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DEEL 0 Niet technische samenvatting 

1 Algemene informatie in verband met het plan 

1.1 Aanleiding en verantwoording van het plan 

Om te kunnen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van de Belgische 
elektriciteitsproductie en aan de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt dient Elia een 
aantal investeringen door te voeren aan het huidige Belgische hoogspanningsnet. 
Hiervoor werd een investeringsprogramma opgesteld waarvan onder meer het 
‘Stevin’-project deel uitmaakt. In het kader van dit project wenst Elia een 
bovengrondse 380 kV1-hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Zeebrugge 
en Zomergem. 

De aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en 
Zeebrugge heeft een meervoudige functie: 

� het bijdragen tot een hogere duurzaamheid van de Belgische 
elektriciteitsproductie.  

� de verdere vrijmaking van de elektriciteitsmarkt door een diversificatie en 
vergroting van het (buitenlands) aanbod. 

� de verhoging van de bevoorradingszekerheid voor de haven van Zeebrugge en 
van de gehele regio rond Brugge. 

De directe aanleidingen om tot het project over te gaan zijn: 

� de toekomstige offshore windmolenparken 

� de mogelijke toekomstige onderzeese elektrische verbindingen met het 
buitenland 

� de ontwikkelingen in de Zeebrugse haven  

� de aansluiting van de decentrale productie in de provincie West-Vlaanderen en 
rond de Zeebrugse haven 

 

1.2 Initiatiefnemer van het plan 

De initiatiefnemer voor de opmaak van het plan is: 

Vlaamse Overheid 

Departement RWO - afdeling ruimtelijke planning 

Phoenixgebouw  

Koning Albert II-laan 19 bus 11  

1210 BRUSSEL 

 

  

                                                      
1 1kV = 1 kilovolt= 1000 Volt 
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1.3 Initiatiefnemer voor de plan-milieueffectrapportage 

De initiatiefnemer voor de opmaak van de milieubeoordeling van het plan is: 

Elia Asset n.v.  

Keizerslaan 20 

1000 Brussel 

 

Op 22/09/2009 werd de overname van het initiatiefnemerschap voor de plan-mer-
procedure aangevraagd bij de bevoegde overheid. De goedkeuring door de 
bevoegde overheid van de overname werd bekomen op 19/10/2009.  

 

1.4 Toetsing plan-MER-plicht 

Het voorgenomen plan waarvoor deze nota opgesteld wordt is een gewestelijk 
RUP. Dit plan valt onder het toepassingsgebied van het Decreet houdende 
Algemene Bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 

Dit plan voldoet aan de 3 voorwaarden voor de plan-MER–plicht: 

1. Dit plan is een gewestelijk RUP en heeft dus betrekking op de ruimtelijke 
ordening. Bijgevolg is voldaan aan artikel 4.2.3, §2, 1° D.A.B.M. 

2. Volgens bijlage I van de genoemde projecten in artikel 4.3.2, § 1 is het plan 
project- MER–plichtig volgens categorie I, 24 Aanleg van bovengrondse 
hoogspanningsleidingen van 150 kV of meer en langer dan 15 km. 

3. Dit plan beslaat een gebied dat verspreid is over twee provincies en 8 
gemeenten. Het plan heeft dus geen betrekking op een klein gebied en voldoet 
hiermee aan de derde voorwaarde. 

Bovendien gaat de mogelijke tracering doorheen (of minstens langs) 
Vogelrichtlijngebied, waardoor een Passende Beoordeling vereist is.  

Het voorgenomen plan is dus plan-MER-plichtig van rechtswege.  

 

1.5 Coördinatie milieuonderzoek 

Het milieuonderzoek wordt uitgevoerd door: 

ARCADIS BELGIUM 

Clara Snellingsstraat 27 

2100 Deurne 

Contactpersoon voor het milieuonderzoek: 

Jeroen Mentens 

 

2 Reikwijdte en detailleringsgraad van het voorgenomen 
plan 

2.1 Situering van projectonderdelen 

Voor de bovengrondse hoogspanningsverbinding Zomergem-Zeebrugge 
bestaan verschillende tracéalternatieven en lokale varianten. Het tracé loopt door 
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de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Volgende gemeenten worden 
daarbij mogelijk doorkruist: Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-Heist, 
Damme, Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem. 

