn op de site reeds zonnepanelen
aanwezig op daken van enkele loodsen en zijn er infrastructuren voor aardgas aanwezig.
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3

Streefbeelden voor het gebied

3.1

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
Hierna beschrijven we, vertrekkende van de bestaande toestand van het gebied, welke
streefbeelden zouden moeten gelden om de site, binnen de juridisch/ruimtelijke context,
goed te kunnen laten functioneren.
Gelet op de schaarse ruimte die in het Gentse voorhanden is voor de (her)ontwikkeling
van bedrijventerreinen, zal een maximale bezetting (75.000 m² BVO waarvan 15.000
m² parkeergelegenheid) nagestreefd moeten worden. Deze maximale bezetting zal er ook
voor zorgen dat een behoorlijke tewerkstelling (circa 344–2.323 werkplaatsen)
gegarandeerd wordt, uiteraard in functie van de bestemming van het gebied
(maakeconomie, opslag).
Een behoorlijke bezetting van het gebied vooronderstelt dat het gebied inzake mobiliteit
intern en extern goed ontsluitbaar is. Multimodale mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, ...)
zal voorop staan voor het behoorlijk functioneren van het gebied, zeker in relatie tot zijn
directe omgeving. Er wordt gestreefd naar een modal split van 70/30.
Gelet op de ruimtelijke structuur van de site kiezen we, inzake interne ontsluiting, voor
de aanleg van een private ruggengraat van west naar oost, die alle aanpalende
bedrijfsgebouwen kan ontsluiten en die oostelijk, via de aanleg van een rotonde, haar
externe ontsluiting naar het hoofdwegennet vindt.
We kiezen voor gegroepeerd en gebundeld parkeren, en dit op twee locaties op de site.
We voorzien voor de gehele site maximaal 552 parkeerplaatsen. Dit aantal wordt verder
uitgewerkt in de MOBER.
Het gebied is, door zijn historisch karakter, van nature waterrijk. Een doordacht
watersysteem zal moeten ontwikkeld worden (vertraagde afvoer T50) en dit vanuit
ecologisch standpunt, maar ook en vooral om overstromingen op de site te voorkomen.
Aansluitend hierbij zal zorg gedragen worden voor de landschappelijke en ecologische
relicten die zich op de site bevinden, en zullen zij stapstenen vormen voor een groene
structuur.
Het gebied behoort historisch tot een meersengebied (Bourgoyen) maar is door de tijd
heen versneden door infrastructuren (Ringvaart, R4). Vandaag heeft het een economische
bestemming. We dragen er zorg voor om de natuurlijke stapstenen, vastgesteld tijdens
het onderzoek, te bewaren en integreren ‘groene vingers’ doorheen het gebied.
De site werd voorheen bezwaard door bodemverontreiniging. Die verontreiniging is nu
in kaart gebracht. Het statuut van onschuldig eigenaar (exclusief asbest) is intussen door
OVAM bevestigd. Het is evident dat de aangeduide, vervuilde gronden eerst gesaneerd
zullen moeten worden vooraleer ze bedrijfsklaar zijn en hun nieuwe bestemming kunnen
opnemen (fasering van het project). Hiervoor worden, in samenwerking met OVAM, de
nodige initiatieven ondernomen (bodemsaneringsproject).
Ook inzake verstoring moeten de nodige initiatieven worden ontwikkeld. Voorheen bleek
geluidshinder door exploitatie problematisch (buurt). Vandaag blijkt uit onderzoek dat de
algemene geluidskwaliteit (R4 en N466) voor de site en haar omgeving een probleem kan
vormen. Passende architectuur op locatie kan, zeker in functie van de omliggende
bewoning, hieraan verhelpen.
We kiezen voor een maximale productie van hernieuwbare energie en proberen die te
matchen met verbruik op locatie.
Het vernieuwd bedrijventerrein (met een tijdshorizon tot 2050) zal aan alle standaarden
inzake duurzaamheid moeten kunnen voldoen. Een groot aantal van de functionele
kwaliteiten zullen we vatten in een duurzaamheidsmeter (Stad Gent) die als
kwaliteitsmeter zal dienen om de te nemen maatregelen te meten en te evalueren.
In de volgende paragrafen overlopen we de verschillende streefbeelden.
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3.2

VERDICHTING
Het terrein is op vandaag sterk onderbenut, met slechts 40% BVO van het potentieel van
60.000 m² BVO (zie Bijlage 5.1). Er wordt gestreefd naar een intensief en efficiënt
ruimtegebruik, waarbij de onbenutte bedrijfskavels en leegstaande bedrijfsgebouwen
geactiveerd worden. Deze aanpak sluit aan bij de visie van de stad Gent die werd
uitgeschreven in de ‘Beleidsnota Economie en Ondernemen 2014-2019’.
De vooropgestelde 75.000 m² BVO zijn de som van de verschillende functies die we op
locatie een plaats geven: maak-economie, opslag en de bijhorende parkeerruimte vormen
de hoofdfuncties.
We gaan uit van een bezettingsgraad (tewerkstelling) van ongeveer 344-2.323 personen.
Ook hier zal de mobiliteit een belangrijke randvoorwaarde zijn en zullen de streefdoelen,
opgenomen in de MOBER, moeten gehaald worden.
Een behoeftepeiling bij de buurtbewoners zal aantonen of verweefbare functies zoals een
gedeelde vergaderruimte of recreatieruimte relevant zijn.

3.3

ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID
Het uitgevoerde mobiliteitsonderzoek richt zich in hoofdzaak op de interne en externe
ontsluiting van het bedrijventerrein. Een deugdelijke oplossing voor de ontsluiting van de
site is noodzakelijk voor de geplande herontwikkeling van het gebied (eindbeeld met
60.000 m² BVO).
Om een haalbare ontsluiting te creëren, wordt gestreefd naar een aandeel autogebruik
van maximaal 70%. Minstens 30% van alle verplaatsingen van en naar de bedrijvensite
gebeurt dan met meer duurzame verplaatsingsmodi. Om deze ambitieuze modal split te
halen, is een sturend beleid nodig. Het gaat hierbij zowel om het aanmoedigen van de
alternatieven als om het ontmoedigen van het autogebruik.
In overleg met de hogere overheden werd beslist dat de projectsite via de huidige situatie
ontsloten kan worden tot een bepaald programma. Dit programma werd in gezamenlijk
overleg vastgelegd in fase 1 met een parking van 203 parkeerplaatsen. Dit werd als
aanvaardbaar beschouwd door de hogere overheden om via de bestaande ontsluiting de
ontsluiten.
Ook voor het eindbeeld werd in overleg bepaald wat de grootteorde van ontwikkeling mag
bedragen, hiervoor werd er gekozen om een parking van 552 parkeerplaatsen te voorzien.
Ook dit was aanvaardbaar voor de hogere overheden, zij het met de voorwaarde dat eerst
de externe ontsluiting aangepast dient te worden.
Hieronder worden de belangrijkste elementen rond ontsluiting en toegankelijkheid
weergegeven. Deze gegevens kunnen in detail geraadpleegd worden in het Plan-MOBER
(Bijlage 5.3).

3.3.1

Ontsluitingsalternatieven
In het Plan-MOBER (Bijlage 5.3) werden verschillende ontsluitingsalternatieven
onderzocht. In overleg met de stad Gent, MOW en AWV werd er besloten om een eerste
fase van ontwikkeling toe te laten in de huidige situatie (nulalternatief) of met beperkte
aanpassingen (zoals bv. alternatief 1B). Het programma dat ontwikkeld kan worden in
fase 1 en dus ontsloten kan worden in de huidige situatie werd ook in overleg met de stad
en MOW bepaald.
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Figuur 3-1: Nulalternatief – huidige situatie

Figuur 3-2: Alternatief 1.B
Op de lange termijn (fase 2) is het aangepast streefbeeld van de R4 het enige alternatief
dat werd weerhouden. Dus vooraleer de site volledig ontwikkeld mag worden (na fase 1)
zal eerst de rotonde aan de Mariakerksesteenweg heraangelegd moeten worden zoals in
het aangepaste streefbeeld R4 voorop wordt gesteld. Verdere inhoudelijke uitwerking zal
in het kader van de Brownfieldconvenant moeten gebeuren.
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Figuur 3-3: Aangepast streefbeeld R4
Om de ambitieuze modal split te behalen, is het noodzakelijk het gebruik van alternatieve
vervoersmodi aan te moedigen. Het gebruik van de fiets zal hierin centraal staan.
De aanleg van veilige fietspaden van, naar en langsheen de site is hierbij een belangrijke
voorwaarde. Tussen de site en de R4 loopt de fietsostrade F40. Zowel Stad Gent als
AWV/MOW gaven aan dat de afleiding van dit fietspad best zo klein mogelijk gehouden
wordt om de vlotte doorstroming niet te hinderen. Niettegenstaande dient een oplossing
te worden geboden aan de conflicten met fietsers langsheen de op- en afritten van de R4.

3.3.2

Mobiliteitsprofiel

3.3.2.1 Programma geplande situatie
Het voorziene programma voor de geplande situatie wordt in onderstaande tabel
weergegeven op basis van een verdeling van de oppervlaktes per type functie. In fase 1
wordt er op het maaiveld ruimte voorzien om te parkeren.