 

De verschillende locatiealternatieven voor het hoogspanningsstation Stevin zijn 
gelegen in de gemeente Brugge, in de provincie West-Vlaanderen. Het 
hoogspanningsstation heeft een drievoudige functie en zal volgende zaken 
omvatten: een schakelpost voor de bovengrondse 380 kV- 
hoogspanningsverbinding met de toekomstige offshore windmolenparken, een 
transformatorstation 380 kV- 150 kV voor de aansluiting met de 150 kV- 
verbindingen en –posten die de regio voorzien van elektrictieit, en het 
omvormingsstation AC-DC voor de aansluiting van mogelijke onderzeese 
interconnecties. De totale benodigde oppervlakte wordt op 13 ha geraamd. Er 
worden locaties voorzien in huidige bestemmingen als havengebied, militaire 
zones, zone voor openbare nutsvoorzieningen en landbouwgebied. 

 

Tussen het bestaande hoogspanningsstation Blondeellaan in Zeebrugge en het 
geplande hoogspanningsstation Stevin dient een verbinding gerealiseerd te 
worden. Deze verbinding zal gelegen zijn in de gemeente Brugge. 

 

Tussen het geplande hoogspanningsstation Zeebrugge en de kustlijn wordt een 
leidingenstraat opgenomen in het RUP. Binnen deze leidingenstraat zullen 
volgende ondergrondse hoogspanningsverbindingen gerealiseerd worden: 

� De onderzeese interconnecties. 

� De aansluiting van de windmolenparken. 

Het huidige aantal benodigde kabels binnen de leidingenstraat wordt 16 geraamd. 
In open sleuf bedraagt het ruimtebeslag in dit geval ca. 30m, bij aanleg via 
gestuurde boring ca. 75m. 

 

2.2 Reikwijdte en detailleringsgraad van het voorgenomen plan 

Volgende zaken vormen, volledig of voor een deel, een onderdeel van het 
voorgenomen plan: 

� De bovengrondse hoogspanningsverbinding Zomergem-Zeebrugge 

� Het hoogspanningsstation in Zeebrugge 

� De verbinding tussen de hoogspanningsstations Stevin en Blondeellaan in 
Zeebrugge; 

� De ondergrondse hoogspanningsverbinding van het hoogspanningsstation 
Zeebrugge tot de kust 

� De planologische regularisatie van een bestaande bovengrondse 
hoogspanningsverbinding in West- Vlaanderen en in Oost-Vlaanderen 

 

In het RUP zal met typevoorschriften gewerkt worden. Zo nodig kunnen milderende 
maatregelen verwerkt worden in het RUP.  
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Art. 1: Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen 

Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen, meer bepaald voor constructies en installaties 

voor transport van elektriciteit.  

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 

aanbieden van deze specifieke gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen zijn toegelaten.  

Rond de constructies en installaties wordt een groene buffer aangebracht, in 

functie van visuele afscherming. 

 

Art. 2 Hoogspanningsleiding (overdruk) 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 

wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van 

een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor 

vergunningen voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden 

beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.  

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de 

aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding 

niet in het gedrang worden gebracht. 

 

De initiatiefnemer van het project en het plan-MER wenst voor voorliggend plan de 
mogelijkheid open te houden om in een bepaalde corridor gebruiksbeperkingen op 
te leggen via bepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften, in uitvoering van 
Artikel 2.2.3, §1, lid 1 van de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening (VCRO). In 
concreto wenst Elia de bestaande beperkingen van bouwhoogte en opgaand groen 
(cfr. geregeld in het AREI) verder uit te breiden naar een maximale bouwhoogte 
afhankelijk van de planologische bestemming en een beperking van opgaande 
vegetaties.  

Dit zou vertaald kunnen worden in het RUP via een derde artikel dat als volgt 
geformuleerd zou kunnen worden: 

Art. 3.1  Zone met gebruiksbeperking onder 380 kV luchtlijn (overdruk als strook) 

Binnen de aanduiding “zone met gebruiksbeperking” gelden volgende 

beperkingen: 

• Het verhogen door verbouwing of herbouwing van bestaande 

constructies en gebouwen is niet toegestaan; 

• Het oprichten van nieuwe constructies en gebouwen van gelijk welke 

aard is slechts toegestaan mits de hoogte beperkt is tot: 

o 8m voor woonzone, woongebied met landelijk karakter, 

woonuitbreidingsgebied; 

o 11m voor industriegebieden, KMO-zone, zone voor openbaar 

nut. 

o 4m voor alle agrarische gebieden, alle groene bestemmingen 

en alle overige bestemmingen. 

De volgende werken, handelingen, inrichtingen en voorzieningen zijn niet 

toegestaan binnen deze zone: 
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• Het uitvoeren van werken die als rechtstreeks of onrechtstreeks 

gevolg een verhoging van het niveau van de grondoppervlakte 

zouden hebben of kunnen hebben; 

• Het heien van palen, piketten en/of damplanken indien hiervoor 

tijdens de werkzaamheden een hoogte beschikbaar dient te zijn die 

hoger is dan de voorgeschreven maximale bouwhoogte; 

• Het gebruiken van bouwkranen met een hoogte groter dan de 

vermelde maximale bouwhoogte cfr. de bestemming; 

• Aanplant van bomen en andere beplantingen, alsook het spontaan 

laten ontstaan via natuurlijke zaailingen, die een hoogte kunnen 

bereiken die groter is dan de toegestane hoogte voor nieuwe 

constructies en gebouwen in de desbetreffende bestemming. 

Art. 3.2 Zone met gebruiksbeperking boven 380 kV kabel (overdruk als strook) 

Binnen de aanduiding “Zone met gebruiksbeperking” zijn volgende werken, 

handelingen, inrichtingen en voorzieningen niet toegestaan: 

• Aanplant van bomen en andere beplantingen, alsook het spontaan 

laten ontstaan via natuurlijke zaailingen, met diepe wortels. 

• Het aanleggen op de toegang van en inritten voor garages van een 

monolithische laag (asfalt, beton, …) 

• Het heien van palen, piketten en/of damplanken. 

• Het bouwen van eender welke constructie 

• Het wijzigen van het peil van het maaiveld door het realiseren van 

uitgravingen of ophogingen. 

De zone binnen de contouren van deze aanduiding blijft in beheer van de 

eigenaar. De verantwoordelijke maatschappij(en) die de desbetreffende leidingen 

uitba(a)t(en) krijgt een toegangsrecht op de terreinen mits het verwittigen van de 

eigenaar en gebruiker van de terreinen en, in voorkomend geval, het maken van 

afspraken om eventuele schade te vermijden of te vergoeden. 

Eventuele kosten die de verantwoordelijke maatschappij(en) die de desbetreffende 

leidingen uitba(a)t(en) ten gevolge van het niet naleven van de 

gebruiksbeperkingen dient te maken om veiligheidsredenen zijn ten koste van de 

eigenaar/gebruiker van het desbetreffende perceel.  

 

De initiatiefnemer wenst over een dergelijke zone te beschikken om volgende 
redenen: 

• Bedrijfszekerheid van de hoogspanningslijn: de hoogspanningslijn is 
ontworpen op basis van de aanwezige obstakels. De realisatie van nieuwe 
omstandigheden kan leiden tot te korte afstanden tussen opgaande 
elementen en de kabels van de luchtlijn. Het realiseren van ondergrondse 
constructies of diepwortelende gewassen kan leiden tot directe schade aan 
de hoogspanningskabels.  

• Onderhoudsmogelijkheden: de beperking op permanente verhardingen 
leidt er toe dat ondergrondse kabels steeds bereikbaar zijn voor 
onderhoud. Het vrijhouden van de zone en het bepalen van een 
permanent toegangsrecht zorgt ervoor dat onderhoud en eventuele 
noodinterventies snel en efficiënt kunnen gebeuren. 
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• Landschappelijke inpassing en rechtszekerheid: de hoogspanningslijn 
(zowel het tracé als de mastuitvoering) wordt ontworpen om de 
landschappelijke impact zo minimaal mogelijk te houden. De eventuele 
noodzaak om masten te verplaatsen in functie van de constructie van 
gebouwen/constructies leidt niet enkel tot rechtsonzekerheid voor Elia 
maar ook tot een verslechterde landschappelijke situatie door de noodzaak 
om meer hoekmasten (deze zijn groter en forser) en een minder rechtlijnig 
tracé te volgen.  