Nijverheid
Opslag en loodsen
Kantoren
Parking

Fase 1

Eindbeeld

13.867 m²
3.715 m²

33.512 m²
20.936 m²

1.633 m²
0 m²

4.429 m²
15.480 m²

Totaal
19.215 m²
Totaal (excl. parking)
19.215 m²
Tabel 3-1: Programma geplande situatie

74.358 m²
58.877 m²

3.3.2.2 Raming productie en attractie
Voor de raming van de productie en attractie werd een benchmark opgemaakt van de
aanwezige richtlijnen voor het bepalen van de tewerkstellingsgraad voor de functies die
voorzien worden in het masterplan. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van het bestaande
gebruik van de functies op de site en informatie die aangeleverd wordt door de
ontwikkelaar. Ook werd het richtlijnenboek geraadpleegd en deze cijfers zitten min of
meer in dezelfde lijn, wat doet vermoeden dat dit een relatief correcte inschatting is.
Echter bestaat er nog wel een zekere onzekerheid rond de effectieve invulling van het
masterplan die in rekening moet worden gebracht. Anderzijds bestaat er een zekere
discrepantie met de parkeerrichtlijnen van de stad Gent, die significant hoger liggen dan
de raming op basis van de bestaande situatie en andere richtlijnen. Daarom werd beslist
in gezamenlijk overleg met de stad, MOW en AWV om deze onzekerheden in rekening te
brengen door met een vork voor de tewerkstellingsgraad te werken.
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Tabel 3-2 geeft de vork voor de tewerkstellingsgraden per type functie weer. Deze zijn
gebaseerd op het ‘Richtlijnenboek Mober’ en de autoparkeerrichtlijnen stad Gent. Elk
scenario gaat uit van het eindbeeld met 58.877 m² BVO. Details van de berekening
kunnen worden teruggevonden in het Plan-MOBER.

Nijverheid
Opslag en loodsen

Scenario 1:
verwachte
invulling

Scenario 2:
intensievere
invulling

Scenario 3:
intensieve
invulling

0,5
0,1

3
2

4
3

Kantoren
3,5
6
Tabel 3-2: Gehanteerde vork tewerkstellingsgraad verschillende functies

8

Tabel 3-3 geeft op basis van de geplande oppervlaktes per functieniveau en de
gehanteerde vork de tewerkstelling weer op dagbasis en dit zowel voor fase 1 als het
eindbeeld.
Scenario 1:
verwachte
invulling
69

Scenario 2:
intensievere
invulling
416

Scenario 3:
intensieve
invulling
555

4
57

74
98

111
131

Totaal fase 1
Nijverheid

130
168

588
1.005

797
1.340

Opslag en loodsen
Kantoren

21
155

419
266

628
354

Nijverheid
Opslag en loodsen
Kantoren

Totaal eindbeeld
344
1.690
2.323
Tabel 3-3: Tewerkstelling op dagbasis voor elke functie voor de gehanteerde vork
De opdrachtgever heeft aangegeven eerder naar scenario 1 te streven.

3.3.2.3 Raming herkomsten en bestemmingen
Voor een raming van de herkomsten en bestemmingen van het projectverkeer wordt er
uitgegaan van enkele hypotheses over de verdeling van het verkeer in de vier
voornaamste richtingen, namelijk:
•
Richting Gent (in oostelijke richting op de N466)
•
Richting Drongen (in westelijke richting op de N466)
•
Richting Zelzate (in noordwestelijke richting op de R4)
•
Richting Zwijnaarde (in zuidoostelijke richting op de R4)
In Tabel 3-4 wordt de verdeling van het projectverkeer in elke richting weergegeven,
zowel voor het in- als het uitrijdend verkeer.

Richting Gent
Richting Drongen
Richting R4 (noord)

Verdeling
15%
35%
25%

Richting R4 (zuid)
25%
Tabel 3-4: Verdeling van het projectverkeer
De projectsite ontsluit zowel in fase 1 als in het eindbeeld via de rotonde aan de
Mariakerksesteenweg. Verdergaand op bovenstaande tabel zal de verdeling op de rotonde
als volgt zijn: 35% op de rotonde in zuidwestelijke richting op de N466 en 65% in
oostelijke richting op de N466.
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3.3.2.4 Raming modal split
Voor de modal split van werknemers en bezoekers wordt er vertrokken van de modal split
in de huidige situatie. Daarnaast wordt ook gekeken naar de situatie waarin een maximale
verduurzaming is verwezenlijkt en het autogebruik (als bestuurder) tot 70% beperkt
wordt.
Werknemers
85%

Autogebruik huidige situatie

Autogebruik max. verduurzaming
70%
Tabel 3-5: Hypotheses autogebruik (als bestuurder)

Bezoekers
100%
90%

3.3.2.5 Raming ritdistributie
Voor het ramen van de ritdistributie moet nog een hypothese worden gemaakt in verband
met de spitsaandelen. Er wordt verondersteld dat de parking die voorzien wordt voor 50%
zal vollopen tijdens het drukste ochtendspitsuur en voor 50% zal leeglopen tijdens het
drukste avondspitsuur. Dit wil zeggen dat de ritdistributie onafhankelijk van het aantal
werknemers, bezoekers en hun modal split kan worden bepaald in onderstaande tabel. De
verwachte intensiteiten op de rotonde aan de Mariakerksesteenweg werden in kaart
gebracht in het Plan-MOBER.

Parkeerplaatsen
50% in/uit
Op rotonde in oostelijke richting (65%)

Werknemers
203

Bezoekers
552

102
66

276
179

Op rotonde in westelijke richting (35%)
36
Tabel 3-6: Raming ritdistributie obv. aantal parkeerplaatsen

97

3.3.2.6 Raming parkeerbehoefte
De parkeerbehoefte wordt geraamd op basis van de richtlijnen die zijn opgenomen in het
parkeerplan Gent (19/3/2018). Deze site is gelegen in de witte zone of het buitengebied,
zoals wordt aangegeven op Figuur 3-4. Deze gebieden worden eerder gekenmerkt door
een meer autogerichte bereikbaarheid. De morfologie van de buitengebieden kan sterk
uiteenlopen zoals dunbevolkte landelijke gebieden, dorpskernen, industriezones, haven,…
Gelet op de diversiteit van het gebied wordt ervoor geopteerd om enkel minimum
autoparkeerrichtlijnen op te stellen voor de buitengebieden. De parkeervereisten zijn sterk
ontwikkelings- en plaatsgebonden. Dit vraagt om een grotere flexibiliteit.

Figuur 3-4: Gebiedsindeling voor de zonering van de parkeerrichtlijnen in het parkeerplan
Gent
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• Auto
Op basis van het programma voor elk functieniveau (Tabel 3-1) kan het minimum aantal
autoparkeerplaatsen worden bepaald in onderstaande tabel. De gehanteerde richtlijnen
worden weergegeven in het Plan-Mober (Bijlage 5.3).
Opp. (m²)

Ondergrens

Bovengrens

13.867

139

263

3.715
1.633

15
49

33
65

Totaal
Eindbeeld

19.215

203

361

Nijverheid
Opslag en loodsen

33.512
20.936

335
84

636
188

Fase 1
Nijverheid
Opslag en loodsen
Kantoren

Kantoren
4.429
133
Totaal
58.877
552
Tabel 3-7: Raming parkeerbehoefte obv. richtlijnen stad Gent

177
1.001

De opdrachtgever heeft in overleg met de stad en MOW gekozen om deze ondergrens als
richtinggevend aantal te gebruiken voor het aantal parkeerplaatsen dat op de site voorzien
zal worden.
• Fiets
Op basis van het programma voor elk functieniveau (Tabel 3-1) kan ook het minimum
aantal fietsparkeerplaatsen worden bepaald in onderstaande tabel.

Nijverheid
Opslag

Fase 1

Eindbeeld

139
22

335
126

Kantoren
24
66
Totaal
185
527
Tabel 3-8: Raming minimale fietsparkeerbehoefte obv. richtlijnen stad Gent