Op basis van de kenmerken van de voorziene hoogspanningsverbinding worden 
volgende breedtes gewenst: 

� voor de bovengrondse hoogspanningslijnen: 60 m, 30 meter langs weerszijden 
van de as van de lijn  

� voor de ondergrondse hoogspanningskabels: 25 m: 12,5 m langs weerszijden 
van de as van de kabels 

 

Elementen die niet in het voorgenomen plan (RUP) opgenomen zullen zijn 
omvatten o.a. de locaties voor de inplantingen van de masten, de hoogte van de 
luchtlijnen, de vorm en hoogte van de hoogspanningsmasten. Deze meer 
gedetailleerde informatie zal op projectniveau behandeld worden.  

3 Referentiesituatie 

3.1 Bestaande feitelijke toestand 

Het plangebied doorkruist de provincies Oost –en West-Vlaanderen, en 
verschillende gemeentes afhankelijk van het tracéalternatief. Onder meer volgende 
gemeentes kunnen worden aangesneden: Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, 
Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo en Zomergem, 
Waarschoot, Kaprijke, Evergem en Gent. Daarnaast passeert het tracé tussen 
Zomergem en Eeklo op ca. 100m van de gemeentegrens van Lovendegem. 

 

Op dit moment lopen reeds een aantal hoogspanningsverbindingen door het 
studiegebied. De hoogspanningsverbindingen in het plangebied maken 
hoofdzakelijk deel uit van het 150 kV -net.  

 

Het plangebied is hoofdzakelijk gelegen binnen open ruimtegebied, waar een 
aantal relictzones en ankerplaatsen (zoals aangeduid volgens de landschapsatlas) 
gelegen zijn. In de omgeving van de Zeebrugse haven bevinden zich delen van het 
vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ in het open ruimtegebied.  

 

De economische infrastructuur in het plangebied wordt bepaald door 
industriegebieden, windmolenparken en de Zeebrugse haven.  

Het havengebied zelf is momenteel nog niet volledig als dusdanig ingevuld. 
Voornamelijk het gebied ten zuiden van het Verbindingsdok en ten westen van de 
spoorlijn in het haven gebied is nog niet volledig ontwikkeld als industrie. Deze 
zone bevat bovendien vogel- en habitatrichtlijngebieden. 
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Langs de westelijke oever van het Boudewijnkanaal, gelegen tussen het stedelijke 
gebied van Brugge en het zeehavengebied, is het watergebonden bedrijventerrein 
Herdersbrug gelegen. Dit bedrijventerrein omvat eveneens een windmolenpark.  

 

Daarnaast omvat het gebied eveneens een groot aantal woonkernen en 
woonuitbreidingsgebieden.  

 

3.2 Juridische-beleidsmatige toestand en visies 

Binnen het studiegebied zijn een groot aantal juridische en beleidsmatige 
elementen van belang. Daarnaast zijn er ook diverse visies van sectoren of actoren 
aanwezig voor bepaalde elementen binnen het studiegebied. Voor een volledig 
overzicht wordt verwezen naar het hoofdrapport. 

Onder meer volgende aspecten zijn relevant: 

� Diverse RUP’s en BPA’s. Onder meer ter hoogte van Koolkerke waar een 
woonuitbreiding gepland is. 

� De herbevestigde agrarische bestemmingen. 

� Diverse VEN-gebieden, Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden met 
onder meer het SBZ-V Poldercomplex. 

� Beschermde landschappen en monumenten waaronder het Fort van Beieren. 

� De geplande ontwikkeling van de haven van Zeebrugge cfr. het Strategisch 
plan voor de haven. 

� Diverse infrastructuurprojecten binnen de haven. 
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4 Globale analyse & scoping naar relevante 
milieuaspecten 

Uit de beschrijving van het plan blijkt dat het plan kan opgedeeld worden in vier 
planonderdelen:  

� de tracering van de hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en Zeebrugge 
en de tracering tussen de hoogspanningsstations in Zeebrugge,  

� de lokalisatie van het hoogspanningsstation ter hoogte van Zeebrugge,  

� de tracering van de leidingenstraat tussen het hoogspanningsstation in 
Zeebrugge en de kust,  

� de regularisatie van bestaande 150 kV en 380 kV-hoogspanningsverbindingen.  

Dit laatste planonderdeel zal geen milieueffecten met zich meebrengen, omdat 
hierbij niets zal veranderen ten opzichte van de bestaande toestand. 

 

Uit de scoping van de relevante milieuaspecten werden volgende effectgroepen 
geselecteerd voor verdere uitwerking: 

� Fauna en Flora: 

- direct ruimtebeslag door hoogspanningsstation 

- geluidsverstoring door hoogspanningsstation 

- verstoring door elektromagnetische velden 

- barrièrewerking en draadslachtoffers 

� Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: 

- direct ruimtebeslag door hoogspanningsstation 

- visuele verstoring en wijziging in perceptie van de landschapskenmerken 
door aanwezigheid hoogspanningsverbinding en hoogspanningsstation 

- verstoring archeologie door hoogspanningsstation en aanleg leidingenstraat 

� Mens: 

- direct ruimtebeslag door hoogspanningsstation 

- geluidshinder door hoogspanningsstation 

- visuele aspecten door aanwezigheid hoogspanningsverbinding 

- mogelijke gezondheids- en psychosomatische effecten door een wijziging 
van het magnetische veld. 

 

5 Project- en alternatievenbeschrijving 

5.1 Inspraak 

Tijdens de terinzagelegging van de Nota voor Publieke Consultatie konden 
opmerkingen en aanvullingen ingediend worden op het geplande onderzoek. Het 
grootste deel van de ingediende opmerkingen en aanvullingen betroffen de locatie- 
en uitvoeringsalternatieven van de hoogspanningsverbinding die in de NPC 
opgenomen waren.  
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Een vaak terugkerende vraag in de inspraakreacties had te maken met het 
onderzoeken van een ondergronds alternatief.  

 

5.2 Uitvoeringsalternatieven 

5.2.1 Ondergronds versus bovengronds 

Hoogspanningsverbindingen met een spanning tot 150 kV worden waar mogelijk 
ondergronds aangelegd indien er geen mogelijkheid bestaat om het gebruik van 
bovengrondse infrastructuur te optimaliseren.  

Voor 380 kV-verbindingen wordt deze techniek nauwelijks toegepast behalve voor 
aansluitingen van productie-eenheden op korte afstanden. Een ondergrondse 
realisatie van de hoogspanningsverbinding wordt op grond van diverse technische 
elementen als zeer moeilijk realiseerbaar aanzien.  

 

5.2.2 Drempelcriteria 

Ondergrondse segmenten met een beperktere lengte zijn wel haalbaar maar 
hebben ook duidelijke nadelen, o.a. op vlak van bedrijfszekerheid en kost. Ook een 
gedeeltelijke ondergrondse aanleg werd dus in de NPC door Elia niet beschouwd.  

Tijdens de richtlijnenvergadering werd met de Dienst MER en de aanwezige 
overheden een aanpak overeengekomen om een set van ‘drempelcriteria’ te 
formuleren die bij overschrijding leidt tot het bijkomend onderzoek van een 
plaatselijk ondergronds alternatief van de hoogspanningslijn.  

Deze set van drempelcriteria werd opgesteld door de mer-medewerkers van 
ARCADIS Belgium. De drempelcriteria werden besproken met de ambtelijke 
stuurgroep op 20 april 2010.  

 

De criteria werden opgesteld vanuit effecten die kunnen optreden voor de drie 
receptoren Mens, Landschap en Natuur: 

• Mens: 

� Criterium 1: Tracédelen waarbij crèches of lagere en middelbare scholen 
binnen de 0,4µT-contour rondom de hoogspanningsverbindingen 
voorkomen. 

� Criterium 2: Tracédelen waarbij de concentratie aan woningen binnen de 
0,4µT-contour hoger ligt dan 15 woningen/ha en dit over een afstand van 
minimaal 200m. 

• Landschap: 

� Criterium 3: Tracédelen die beschermde landschappen, stads- of 
dorpsgezichten of definitief aangeduide ankerplaatsen 
doorkruisen/overspannen. 

• Natuur: 

� Criterium 4: Tracédelen waarvan verwacht wordt dat ze een significant 
negatieve impact op de instandhoudingsdoelstellingen van een 
Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) hebben. 
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5.3 Alternatieven op strategisch niveau 

5.3.1 Nulalternatief 

Een alternatief dat traditioneel in een MER beschouwd dient te worden is het 
nulalternatief. Dit is het niet-uitvoeren van het project. Voor voorliggend project 
komt dit neer op het niet aansluiten van Zeebrugge op het 380 kV-netwerk. Dit 
alternatief voldoet niet aan de doelstellingen van het project en de behoeften die 
ontstaan door de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de regio en de 
energiedoelstellingen op Europees, federaal en Vlaams niveau en is dus geen 
relevant alternatief. 