3.3.3

Beoordeling mobiliteitseffecten

3.3.3.1 Bereikbaarheid
Er zal weinig impact zijn op het vlak van bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het
openbaar vervoer.
Om de bereikbaarheid van het autoverkeer te beoordelen wordt de capaciteit van de
bestaande rotonde N466 X Mariakerksesteenweg beoordeeld. In fase 1 is de impact
relatief klein gezien de reeds aanwezige intensiteiten op de rotonde. De simulaties
resulteren in nog iets langere wachtrijen ten aanzien van de huidige situatie. In het
eindbeeld is de rotonde aangepast zoals in het aangepaste streefbeeld R4 voorop werd
gesteld. Dit wil zeggen dat er minder verkeer op de rotonde zal rijden, aangezien de
grootste stroom onder de grond zal zitten. De projectsite zal dan volledig ontwikkeld zijn
zoals in het eindbeeld werd geschetst met een parking van ca. 552 parkeerplaatsen, deze
verkeersgeneratie werd ook aan de rotonde toegedeeld. Overeenkomstig de simulaties in
het Plan-MOBER zal de rotonde ruim voldoende capaciteit hebben om de volledige
ontwikkeling op de projectsite te verwerken, alsook een eventuele groei van het verkeer.
Ook voor de Koninginnelaan werden geen problemen vastgesteld. In beide fases blijven
de intensiteiten onder de 400 pae/u die als richtinggevend maximum voorop worden
gesteld voor een wijkverzamelweg.
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3.3.3.2 Parkeerdruk
• Auto
De autoparkeerrichtlijnen van de stad Gent geven een aantal te voorziene
autoparkeerplaatsen dat tussen de 203 - 361 parkeerplaatsen in fase 1 en tussen de 5521.001 parkeerplaatsen in het eindbeeld ligt. De opdrachtgever heeft gekozen (in overleg
met de stad en MOW) om de ondergrens in beide fases als richtinggevend aantal te
gebruiken voor het aantal parkeerplaatsen dat op de site voorzien zal worden.
Op de site worden in beide fases het minimum aantal parkeerplaatsen voorzien, dit wil
zeggen dat in fase 1 er 203 parkeerplaatsen op het maaiveld voorzien worden en in het
eindbeeld worden er 552 parkeerplaatsen voorzien. In het eindbeeld worden deze
parkeerplaatsen verdeeld over het maaiveld (52 parkeerplaatsen) en een parkeergebouw
(500 parkeerplaatsen). Er kan dus worden geconcludeerd dat er voldoende
autoparkeerplaatsen op de site worden voorzien volgens de parkeerrichtlijnen van de stad
Gent.
Bij het bepalen van het aantal benodigde autoparkeerplaatsen moet telkens een afweging
gemaakt worden, waarbij enerzijds niet te veel autoparkeerplaatsen voorzien worden om
het autogebruik niet te veel te stimuleren, maar waar anderzijds ook niet te weinig
parkeerplaatsen worden voorzien waardoor er een parkeerdruk zou ontstaan en waarbij
er mogelijke hinder voor de omgeving kan ontstaan. Dit is een van de redenen dat de
opdrachtgever de ondergrens van de parkeerrichtlijnen als richtinggevend aantal heeft
gekozen.
Het masterplan voorziet in dit opzicht ook een zekere flexibiliteit, waarbij er rekening
wordt gehouden met de uiteindelijke invulling van het programma, het parkeergebouw
kan namelijk relatief eenvoudig aangepast worden om een extra bouwlaag toe te voegen
of weg te nemen.
De tewerkstelling op de site werd voor verschillende scenario’s bepaald. Als een van de
scenario’s op basis van de bezettingscijfers van de parkeerrichtlijnen van de stad Gent
(scenario 2 en 3) zich voltrekt, dan zal er een parkeertekort op de site zijn. In dit geval
engageert de opdrachtgever zich om de automobiliteit op de site te beperken door de
maatregelen te nemen die opgesomd worden bij de milderende maatregelen in de PlanMOBER. Echter is dit niet de verwachting van de opdrachtgever die streeft naar een
invulling op basis van de huidige activiteiten (scenario 1).
• Fiets
Het aantal fietsenstallingen dat voorzien zal worden op de site ligt nog niet vast in het
masterplan. Bijgevolg kan er ook geen toetsing gebeuren aan de fietsparkeerrichtlijnen
van de stad Gent die stellen dat er minimaal 185 fietsparkeerplaatsen in fase 1 en 527
fietsparkeerplaatsen in het eindbeeld voorzien moeten worden.
Er kan wel reeds aanbevolen worden dat er ruim voldoende fietsenstallingen en dus
minstens de aantallen uit het parkeerplan Gent voorzien moeten worden om ook een
eventuele groei van het fietsgebruik in de toekomst te kunnen opvangen. Daarnaast
moeten dit kwaliteitsvolle, afgesloten en comfortabele stallingen zijn, die toegankelijk zijn
en verspreid overheen de site gelegen zijn. Ook het voorzien van ruimte voor andere types
fietsen (bakfietsen, …) en brommers/motors is een belangrijk aandachtspunt.

3.3.3.3 Verkeersleefbaarheid
De impact op de verkeersleefbaarheid zal eerder beperkt zijn. De N466 en de R4 zijn
namelijk de voornaamste ontsluitingswegen en zullen door de ontwikkelingen op de site
een intensiever gebruik kennen. Echter is dit intensiever gebruik in lijn met de
wegencategorisering en de functie van deze wegen. Er kan verwacht worden dat de
emissies en de geluidshinder licht zullen toenemen op beide wegen ten gevolge van de
ontwikkelingen op de site ten aanzien van de huidige situatie.
De site ontsluit wel via de Koninginnenlaan (een wijkverzamelweg), waarlangs 9 woningen
gelegen zijn. Voor een wijkverzamelweg wordt in functie van de verkeersleefbaarheid een
maximale intensiteit van 400 pae/u (in totaal voor beide richtingen) vooropgesteld. Een
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lokaal bedrijventerrein kan dus langs een wijkverzamelweg ontsluiten. Dit werd ook
besproken en overeengekomen met de stad Gent en MOW. Zowel in fase 1 als in het
eindbeeld blijven de geraamde intensiteiten onder deze grens.

3.3.4

Conclusie
Het ganse proces rond de externe ontsluiting zal via een apart spoor, en in samenwerking
met de betrokken overheden gevoerd worden. Dit proces zal mee geïmplementeerd
worden in de toegekende brownfieldconvenant. Samen met het Masterplan wordt het
Plan-MOBER opgeleverd dat de belangrijkste inzichten met betrekking tot de ontsluiting
bundelt en de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking verder beschrijft.
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3.4

WATER
Water op de site is een belangrijk gegeven. Vooral de afvoer- en buffersystemen zijn van
cruciaal belang. De afwatering van de site wordt opgesplitst in drie delen. Het volledige
terrein wordt afgewaterd via grachten langs de wegenis die uitmonden in de waterloop
van categorie 3. Deze loopt verder af naar de gracht van de Ringvaart. In dit masterplan
worden de conclusies van een aantal onderzoeken op hoofdlijn gerapporteerd, maar bij
nadere uitwerking (realisatie) zal nog verdergaand onderzoek nodig zijn.

3.4.1

Aannames
Voor de berekening van de waterbuffering wordt uitgegaan van het masterplan in zijn
huidige fase (streefbeeld), waarbij 50% groendaken ingerekend worden. Dit zal in het
uitgiftebeleid/parkmanagement opgelegd worden aan de toekomstige bedrijven.
De waterloop op de site betreft een waterloop van categorie 3 (bevoegdheid Stad Gent).
Inzake beheer wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in
de gewestelijke hemelwaterverordening.
Deze berekening is gebaseerd op de grondwaterstanden zoals ze zijn opgemeten door
ABO tussen 1/03/2017 en 6/03/2017. De gemeten dieptes van de grondwaterstanden
werden omgezet naar waarden in mTAW gebruikmakend van het DTM.
Deze opmetingen zijn nog niet gebieds-dekkend. Zo zijn in het noordwesten en in het
zuidoosten geen metingen uitgevoerd. De waarden varieerden van 5.35 mTAW tot 7.13
mTAW. Figuur 3-5 toont de meetlocaties en een interpolatie van de gemeten
grondwaterstanden.

Figuur 3-5: Meetlocatie en interpolaties grondwaterstanden
Tot op heden (masterplan) en in het kader van een worst-case benadering gaan we uit
van deze inzichten waarbij infiltratie van de bodem niet ingerekend werd. Verder
onderzoek a.d.h.v. infiltratieproeven zal moeten uitwijzen wat de invloed van de
gesteldheid van de bodem is om de infiltratiemogelijkheden te optimaliseren. Dit zal
gebeuren bij de verdere technische uitwerking van de infrastructuur op vergunningsniveau
waarbij in overleg met Farys zal worden getreden. Bij de opbouw van het
hemelwaterhuishoudingssysteem wordt bijgevolg vertrokken van buffering met
vertraagde afvoer.
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In het huidig voorliggend voorstel wordt uitgegaan van 3 buffersystemen, voorzien met
telkens een afzonderlijk lozingspunt (zie Figuur 3-6):
1. Gebouwen en wegenis ten noorden van de bestaande waterloop:
De buffering wordt voornamelijk voorzien in 1 gracht tussen de gebouwen en de
R4. Om de afwatering te voorzien van de wegenis en de gebouwen ten zuidwesten
van de wegenis, wordt een gracht aangelegd langs de weg.
2. Gebouwen en wegenis ten zuiden van de bestaande waterloop en ten noorden van
de ontsluiting richting N466:
De buffering wordt voornamelijk voorzien in 2 grachten tussen de gebouwen en
de R4. Om de afwatering te voorzien van de wegenis en de gebouwen ten
zuidwesten van de wegenis, wordt een gracht aangelegd langs de weg.
3. Gebouwen en wegenis ten zuiden van de ontsluiting op de N466:
De buffering wordt voornamelijk voorzien in langsgrachten en een wadi.

Figuur 3-6: Buffersystemen
De buffersystemen en doorvoer worden voorzien boven de grondwatertafel, zodat het
systeem niet drainerend werkt. Het is mogelijk een ondoorlatend buffersysteem te
voorzien dat zich dieper dan de grondwatertafel kan uitstrekken, teneinde minder
oppervlakte-inname te veroorzaken op het terrein. Wanneer de buffer echter niet gevuld
is en het grondwater hoger staat dan de bodem van het buffersysteem, kan de waterdruk
ervoor zorgen dat het systeem instabiel wordt. Er wordt bijgevolg voor gekozen om de
buffersystemen boven de grondwatertafel te voorzien.
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•
•

Voor de eerste twee buffersystemen wordt een minimaal bodempeil aangenomen
van 7mTAW; Het verschil tussen deze waarde en de grondwaterstand (Figuur 3-5)
is niet significant.
Voor het derde buffersysteem wordt een minimaal bodempeil van 6.3mTAW
aangenomen. Binnen deze zone zijn geen metingen van de grondwatertafel
beschikbaar, maar er wordt aangenomen dat de grondwatertafel gelijkaardig zal
zijn als deze iets noordelijker, namelijk ongeveer 6.3mTAW.

Om het buffersysteem te dimensioneren werden volgende voorwaardes vooropgesteld:
buffering 250 m³/ha verharding
lozing 20l/s.ha verharding
50% groendaken waarvan 50% gebufferd wordt op het dak en 50% afstroomt
naar de buffers. Tijdens piekneerslagen stroomt het volledig oppervlak af (er
wordt verondersteld dat de groendaken reeds verzadigd zijn).
Waterdoorlatende parkeerplaatsen en niet-waterdoorlatende wegenis
Afmetingen van de bestaande gracht werden ingeschat o.b.v. DTM:
o Kruinbreedte 5.8m;
o Minimumpeil 6m;
o Oeverpeil 7.14m;
o Diepte 1.14m;
o OT1:1 profiel => bodembreedte 3.52m;
o Opgemeten waterpeil (dd. 12/4/2018): 6.19mTAW
Onder de wegenis worden doorsteken voorzien door kokers met afmetingen
800x400, met 75 tot 80 cm dekking (sifons).
Het maaiveld werd overgenomen van het bestaande hoogtemodel.
Het maaiveld van de knopen van de bestaande gracht wordt verondersteld gelijk
te zijn aan het maaiveld van de oever.