 

5.3.2 Doelstellingsalternatieven 

Doelstellingsalternatieven zijn alternatieven die wel de doelstellingen van het 
project behalen, maar deze op een andere wijze realiseren. Een afdoend en zinvol 
alternatief voor het voorliggende project is niet voorhanden. Alternatieven die niet 
weerhouden zijn, hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze niet aan de vier 
drijfveren van het project samen voldoen. 

 

5.4 Ruimtelijke alternatieven 

De ruimtelijke of locatiealternatieven in het kader van een 
hoogspanningsverbinding worden bepaald door volgende vrijheidsgraden: 

� vrijheidsgraad van de bestemming nabij de kust: alternatieve locaties voor de 
aanlanding vanuit zee van de windmolenparken en van de interconnecties met 
het buitenland 

� vrijheidsgraad van het landinwaartse aansluitingspunt op het 380 kV-netwerk: 
alternatieve locaties voor de aansluiting van de bovengrondse 380 kV- 
hoogspanningsverbinding op het reeds bestaande 380 kV-netwerk 

� alternatieve traceringen van de hoogspanningsverbinding tussen de twee 
uiteinden, i.e. de twee hoogspanningsstations te Zeebrugge en Zomergem. 

 

5.4.1 Alternatieven voor de aansluitingslocatie 

5.4.1.1 Alternatieven voor de aansluiting op het bestaande net 

5.4.1.1.1 Aansluiting in Zomergem 

Het tracé naar Zomergem is het basistracé zoals het in dit MER behandeld wordt. 
Voor dit tracé van ongeveer 45 km (afhankelijk van het tracéalternatief) is het 
mogelijk om over bijna de volledige lengte een reeds bestaande bovengrondse 
hoogspanningsverbinding te (her)gebruiken of te bundelen met bestaande 
lijninfrastructuur. Een 10-tal km van deze 45 km zal door open ruimte lopen. 

 

5.4.1.1.2 Aansluiting in regio Gent 

Bij de inspraakreacties werd voorgesteld om de verbinding vanuit Zeebrugge niet 
naar Zomergem te trekken maar vanuit Eeklo verder oostwaarts door te trekken 
richting Gent, parallel aan één van de bestaande 150 kV-verbindingen (vanaf het 
noorden van Eeklo of het zuiden van Eeklo) die tussen Eeklo en het Gentse 
havengebied lopen.  
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Uit landschappelijk oogpunt geniet het gebruik van de bestaande 380 kV-lijn 
tussen Zomergem en Eeklo de voorkeur boven de voorgestelde alternatieven. Uit 
ecologisch oogpunt zijn de tracés sterk gelijkend en geniet het gebruik van de 
bestaande 380 kV-lijn de voorkeur. 

Uit menselijk oogpunt is vooral de beleving van de omwonenden relevant. De 
verschillende alternatieven kunnen op psychologisch vlak niet duidelijk 
onderscheiden worden. 

De twee voorgestelde alternatieven hebben geen duidelijk milieuvoordeel ten 
opzichte van het basisalternatief. 

Vanuit de ruimtelijke/planologische optiek geniet het gebruik van een bestaande 
vergunde korte verbinding de voorkeur boven het bouwen van een nieuwe langere 
hoogspanningslijn. Ook vanuit financieel oogpunt geldt deze voorkeur.  

Om deze redenen zullen de twee voorgestelde alternatieven niet verder 
onderzocht worden in voorliggend MER. 

 
 

5.4.1.1.3 Aansluiting in Avelgem 

Een zuidelijker alternatief voor de aansluiting in Zomergem is een aansluiting ter 
hoogte van Avelgem. Een tracé vanaf Zeebrugge, over Brugge, Zedelgem, Pittem, 
Izegem, Kuurne, Zwevegem naar Avelgem zou een lengte van ongeveer 75 km 
hebben. Van deze 75 km zou tussen Zedelgem en Izegem bijna 25 km volledig 
nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding door de open ruimte aangelegd 
moeten worden. Op vlak van natuur, landschap en mens hebben beide 
alternatieven voor- en nadelen.  

Op basis van deze globale analyse gaat de voorkeur vanuit ruimtelijk en 
milieuoogpunt uit naar een aansluiting te Zomergem omwille van de veel 
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beperktere totale lengte, de veel beperktere lengte nieuwe doorsnijding van de 
open ruimte en de beperktere doorkruising van dicht bewoonde gebieden. 