Figuur 3-7: Aanduiding verondersteld maaiveld site
Er werd gerekend met 2 scenario’s waarin de verharding rond de gebouwen
waterdoorlatend of niet-waterdoorlatend is. Scenario 1 rekent de ingetekende verharding
rond de gebouwen waterdoorlatend in en dus niet als een afstromend oppervlak. Scenario
2 voorziet de ingetekende verharding ondoorlatend en dus als afstromend oppervlak. De
afmetingen van grachten en leidingen worden, in dit scenario, aangepast zodanig dat er
voldaan kan worden aan de buffer- en ontwerpvoorwaarden, rekening houdend met de
bijkomende verharding.
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3.4.2

Voorlopige resultaten
Indien 50% van de gebouwen groendaken hebben, moet slechts ¾ van de oppervlakte
van de daken worden ingerekend voor de berekening van de buffering (t.o.v. 7/8 bij 25%
groendaken). In buffersysteem 3 is uitsluitend straatverharding aanwezig, die volledig
ingerekend wordt.
Scenario 1

Scenario 2: max. verharding

Opp.

Opp.

Buffering

Doorvoer

Opp.

Opp.

Buffering

Doorvoer

Weg

Dak

(m³)

(m³/s)

Weg

Dak

(m³)

(m³/s)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

Buffersyst. 1

0,239

1,282

300

0,03042

0,487

1,282

362

0,03538

Buffersyst. 2

0,64

3,407

799

0,08094

1,088

3,407

887

0,08799

Buffersyst. 3

0,697

0

174

0,00139

0,697

0

174

0,00139

Tabel 3-9: Resultaten doorrekening waterbuffering
Om aan de buffervoorwaarden (p.34) te voldoen, worden brede, ondiepe grachten
voorzien aan een gradiënt van minimaal ongeveer 0,5‰. Per grachtsegment (Figuur 3-8)
worden de afmetingen van de grachten samengevat (Tabel 3-10). Grachten 1 en 3 werden
beperkt gehouden in breedte, aangezien deze tussen het fietspad en de rijweg zouden
liggen. Kengetallen van de berekening van het buffersysteem worden weergegeven in
Tabel 3-9.

Figuur 3-8: Grachtsegmenten
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Bodembreedte

Diepte (mm)

Kruinbreedte (mm)

(mm)
Gracht 1, scenario 1

1000

510

2020

Gracht 1, scenario 2

1000

510

2020

Gracht 2, scenario 1

4500

600

5700

Gracht 2, scenario 2

5700

600

6900

Gracht 3, scenario 1

1700

500

2700

Gracht 3, scenario 2

1900

500

2900

Gracht 4, scenario 1

6800

500

7800

Gracht 4, scenario 2

8000

500

9000

Gracht 5, scenario 1

1000

600

2200

Gracht 5, scenario 2

1000

600

2200

Gracht 6, scenario 1

5000

600

6200

Gracht 6, scenario 2

5000

600

6200

500 tot 1000

500 tot 1000

Maximaal 3000

Grachten 7,
scenario 1 en 2
Buffervijver,
scenario 1 en 2

Bodemoppervlakte

Oppervlakte aan maaiveld

324 m² (6,31 mTAW)

225 m² (6,95 mTAW)

Tabel 3-10: Grachtafmetingen

3.4.3

Aandachtspunten
-

-

-

3.4.4

De grachten zijn zeer ondiep (en breed) als gevolg van de hoge grondwaterstanden,
hiermee dient rekening te worden gehouden voor de afwatering van de gebouwen.
Het waterpeil dat werd opgelegd aan de meest afwaartse knoop is relatief laag.
Wanneer de maximale waterstand hoger is dan de drempels, kan dit voor
terugstroming vanuit de bestaande gracht naar de buffersystemen zorgen. Er werden
terugslagkleppen voorzien op de knijpopeningen.
Aangezien niet alle hoogteliggingen van de projectzone bekend zijn, werden
hoogteliggingen aangenomen of overgenomen van het DTM. Een wijziging van deze
aangenomen hoogteliggingen betekent een herziening van het huidige
afwateringsconcept.
De drempelpeilen bevinden zich op slechts 0,2m onder het maaiveld, omdat de
grachten anders nog breder zouden voorzien moeten worden om aan de buffereisen
te voldoen.
De buffergrachten zouden zeer breed en ondiep zijn. Tussen de gebouwen en de
bestaande gracht zou op meest beperkende locaties net voldoende plaats zijn om deze
buffer te voorzien.
Het aanleggen van ondoorlatende verharding zorgt voor een verbreding van de
buffergrachten van minstens 1 m.

T = 50
In het ontworpen systeem wordt onderstaande buffering voorzien en worden volgende
doorvoerdebieten gesimuleerd per lozingspunt. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de
buffereisen. Bij T=2 j. voeren buffersysteem 1 en 3 enkele l/s te veel door, maar dit wordt
ruim gecompenseerd doordat buffersysteem 2 minder doorvoert dan toegelaten. Er vindt
geen wateroverlast plaats bij T=50 j.
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Scenario 1

Scenario 2

Buffersysteem 1
Buffering (m³)
Doorvoer T2 (m³/s)

305

362

0,032

0,033

Debiet drempel T2 (m³/s)

0

0

Debiet drempel T20 (m³/s)

0,153

0,171

Debiet drempel T50 (m³/s)

0,244

0,277

Buffersysteem 2
Buffering (m³)
Doorvoer T2 (m³/s)

803

912

0,065

0,066

Debiet drempel T2 (m³/s)

0

0

Debiet drempel T20 (m³/s)

0,262

0,269

Debiet drempel T50 (m³/s)

0,434

0,433

Buffersysteem 3
Buffering (m³)
Doorvoer T2 (m³/s)

182

182

0,01586

0,01586

Debiet drempel T2 (m³/s)

0

0

Debiet drempel T20 (m³/s)

0,0079

0,0079

Debiet drempel T50 (m³/s)

0,035

0,035

Tabel 3-11: Doorvoerdebieten buffering

3.5

BODEMKWALITEIT
In het beschrijvend gedeelte werd gerapporteerd rond de vastgestelde verontreinigingen.
Daaruit blijkt dat verschillende percelen het voorwerp zullen uitmaken van een
bodemsaneringsproject. Deze projecten worden nu, op een apart spoor, ontwikkeld en dit
in nauwe samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
Van zodra de timing van deze projecten bekend is, zal ook een timing worden opgesteld
die gids zal zijn voor de ontwikkeling van de site.
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3.6

LANDSCHAP EN ECOLOGIE
De site is gelegen in de nabijheid van het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen en wordt
zo ingericht dat hinder naar het natuurgebied vermeden wordt. De landschappelijke
inrichting van het gebied zal in sterke mate afhangen van de ligging van de
waterbufferbekkens en groenzones, al dan niet gekoppeld aan elkaar.

3.6.1

Aanwezige ecologische elementen

3.6.1.1 Gracht langs R4
De gracht tegen de R4 is deels begroeid met een waardevolle riet- en lisdoddevegetatie.
Het is gewenst dat deze vegetatie zich verder uitbreidt over de gehele lengte van de
gracht. De noordoostelijke oever is grotendeels begroeid met bramen en brandnetels met
hier en daar opslag van wilg en els. Het is een optie om de boomopslag op die oever
gefaseerd terug te zetten om zo meer ruimte en licht te bieden aan de riet- en
lisdoddevegetatie in de gracht opdat deze zich verder kan uitbreiden. De gracht is evenwel
een onderdeel van de weginfrastructuur (AWV); We moeten nakijken in welke mate deze
gracht mee deel kan uitmaken van de ecologische infrastructuur (ruimere context).
Voor AWV kan een koppeling van de baangracht als onderdeel van de groenbuffer; een
strikte scheiding met de te creëren waterbuffer is echter wel wenselijk, dit om eventuele
vervuilingen op de R4 gericht te kunnen aanpakken. AWV wenst ook de huidige inrichting
en het bestaande (eigen) beheer aan te houden. Dat houdt in dat aanpassingen (zoals
oeveraanpassingen) niet wenselijk zijn. Een afgeschuinde, ecologische oever kan wel aan
de parallelle buffergracht.

Figuur 3-9: Begroeiing met riet en lisdodde (Foto Antea Group)
De huidige breedte van dit groen-blauw lint bedraagt 11-12 meter, terwijl de Stad Gent
een minimale breedte van 20 meter verkiest. Die extra 8-9 meter kan aan de
zuidwestelijke oever gerealiseerd worden, weliswaar met inname van een deel van de
betonplaat die er aanwezig is. De oever wordt er best heringericht in functie van het
versterken van zijn functie als groenbuffer, maar ook in functie van een meer natuurlijke,
zacht hellende oever.
Voor de inrichting wordt best een deel van de betonplaat opgebroken (over een breedte
van 8-9 meter van de huidige rand). De oever wordt best afgegraven volgens een helling
van maximaal 1:4 tot 1:6 voor zover de ruimte dit toelaat. Op deze zacht hellende oever
wordt een mantelzoomvegetatie gecreëerd met hoge boomsoorten (zoals zwarte els en
schietwilg). Deze zijn al grotendeels aanwezig en blijven dus best behouden. Ten
zuidwesten van dit lint van hoge boomsoorten, wordt een lint van lagere boomsoorten en
struweel aangeplant (d.i. de mantel), waarbij de voorkeur uitgaat naar bloem-, bes- en/of
zaadrijke soorten ten voordele van vogels, insecten en andere organismen (vb. Gelderse
roos, vlier, hazelaar, sleedoorn, enz.). Een goed ingerichte mantelzoomstructuur vereist
een minimaal beheer.
Nog verder naar het industrieterrein toe, is ruimte voor een ruigte (d.i. de zoom). Deze
ruigte kan zich spontaan ontwikkelen bij een minimaal maaibeheer (1 keer / 1-4 jaar).
Ter versnelling van de ontwikkeling van ruigte kan er lokaal maaisel in deze zone
Bopro

39/67

Herontwikkeling site Drongen
07/09/2019

opgeworpen worden. Langsheen het wegdek is er nog ruimte voor een smalle strook gras
die 2 keer per jaar gemaaid kan worden (in juni en in september).

Figuur 3-10: (Links) weergave van een mantelzoom (foto: Ecopedia); (Rechts) bestaande
bomenrij, waarbij een deel van de betonplaat kan worden uitgebroken voor de te creëren
mantelzoomstructuur (foto: Antea Group)
Verder vormt afval een belangrijk aandachtspunt. Lokaal is er een ophoping van plastics
en ander afval in zowel de gracht als op de oevers. Dit afval wordt best weggehaald en
verdere al dan niet opzettelijke vervuiling vermeden.

3.6.1.2 Japanse duizendknoop
Bij de herinrichting tot de zacht hellende oever met een mantelzoomvegetatie dient
bijzondere aandacht besteed te worden aan de Japanse duizendknoop die er momenteel
reeds over enige lengte aanwezig is. Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die
lokale, inheemse soorten overwoekert en verdringt. Verdere verspreiding van deze soort
dient dan ook te allen tijde vermeden te worden. Men dient dus de nodige aandacht te
besteden aan maai- en graafwerken. De grond die vrijkomt, wordt door de Stad Gent
beschouwd als ‘vervuilde grond’ met alle daaraan verbonden voorzorgsmaatregelen.
Maaien moet vermeden worden en kan enkel in de randen, waarbij ook omzichtig moet
worden omgesprongen met het maaisel.
Om verdere verspreiding tegen te gaan worden haarden van Japanse duizendknoop
afgebakend in situ, zodat het maaibeheer hierop kan worden afgestemd. Op die manier
beperkt men de verdere verspreiding van de plant.

Figuur 3-11: Japanse duizendknoop op de oever (foto: Antea Group).

3.6.1.3 Waterloop tussen loodsen
De gracht tussen de loodsen (waterloop categorie 3) is momenteel ten noorden van de
brug langs weerszijden begroeid met een dichte knotwilgenrij; ten zuiden van de brug
slechts langs één zijde. De oever is onnatuurlijk, quasi verticaal en bestaat uit roosters
van wapeningsstaal met daartegen beton, platen, doeken en daartegen grond.
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Ook hier is een afschuining van de oever wenselijk met een helling van 1:4 tot 1:6 langs
weerszijden van de gracht. De knotwilgen zijn nog relatief jong en vragen veel onderhoud.
Bovendien komt een groot deel van de bladval in het water terecht wat nadelig is voor het
zuurstofgehalte van het water. De knotwilgen moeten niet behouden blijven. Integendeel,
door meer licht aan het water te laten komen, kan er zich een rijke oevervegetatie
ontwikkelen. Eventueel kunnen lokaal wel enkele groepjes van knotwilgen bewaard blijven
of vervangen door enkele solitaire wilgen die in tegenstelling tot knotwilgen geen
afzonderlijk beheer vereisen.

3.6.1.4 Braakliggend terrein (driehoek) noordwesten
Het eerste gedeelte bestaat uit een verruigd glanshavergrasland met restanten van een
zwak ontwikkelde moerasspirearuigte en lokaal veel wilgenopslag. Dit gedeelte kan in
principe ontwikkeld worden; al stelt de Stad Gent wel het verbreden van de buffer aan de
gracht tussen het projectgebied en de ring tot voorwaarde voor de ontwikkeling van dit
gebied. Meer naar het noorden gaat de vegetatie over in een verruigde rietvegetatie met
restanten van een zwak ontwikkelde moerasspirearuigte. Dit betreft een verboden te
wijzigen vegetatie, waardoor verstoring van deze zone best tot een minimum beperkt
wordt.

3.6.1.5 Groenbuffer tussen bedrijfssite en woonwijk
De bestaande bufferdijk is beplant met een jonge, dichte aanplant van hazelaar (1x1m)
met bovenop de dijk schietwilgen om de ±10m. Aangezien beide soorten weinig tot niet
geschikt zijn voor de aanplant op dijklichamen (te droog), is de groeikracht ervan beperkt.
Toch ontwikkeld de aanplant zich traag maar zeker en zijn geen bijkomende maatregelen
nodig. Tussen de dijk en de bestaande loods heeft er zich in de brandgang een matig tot
goed ontwikkelde ruderale pioniersvegetatie ontwikkeld. Door jaarlijks 1x te maaien in
het najaar (september), kan deze vegetatie zich verder ontwikkelen en blijft de brandgang
open en toegankelijk.
Momenteel beperkt de bufferdijk zicht tot de zone parallel aan de Zeger van Kortrijkstraat.
De bufferdijk wordt best verlengd richting zuidoosten, parallel aan de Henri de
Sagherstraat (ter hoogte van de bestaande haag van laurierkers). De dijk wordt best
ingezaaid met een grasmengsel van een- of tweejarige soorten zoals Italiaans raaigras.
Deze soorten houden de dijk samen (gaan erosie tegen), maar verliezen na enkele jaren
hun dominantie en bieden zo ruimte voor inheemse flora, waarna zich op langere termijn
spontaan een ruigte en bos op de dijk kan ontwikkelen. Het kan wel interessant zijn om
onderaan de dijk een mantelzoomvegetatie aan te planten.

3.6.2

Conclusie
In het noorden van het plangebied bevindt zich een verboden te wijzigen rietvegetatie.
Deze blijft best behouden. De gracht tussen de R4 en het plangebied blijft behouden. De
Stad Gent wenst een bredere buffer (20m) tussen het bedrijfsterrein en de R4. Voor AWV
is een koppeling tussen baangracht en buffergracht niet mogelijk, waardoor deze naast
elkaar dienen te worden voorzien. Indien er nog voldoende ruimte voorhanden is, wordt
de buffergracht aan de bedrijfszijde voorzien van een zacht hellende oever, waar mogelijk
in combinatie met een biodiverse mantelzoomvegetatie. Ook de dwarsgracht tussen de
loodsen kan natuurvriendelijker ingericht worden door de oevers af te graven tot een
zachtere helling.
Indien de vijver aan de parking behouden blijft, kunnen ook hier de oevers afgeschuind
worden ten voordele van amfibieën en insecten. Waar mogelijk kunnen ook de bestaande
beuken- en haagbeukenhagen behouden blijven. Deze vormen namelijk schuilgelegenheid
en voedselbron voor zowel vogels als andere diersoorten. Echter, als deze elementen niet
integreerbaar zijn in het masterplan, kunnen ze worden verwijderd.
Behalve het versterken van de groenbuffer tussen het industrieterrein en de R4, wordt
ook best de groenbuffer tussen het industrieterrein en de woonwijk versterkt. Dat kan
door enerzijds de bufferdijk te verlengen en anderzijds een deel van de intussen reeds
verruigde tuin van de villa verder spontaan tot een diverse houtkant te laten ontwikkelen.
Aan de randen van beide groenbuffers kan bovendien een biodiverse overgangsvegetatie
gecreëerd worden onder de vorm van een mantelzoomvegetatie.
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Volgende invasieve exoten vormen bovendien aandachtspunten:
• Japanse duizendknoop: Antea Group heeft meegewerkt aan een vademecum voor de
bestrijding ervan. De meest effectieve optie is (alle) stengels injecteren met
onverdunde roundup. Echter is dit geen optie op de desbetreffende locatie, vlakbij
open oppervlaktewater.
• Bamboe: momenteel beperkt oppervlak op braakliggend deel in uiterste noorden.
Deze wordt best verwijderd om verdere verspreiding tegen te gaan.

Kaart 3-1: Potenties ecologie

3.7

HINDER

3.7.1

Geluid
Mogelijke problemen met geluidskwaliteit kunnen ontstaan op twee sporen: enerzijds is
er de geluidsbelasting van de R4 en N466, anderzijds is geluidshinder, veroorzaakt door
activiteiten op de site zelf, niet ondenkbaar. Het is daarom van belang dat op deze twee
sporen maatregelen worden getroffen.
De geluidsbelasting afkomstig van de R4 en N466 overschrijdt de grenswaarden voor
gebieden binnen 500m van een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s uit Vlarem II
(cfr. 2.7). Deze hinder kan gemilderd worden door zoveel mogelijk gesloten bebouwing te
realiseren t.o.v. de voormelde infrastructuren; zo wordt per definitie een geluidswal
gecreëerd. Waar er in de eerste rij gebouwen nog openingen zijn, wordt bij voorkeur in
de tweede rij aaneengesloten bebouwing voorzien, zodat geen open corridors ontstaan
tussen de R4 en de achterliggende woonwijk. Ter hoogte van de waterloop zal echter een
corridor blijven. Hier kan men de bebouwing zo veel mogelijk proberen te schranken. In
een volgende fase wordt de effectieve geluidsbufferende functie van de gesloten
bebouwing verder onderzocht, waarbij ook de weerkaatsing van geluid in de richting van
het kanaal en de Bourgoyen een belangrijk aandachtspunt vormt.
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Figuur 3-12: Buffering geluid
Het is evenwel evident dat, als men de geluidsbelasting van de R4 en N466 kan verlagen
via de herontwikkeling van het bedrijventerrein, men ervoor dient te zorgen dat dit niet
teniet wordt gedaan door de toekomstige bedrijfsactiviteiten. In eerste instantie kan
bijvoorbeeld al de verplichting gelden om alle activiteiten indoor uit te voeren. Daarnaast
geldt in de eerste plaats het beoordelingskader van VLAREM en de geluidsvoorwaarden
voor vergunningsplichtige inrichtingen (omgevingsvergunning). Het specifieke geluid dat
een bepaald bedrijf produceert, kan, indien dit noodzakelijk blijkt (geluidshinderende
activiteiten), via vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot een maximaal
geluidsniveau. Praktisch kunnen deze maatregelen door de gebouwen akoestisch extra te
isoleren, door geen poorten gericht naar de woonwijk te voorzien en door de verplichting
op te leggen steeds met gesloten deuren de activiteiten uit te voeren. Geluidsbelasting
en/of geurhinder afkomstig van het bedrijventerrein zal dan ook geregeld worden via de
omgevingsvergunning van de toekomstige bedrijven.
De geluidslast door intern verkeer op het bedrijventerrein wordt deels gemilderd door het
parkeren gedeeltelijk collectief op het bedrijventerrein te organiseren. Verkeer dat dieper
het bedrijventerrein in moet, wordt deels akoestisch ‘geïsoleerd’ door de gesloten
bebouwing langs de hoofdontsluitingsweg.