 
 

5.4.1.2 Alternatieve locaties voor het hoogspanningsstation aan de kust 

Alternatieven op macroniveau bestaan uit de plaatsing van het 
hoogspanningsstation op een geheel andere locatie, i.e. in een andere 
(kust)gemeente. Omdat zowel de offshore windmolenparken, de onderzeese 
verbindingen met het buitenland en de haven van Zeebrugge aansluiting moeten 
vinden op de 380 kV-hoogspanningsverbinding, zouden van de aanlandingsplaats 
van de windmolenparken naar het hoogspanningsstation en van het 
hoogspanningsstation naar de haven van Zeebrugge nieuwe 
hoogspanningsverbindingen aangelegd moeten worden. 

Een locatie aan de haven van Zeebrugge leidt tot het kleinste aantal 
hoogspanningsverbindingen langsheen de kust en resulteert in de optimale 
beperking van mogelijke negatieve effecten (minimale visuele verstoring, aanvaring 
door vogels en EM-velden door bijkomende bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen in de open ruimte). Alternatieve locaties voor de 
omgeving van de haven van Zeebrugge worden dus niet als zinvolle alternatieven 
beschouwd.  
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5.4.2 Locatiealternatieven voor het hoogspanningsstation en de verbinding 

met de kustlijn 

5.4.2.1 Hoogspanningsstation 

De zoekzones voor het hoogspanningsstation zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. 

 
Het geplande hoogspanningsstation vereist een terrein met oppervlakte van ca. 
13ha.  

Er werden vier verschillende zoekzones voor locatiealternatieven gekozen: 

� Het militair domein (locaties 1 en 2). Ter hoogte van de aansluiting van de N31 
op de N34. Beide terreinen zullen op korte termijn vrijkomen. Als verder in de 
tekst gesproken wordt over de zone in militair domein, worden telkens de 
locaties 1 én 2 beschouwd. 

� Zone voor openbaar nut (locatie 3). Ten westen van de N31 en ten noorden van 
de transportzone in Zeebrugge bevindt zich een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Deze zone is momenteel niet 
als dusdanig in gebruik. Omdat deze zone kleiner is 13ha, dient bij deze zone 
de westelijke militaire zone bijkomstig beschouwd te worden. Als verder in de 
tekst dus gesproken wordt van ‘de zone voor openbaar nut’, gaat het dus 
telkens om de locaties 2 én 3. 

� Locaties in de open ruimte (locatie 4). Een mogelijke locatie in de open ruimte 
werd aangeduid ter hoogte van Zwankendamme ten zuiden van de meest 
westelijke lob van het havengebied.  
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� Locaties binnen de haven (locatie 5). Het plaatsen van het 
hoogspanningsstation, verder van de kustlijn in de haven, heeft als gevolg dat 
de aanlandende ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de 
windmolenparken en de interconnectie verder landinwaarts getrokken dienen te 
worden. Het plaatsen van het hoogspanningsstation binnen het havengebied 
zelf sluit aan bij de typologie van activiteiten in de haven. Een ruime zoekzone 
ten zuiden van het Verbindingsdok werd voorgesteld. 

 

5.4.2.2 Verbinding van het hoogspanningsstation in Zeebrugge met de kustlijn 

Het mogelijke tracé voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt 
bepaald door een aantal zaken: enerzijds de locatie van het toekomstige 
hoogspanningsstation, en anderzijds verschillende ruimtelijke en milieuprincipes. 

Voor de verschillende locatiealternatieven van het hoogspanningsstation worden 
verschillende tracés voorgesteld.  

 

5.4.3 Tracé-alternatieven voor de verbinding Zomergem- Zeebrugge 

Oorspronkelijk was het aantal af te wegen tracé-alternatieven vrij beperkt. In het 
daarop volgende proces werden deze tracés verder verfijnd, waardoor bijkomend 
verschillende varianten op de oorspronkelijke tracés relevant werden geacht voor 
opname in verder onderzoek. Deze tracé-alternatieven werden opgenomen in de 
NPC.  