3.7.2

Geur
In Vlaanderen bestaat geen algemeen juridisch kader voor geurhinderbeheersing. Maar
voor industriële activiteiten kan VLAREM bijzondere sectorale voorwaarden opleggen.
Voorbeeldmaatregelen zijn: ontvangstkelders en voorbezinkbassins afdekken bij
rioolputten, dampretoursystemen en drijvende daken installeren voor de opslag van
oplosmiddelen, naverbranders installeren om eventuele residuele geuren na een
productieproces te elimineren, … Dit is echter dermate afhankelijk van de specifieke
activiteiten in de gebouwen, dat op masterplanniveau geen ontwerprichtlijnen kunnen
worden geformuleerd. Dit zal verder opgenomen worden in de omgevingsvergunningen
van de desbetreffende bedrijven.
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3.8

ENERGIE
Bostoen Group Nv heeft de ambitie een duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen dat
voldoet aan de huidige en toekomstige normen en behoeften. Ook de toekomstige
energievoorziening is een belangrijk aandachtspunt, waarbij er gestreefd wordt naar
volledige CO2-neutraliteit, zowel voor gereguleerde (EPB) als niet-gereguleerde
(productieverbonden) energieverbruiken.
Een duurzaam bedrijventerrein beschikt op locatie over een wisselwerking tussen de
productie en het verbruik van energie. De huidige locatie heeft reeds een aantal
zonnepanelen in exploitatie maar een globale balans van productie en verbruik is niet
voorhanden.
De site is niet geschikt voor de installatie van windmolens; daarvoor is de aanwezigheid
van de woonfunctie te prominent en de beschikbare ruimte te beperkt. De aanleg van een
lokaal warmtenet (warmte-/koudepompen) wordt onderzocht. Momenteel wordt er nog
geen keuze gemaakt voor een specifiek energiesysteem gezien de snelle evolutie van de
markt.
Studiebureau ZES werd aangesteld voor de opmaak van een holistische visie op vlak van
energie. Deze visienota (Bijlage 5.4) biedt een antwoord op de vragen omtrent de te
nemen maatregelen om lock-ins te vermijden, de aandachtspunten in verband met
uitgiftebeleid en welke de ‘no-regret’-maatregelen zijn. Met andere woorden de
maatregelen die dermate zeker en snel worden terugverdiend, ongeacht technologische
of markteconomische ontwikkelingen, dat het onverantwoord is ze niet toe te passen.
Na afweging tussen het openbaar of privaatrechtelijke karakter van de site (interne
ruggengraat van west naar oost), werd gekozen voor het privaatrechtelijke karakter,
mede doordat de mogelijkheden tot integraliteit van de energieproductie, distributie en
verbruik op locatie dan groot zijn. De afweging werd gemaakt aan de hand van
onderstaande voor- en nadelen.
•

Openbare wegenis
+ Subsidiemogelijkheden
+ Vrijgesteld van beheer en onderhoud
+ Post wordt individueel bedeeld
- SB250 moet gevolgd worden

•

Private wegenis
+ Integraliteit van energieproductie, distributie en verbruik op locatie
+ Eventueel waterbuffering op siteniveau ipv. per perceel
+ Ruimtewinst
+ Terrein kan afgesloten worden
- Belast met beheer en onderhoud
- Aansprakelijkheid
- Postbedeling door parkmanagement

In samenwerking met externen (producent) wordt onderzocht op welke manier deze
integraliteit kan worden bereikt. De ontwikkeling van het energieprogramma kan parallel
gebeuren met de ontwikkeling van het terrein (gefaseerd).
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3.9

DUURZAAMHEID
Om de duurzaamheid van het vernieuwd bedrijventerrein te evalueren, wordt gekozen
voor de ‘Duurzaamheidsmeter voor economische sites’ van de Stad Gent. In het schema
hieronder worden de verschillende criteria en hun gewicht in beeld gebracht. Het volledige
rapport van de pre-assessment inschatting is terug te vinden in bijlage 5.4.

Figuur 3-13: Criteria Duurzaamheidsmeter Stad Gent
De resultaten die we voor deze fase bekomen na het toetsen van de streefbeelden aan de
evaluatiecriteria van de duurzaamheidsmeter zijn de volgende:
1. Het projectproces wordt op een eenduidige manier georganiseerd en gecoördineerd.
De projectgroep bewaakt de kwaliteit en een voldoende robuust participatiemodel.
2. De site is gelegen op een geschikte locatie inzake bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer door de nabijheid van de R4 en N466 richting E40. Niettegenstaande moet de
ontsluiting grondig herbekeken worden on de site vlot toegankelijk te maken. De
ligging van de site, in combinatie met een doordachte inrichting en programma geven
een score van 62,22% in het hoofdstuk ‘Inplanting, inrichting en programma’.
3. Zoals reeds aangegeven is mobiliteit op en naar de site een item waarop sterk wordt
ingezet. Zowel de uitwerking van een deugdelijke ontsluiting voor voetgangers,
fietsers autoverkeer en vrachtverkeer als het management tijdens exploitatie van de
site. Een score van 85% wordt geambieerd.
4. Het natuurlijk milieu op de site werd volledig geïnventariseerd. Waardevolle
elementen blijven behouden, gronden worden gesaneerd en er is aandacht voor
nieuwe natuurontwikkelingen. Dit levert een score van 92,5% voor dit criterium.
5. De waterhuishouding voor de gehele site werd in kaart gebracht. Gelet op het
waterrijke karakter van dit gebied wordt voorzien in een kwalitatieve bufferring op
locatie.
Er wort ingezet op infiltratie, vertraagde afvoer en hergebruik van
hemelwater. Zo bedraagt de score voor dit criterium 70%.
6. In het hoofdstuk ‘grondstoffen en afval’ wordt een inschatting gemaakt aan de hand
van de vooropgestelde ambities. Deze ambities zullen in latere fases concreet
uitgewerkt worden. Dit behelst onder andere een materiaalplan voor ontwerp en
beheer, correcte materiaaldimensionering, gebruik van duurzame materialen en een
duurzame afvaluitstroom. Het parkmanagement zal bij de uitwerking van deze
ambitiesmet een richtscore van 61,67%, een cruciale rol spelen.
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7. De ontwikkeling van het energieprogramma zal plaatsvinden in latere fase, waardoor
de score voor het hoofdstuk energie slechts gebaseerd is op ambities. Studiebureau
ZES werd aangesteld voor de opmaak van een holistische visie op vlak van energie.
Deze visienota zal een antwoord bieden op de vragen omtrent de te nemen
maatregelen om lock-ins te vermijden, de aandachtspunten in verband met
uitgiftebeleid en welke de ‘no-regret’-maatregelen zijn. Dit zal een beter doorzicht
geven naar de streefdoelen op vlak van energie waardoor ook de score die momenteel
ingeschat werd op 64,38%, concreter zal worden.
8. De leefbaarheid van de woonbuurt naast de site is een belangrijk element in de
herontwikkeling van de site. Er wordt sterk ingezet op het voorkomen van lawaai- en
geurhinder. Ook de ambities betreffende veiligheid op en rond het terrein en de
toegankelijkheid en leesbaarheid van de site zijn hoog en zorgen voor een score van
87,5%.
9. De socio-economische impact van het vernieuwde bedrijventerrein kan, op dit
moment – de conceptuele fase –, moeilijk worden ingeschat. We dragen wel actief
zorg voor de interne samenhang van de bedrijven en de geambieerde criteria door
een passend parkmanagement.
De scores van deze deelthema’s worden volgens hun respectievelijk gewicht samengeteld.
Het eindtotaal bedraagt momenteel 77,5%. Dit cijfer is echter, zoals reeds aangegeven,
een inschatting gebaseerd op de gestelde ambities in het masterplan.

3.10

DRAAGVLAKVORMING
De site is onmiddellijk naast een woonwijk gelegen. De bewoners zijn dan ook belangrijke
stakeholders waarmee het nodige overleg zal plaatsvinden. In het proces voorzien we, na
de opstelling van het concept-masterplan een uitgebreide consultatieronde voor de buurt.
De buurtbewoners kunnen met nuttige suggesties het masterplan in haar concept
bijstellen.
Het concept masterplan werd opgesteld door een projectgroep (cfr. 1.4) maar in nauw
overleg met de verschillende stedelijke diensten (stad Gent en Vlaamse overheid). Hun
input, suggesties en vragen werden opgenomen in de opmaak van dit document.
De externe ontsluiting van het terrein (aanleg van de rotonde) is een belangrijk sluitstuk
voor het masterplan. Dimensionering van de aan te leggen rotonde, modal split van de
verkeersstromen en aantakking aan het hoofdwegennet, zijn nog voorwerp van gesprek
tussen eigenaar en bevoegde overheden. In de tweede en de derde fase van het
planproces zullen deze gesprekken moeten kunnen afgerond worden.
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3.11

PRINCIPES ROND BEELDKWALITEIT

3.11.1 Groene dragers
Deze structuurschets toont hoe de aanwezige groenstructuur als ecologische drager zal
fungeren. Hij zal, waar het kan, worden versterkt bij de verdere ontwikkeling. Zo wordt
de bufferberm tussen het bedrijventerrein en de woonbuurt doorgetrokken over de
volledige lengte van het terrein.
Ook de centrale water-as op de site wordt versterkt met kwalitatief waardevolle vegetatie.
In de noordelijke punt blijft de groenzone behouden. Dit impliceert eveneens een
meerwaarde voor de naastgelegen woonbuurt. De nieuwe ontsluiting van de site, voor
zowel autoverkeer als fietsverkeer, wordt binnen deze groenstructuur verder uitgewerkt.

Figuur 3-14: Structuurschets groene dragers site
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3.11.2 Bufferende bouwstructuren op de site
Langs de R4 wordt aaneengesloten nijverheid voorzien. Deze bebouwing is aaneensluitend
zodat een geluidsbuffer naar de woonbuurt gecreëerd wordt en bestaat uit 2 à 3
bouwlagen.
Langsheen de woonbuurt worden grote units, los van elkaar, voorzien met mogelijkheid
om te laden en lossen tussenin. Deze constructies zijn 1 à 2 bouwlagen hoog.
De onderstaande schets betreft een structuurschets. Deze geeft weer hoe het gebied zal
functioneren, zonder de exacte locaties en volumes te definiëren.

Figuur 3-15: Structuurschets bufferende bouwstructuren
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3.11.3 Externe ontsluiting via aan te leggen rotonde
Op dit ogenblik wordt, in overleg met AWV, gewerkt aan een oplossing op lange termijn
om een deugdelijke ontsluiting van het terrein te creëren. Een nieuwe rotonde waarvan
de ligging nog bepaald moet worden, is momenteel de enige mogelijkheid. Hierbij moet
rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten: mogelijke herlocalisatie van
de huidige functies op de terreinen van stad Gent en Ivago, de kostprijs voor de aanleg
van de infrastructuur, de technische impact en de leesbaarheid voor het verkeer.

Figuur 3-16: Externe ontsluiting
Op Figuur 3-17 worden de evacuatiewegen bij brand weergegeven. Dit betreft opnieuw
een structuurschets. Deze geeft weer hoe het gebied zal functioneren, zonder de exacte
locaties en volumes te definiëren.

Figuur 3-17: Evacuatiewegen bij brand
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3.11.4 Vlotte fietsontsluiting rond site
Fietsers doorkruisen de site op een aparte fietsinfrastructuur, gelegen langs de kant van
de opslagbedrijvigheid. Op deze manier worden het aantal kruisingen geminimaliseerd en
blijft de fietsontsluiting van de site optimaal. Het huidige fietspad langsheen de R4 wordt
enkel behouden omdat dit de kortste route is. Dit traject is verre van ideaal omwille van
de vele kruisingen met het gemotoriseerd verkeer. Er wordt aan de fietser een veilig
alternatief geboden langsheen de groenberm die zich tussen de site en de woonbuurt
bevindt. Via een onderdoorgang ter hoogte van de Deinsesteenweg, kan opnieuw
aangetakt worden aan de R4.

Figuur 3-18: Fietsontsluiting site
Figuur 3-19 geeft de fietsontsluiting schematisch weer. Dit is opnieuw een structuurschets
die weergeeft hoe het gebied zal functioneren, zonder de exacte locaties en volumes te
definiëren.

Figuur 3-19: Schematische voorstelling fietsontsluiting
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3.11.5 Interne ontsluiting van de site
Een goede interne ontsluiting/connectie van de site is evenzeer belangrijk. De interne
ontsluitingsweg Oost-West fungeert als ruggengraat voor het gebied en voor een vlotte
verbinding tussen bedrijven onderling op de site.
Figuur 3-20 geeft aan hoe de gebouwen op de site kunnen functioneren. Dit is opnieuw
een structuurschets die weergeeft hoe het gebied zal functioneren, zonder de exacte
locaties en volumes te definiëren.

Figuur 3-20: Interne ontsluiting

3.11.6 Parkeren op de site
We voorzien twee geclusterde locaties voor parkeren: een maaiveldparking in het noorden
van het bedrijventerrein en een tweede cluster die geïntegreerd wordt in het centrale
gebouw dat langsheen de R4 wordt opgetrokken.
Dit impliceert dat langsheen de centrale as niet individueel zal worden geparkeerd; wel
wordt voorzien in de noodzakelijke laad- en loszones die op bedrijfsniveau zullen worden
ingericht.
Figuur 3-21 geeft mogelijke locaties voor het geclusterd parkeren. Dit is opnieuw een
structuurschets die weergeeft hoe het gebied zal functioneren, zonder de exacte locaties
en volumes te definiëren.

Figuur 3-21: Geclusterd parkeren
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3.11.7 Structuurvisie masterplan
Figuur 3-22 is een weergave van alle structurerende elementen op de site, in schets
getekend.

Figuur 3-22: Structuurschets
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3.11.8 Doorsnede en impressies

Figuur 3-23: Type terreinprofiel over site

Figuur 3-24: Impressie (1)

Figuur 3-25: Impressie (2)
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Figuur 3-26: Impressie (3)
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3.12

BEHEER: PARKMANAGEMENT
Binnen het ontwikkelingsconcept zijn duurzaamheid, efficiëntie en duidelijkheid centrale
begrippen. Dit vertaalt zich binnen de beeldkwaliteit van het project in een consequente
structuur met eenduidige inrichting en een goede leesbaarheid. De ontwikkeling van een
duurzaam bedrijventerreinmanagement of parkmanagement zorgt van bij het begin voor
het creëren van een, vanuit de bedrijven gedragen, structuur die zal zorgen voor zowel
interne als externe samenwerking. Deze samenwerking heeft als doel om de kwaliteit van
de locatie af te stemmen op de wensen van de betrokken bedrijven en overheden en om
deze kwaliteit ook op lange termijn te bestendigen door blijvend samen te werken aan
vernieuwing en verbetering.
Door het collectief aanbieden en beheren van diensten en voorzieningen wordt het globale
rendement aanzienlijk verhoogd. Dit economisch gegeven dient hand in hand te gaan met
voordelen op gebied van milieu en ruimte:
•
Gezamenlijke aankopen van ondersteunende faciliteiten (energie, afval, etc.)
•
Verbeteren van de beeldkwaliteit (onderhoud en signalisatie etc.)
•
Gezamenlijke investeringen (mobiliteit, hernieuwbare energie, beveiliging, etc.)
•
Opzetten van duurzame samenwerkingsprojecten
•
Netwerking en lobbying
•
Communicatie
Het bedrijventerrein zal, gelet op het private karakter, fungeren als een gezamenlijke unit.
Dit betekent dat alle te vestigen bedrijven zich in het geheel zullen inschrijven en de
duurzaamheidsstandaarden die het bedrijventerrein opneemt, zullen onderschrijven.
Er zal een parkmanager aangesteld worden die de dagelijkse taakstellingen zal opnemen.
Er wordt gestreefd om de samenwerking van het parkmanagement te verduurzamen in
een rechtsstructuur (vzw), waar alle bedrijven van de site een plaats hebben en deze
structuur samen beheren (participatieve vzw). De rechtsstructuur zal de bestendigde
taken, die bij het parkmanagement horen, opnemen. Rechten en plichten van de bedrijven
worden statutair verankerd in statuten en een huishoudelijk reglement.

3.13

BROWNFIELDCONVENANT
Door de problematiek van de bodemverontreiniging en de onderbenutting van het terrein
werd, bij de bevoegde overheid, een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de
totstandkoming van een Brownfieldconvenant ingediend (7e call van het Agentschap
Innoveren en Ondernemen).
Het dossier werd op 22 januari 2018 ontvankelijk en gegrond verklaard door de bevoegde
Minister.
Het overleg zal binnen afzienbare tijd opstarten. Krachtlijnen en knelpunten die we hebben
aangeduid in dit masterplan zullen hiervoor als basis dienen. Bodemsanering van de site
en de externe ontsluiting zullen de belangrijkste vraagstukken zijn voor het overleg.
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4

Voortgang van het planproces

4.1

VERDERE STAPPEN
Dit masterplan fungeert als ontwerpend onderzoek voor de ontwikkeling van het
bedrijventerrein in de tijd. We leggen er een aantal principes in vast die verder worden
vertaald in de planfiguren en die zullen dienen voor een gefaseerde ontwikkeling. Ze zullen
de noodzakelijke rechtszekerheid bieden voor een deugdelijke en transparante
ontwikkeling van dit bedrijventerrein.
Het van kracht zijnde gewestplan legt, op hoofdlijn, de ruimtelijke bestemmingen voor
het gebied vast. In het masterplan leggen we, op hoofdlijn, streefbeelden vast rond:
-

De densiteit van bebouwing op het terrein
De interne lay-out (inrichting) van het gebied
De natuurlijke kwaliteit en het landschap
De interne en externe ontsluiting
Het hinderaspect
De mobiliteit in en rond het gebied

Deze streefbeelden gebruiken we als onderbouw voor de verdere stappen in het
planproces:
-

Bopro

Het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de infrastructuur op locatie.
Het
aanvragen
van
de
omgevingsvergunningen
voor
de
externe
ontsluitingsinfrastructuur
Het aanvragen van de omgevingsvergunningen op het niveau van de
bedrijfsgebouwen.
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4.2

FASERING

4.2.1

Algemeen
De uitvoering van het project zal gefaseerd dienen te gebeuren.
Deze fasering zal functie zijn van:
-

De sanering van de vervuilde percelen (bodemsanering)
De draagkracht voor de omgeving
De externe ontsluiting (fase 1 en 2)

De fasering werd opgemaakt in functie van de beschikbaarheid van de percelen. Er werd
nog geen rekening gehouden met de externe ontsluiting (fase 2). Uit de finale Mober zal
blijken hoeveel bedrijvigheid op de site toegelaten kan worden in functie van de ontsluiting
via de Koninginnelaan (fase 1). Dit zal dan ingepast worden in onderstaande fasering.
-

Fase 1: 2020-2026
Fase 1 omvat de aansnijding van de gronden die ontsloten kunnen worden via de
huidige ontsluiting. De gronden in eigendom van Bostoen Group zijn op heden vrij van
verhuur. De verontreiniging op perceel 195L moet verder in kaart gebracht worden in
een beschrijvend bodemonderzoek. Dit onderzoek en de eventuele sanering ligt in
handen van OVAM.

-

Fase 2: 2026 –
Fase 2 omvat de ontwikkeling van zowel de gronden in eigendom van Bostoen Group
die bezwaard zijn door verhuur als de gronden van de overige eigenaars. Overleg met
deze partijen wordt opgestart. Op heden worden percelen 187A en 188B nog benut
door Bostoen Group. Er wordt rekening gehouden met de afperking van de aanwezige
bodemverontreiniging op perceel 187A die nog dient te gebeuren.

Figuur 4-1: Fasering
Per fase zal een ruimteboekhouding bijgehouden worden. Bij elke activiteit zal de
gerealiseerde oppervlakte, het aantal parkeerplaatsen en de bezetting geregistreerd
worden.
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4.2.2

Nadere uitwerking fase 1
Fase 1 wordt opgesplitst in 3 deelfases in functie van de aanwezige grondverontreiniging
en beschikbaarheid van gronden. De externe ontsluiting van deze fase verloopt via de
Koninginnelaan. Concrete uitwerking van deze fase volgt in een later stadium.
-

Fase 1.A: 2020-2022
Een eerste bouwveld wordt aangesneden op de huidige vrije ruimte. De verontreinigde
grond wordt verder onderzocht en eventueel gesaneerd. Parkeergelegenheid wordt
voorzien op de bestaande parking. De ruimteboekhouding ziet er als volgt uit:

Functie
Nijverheid
Opslag

BVO (m²)
5.216
1.312

Kantoren
Totaal

672
7.200

Parking

1.939

Figuur 4-2: Concept fase 1.A
-

Fase 1.B: 2022-2024
Fase 1.B bestaat uit het aansnijden van een 2e bouwveld op de gesaneerde gronden.
Er wordt een tijdelijke parking aangelegd en de toegangsweg wordt verlegd in functie
van de volgende fase.

Functie
Nijverheid

BVO (m²)
7.938

Opslag
Kantoren

2.068
974

Totaal
Parking

10.980
2.922

Figuur 4-3: Concept fase 1.B
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-

Fase 1.C: 2024-2026
Deze fase omvat een deel van de gronden van bvba Belco. Verdere afspraken dienen
gemaakt te worden vooraleer deze deelfase concreet wordt. Wij stellen voor een 3e
bouwveld aan te snijden op de gronden van bvba Belco, waarbij de tijdelijke parking
uitgebreid wordt om de parkeerbehoefte te kunnen dragen.

Functie
Nijverheid

BVO (m²)
13.867

Opslag
Kantoren

3.715
1.633

Totaal
Parking

19.215
5.063

Figuur 4-4: Concept fase 1.C
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5

Bopro

Bijlages
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5.1

GEBOUWOPPERVLAKTES VOLLEDIGE SITE

5.1.1

Eigendom Bostoen Group NV
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Type gebouw
1

Magazijn

Opp. (m2)
7.174

Opp. in gebruik
(m2)
1.500

2

Kantoor
containers

3

Magazijn &
productie

3.360

3.360

4

Magazijn

1.340

1.340

5

Magazijn

1.750

400

6

Magazijn

2.550

1.000

7

Kantoorruimte
Magazijn

300
1.300

0
1.300

8

Magazijn

2.320

2.320

20.094

11.220
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Huidig gebruik
Opslag ILO Keukens.
Tijdelijke bezetting, gezien de staat van het gebouw wordt
een nieuwe locatie gezocht.
Opslag materieel van aannemingsbedrijf.
Tijdelijke
terbeschikkingstelling ifv sociale controle in afwachting van
de herontwikkeling.
Bostoen, tijdelijke kantoren.
Verhuis naar The Loop is gepland 2de helft 2018 (afhankelijk
van opleveringsdatum gebouw)
ECOPACK, industriële drukkerij.
Huurder heeft te kennen gegeven dat ze wensen te verhuizen
wegens de slechte staat van het gebouw. De kans dat ze op
de site zullen blijven is klein.
KIT III, opslag meubels.
De huurder zal opgezegd worden wegens wanbetaling.
Aangezien het louter om opslag gaat heeft deze huurder geen
toekomst op de site.
Gebouw verzegeld door Douane Gent.
De huurder bleek een malafide importeur/exporteur van
sterke dranken. Er nog een grote lading sterke dranken
aanwezig, door de douane verzegeld. De huurder ging in
2017 failliet. Er komt mogelijks een gerechtelijk onderzoek
waardoor de lading nog voor onbepaalde duur het gebouw
zal blokkeren.
Bostoen, tijdelijke opslag isolatiemateriaal tot 30/06/2017.
Er wordt een nieuwe huurder gezocht, maar door de
oppervlakte en de restricties van de milieuvergunning van
Bostoen hebben we nog geen huurder gevonden.
Leegstand
Bostoen, tijdelijke opslag bouwmaterialen tot 30/06/2017.
Er wordt een nieuwe huurder gezocht maar door de
oppervlakte en de restricties van de milieuvergunning van
Bostoen hebben we nog geen huurder gevonden.
Bostoen, opslag bouwmaterialen.
Dit gebouw is het enige op de site die door Bostoen in gebruik
zal blijven op lange termijn.

Bestemming in kader van
herontwikkeling
Afbraak en bodemsanering

Afbraak
(m2)
7.174

Afbraak en bodemsanering
Te verwijderen einde 2018
Afbraak

3.360

Afbraak

1.340

Afbraak

1.750

Te verduurzamen

Te verduurzamen

Te verduurzamen
13.624
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5.1.2
9
10
11
12
13

5.1.3

Eigendom Belco BVBA
Type
gebouw
Magazijn
Magazijn
Kantoren
Garage
Kantoor/show
room
Villa

600
500

600
500

550
330
4.180

300
100
3.700

Huidig gebruik
Onbekend
Tinyhouse
Bostoen, tijdelijke kantoren bouwbedrijf.
De huurovereenkomst loopt in 2018 ten einde
Gehuurd door reclamebedrijf als garage.
ILO Keukens.
Onbewoond en deels gebruikt als kantoorruimte

Opp.
(m2)
370
604
974

Opp. In gebruik
(m2)
370
604
974

Huidig gebruik
Overslagplaats
Overslagplaats

Eigendom Ivago
Type
gebouw
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Bopro

Opp. In gebruik
(m2)
1.100
1.100

Eigendom stad Gent
Type
gebouw
Magazijn
Magazijn

5.1.4

Opp.
(m2)
1.100
1.100

Opp.
(m2)
18,5
16
39
73,5

Opp. In gebruik
(m2)
18,5
16
39
73,5

Huidig gebruik
Containerpark
Containerpark
Containerpark
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5.2

EIGENDOMSSTRUCTUUR GRONDEN

5.2.1

Eigendom Bostoen Group nv

Gemeentenr. en afdeling
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN

5.2.2

Oppervlakte [m²]
908
2.920

Perceelnummer
0196/57P
0196/57N
0197R

Oppervlakte [m²]
6.097
876
7.827

Sectie
B
B

Perceelnummer
0434A
0195R

Oppervlakte [m²]
1.823
8.278

Sectie
B

Perceelnummer
0186A

Oppervlakte [m²]
6.432

Sectie
B

Perceelnummer
0195V

Oppervlakte [m²]
4.179

Sectie
B
B
B

Eigendom Ivago

Gemeentenr. en afdeling
GENT 28 AFD/DRONGEN

Bopro

Perceelnummer
0197D
0196/53D

Eigendom Matthys

Gemeentenr. en afdeling
GENT 28 AFD/DRONGEN

5.2.6

Sectie
B
B

Eigendom stad Gent

Gemeentenr. en afdeling
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN

5.2.5

Oppervlakte [m²]
10.284
52
13.319
9.236
3.486
1.848
1.740
4.594
6.293
12.784
9.991

Eigendom Belco BVBA

Gemeentenr. en afdeling
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN

5.2.4

Perceelnummer
0195L
0195D
0194T
0197P
0197N
0197M
0197G
0197F
0188B
0187A
0176D

Mede-eigendom Bostoen Group nv en Belco BVBA

Gemeentenr. en afdeling
GENT 28 AFD/DRONGEN
GENT 28 AFD/DRONGEN

5.2.3

Sectie
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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5.3

Bopro

MOBER
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5.4

Bopro

ENERGIESTUDIE
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5.5

RAPPORT DUURZAAMHEIDSMETER VOOR ECONOMISCHE SITES

5.5.1

Rapport duurzaamheidsmeter fase inplanting/inrichting

5.5.2

Rekenblad Duurzaamheidsmeter fase inplanting/inrichting

Bopro
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