Voor de tracéring van deze alternatieven en varianten werd uitgegaan van 
volgende ruimtelijke en milieuprincipes: 

� Maximale bundeling van de hoogspanningsverbinding met bestaande 
hoogspanningsverbindingen (in uitvoering van het ruimtelijk beleid, i.e. volgens 
het bundelingsprincipe van het RSV) 

� Maximale bundeling van de hoogspanningsverbinding met andere 
lijninfrastructuur (in uitvoering van het ruimtelijk beleid, i.e. volgens het 
bundelingsprincipe van het RSV) 

� Minimaal overspannen van woonkernen 

� Minimaal doorsnijden van waardevolle/beschermde landschappen 

� Minimaal doorsnijden van waardevolle natuurgebieden 

 

Tijdens de ter inzage legging van de NPC werd via de inspraakreacties gevraagd 
nog een aantal bijkomende tracéalternatieven en -varianten op te nemen in het 
MER-onderzoek. Deze voorgestelde alternatieven bleken echter niet steeds 
technisch haalbaar. De weerhouden alternatieven en varianten voor het verdere 
milieuonderzoek zijn weergegeven op Kaart 2. 

 

5.4.4 150kV- verbinding tussen de hoogspanningsstations Stevin en 

Blonddeellaan 

Tussen het geplande hoogspanningsstation Stevin en het bestaande 
hoogspanningsstation Blondeellaan in Zeebrugge dient een 150 kV-verbinding 
gerealiseerd te worden. Afhankelijk van de locatie van het hoogspanningsstation 
Stevin zijn hier verschillende uitvoeringsalternatieven mogelijk. Omdat de 
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verbinding Stevin- Blondeellaan bij een realisatie van het hoogspanningsstation 
Stevin in de haven binnen de wegzate, bestaande kabeltracés en de 
leidingenstraat voor de aanlandende kabels kan worden aangelegd, zal dit 
alternatief niet afzonderlijk onderzocht worden in dit hoofdstuk. Indien een 
hoogspanningsstation in de militaire zone of zones voor openbaar nut voorzien 
worden, zal hiervoor een bijkomende verbinding ten noorden van de Blondeellaan 
binnen havengebied gerealiseerd worden. In deze zone zullen dus de effecten van 
twee verbindingen beschouwd worden: de geplande 380 kV- verbinding 
Zomergem- Zeebrugge en de 150 kV tussen de hoogspanningsstations Stevin en 
Blondeellaan. Indien een hoogspanningsstation in de open ruimte ingericht zal 
worden, kunnen de bestaande hoogspanningsmasten van de 150 kV- verbinding 
Blondeellaan- Blauwe Toren hergebruikt worden. De effecten van dit alternatief 
zullen dus reeds vervat zitten in de effecten van de bovengrondse verbindingen. 
Als in de effectbespreking dus verwezen wordt naar de effecten van de bijkomend 
te realiseren verbinding Stevin- Blondeellaan, worden dus de effecten van het 
tracé uitgaande van een hoogspanningsstation in de militaire zones of de zones 
voor openbaar nut bedoeld. 

 

6 Planbeschrijving 

Zoals uit de voorgaande teksten blijkt en beschreven werd, wordt het RUP 
voornamelijk opgesteld om de realisatie van het Stevinproject mogelijk te maken.  

Het plan dat voorwerp is van dit MER, is echter niet één-op-één gerelateerd met 
het Stevin-project. Het plan bevat immers planonderdelen die geen onderdeel 
vormen van het Stevin-project. Omgekeerd is niet voor alle onderdelen van het 
Stevin–project een RUP noodzakelijk.  

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de verschillende onderdelen die 
deel uit maken van het plan en/of de gerelateerde projecten. 
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Tabel 1: overzicht van de mogelijke locaties voor het geplande 
hoogspanningsstation in Zeebrugge die deel uit maken van het plan en/of de 
gerelateerde projecten 

Alternatief voor locatie 

hoogspanningsstation 

Onderdeel van het plan 

(voorwerp van het GRUP) 

Onderdeel van project 

Hoogspanningsstation in één van de militaire 

zones 

Ja Stevin 

Hoogspanningsstation in de zone voor openbaar 

nut 

Nee Stevin 

Hoogspanningsstation in de open ruimte  Ja Stevin 

Hoogspanningsstation in havengebied Nee Stevin 

 

Tabel 2: overzicht van de verschillende aanpassingen aan het net die deel 
uitmaken van het plan en /of de gerelateerde projecten. 

Hoofdalternatieven verbinding Zomergem -

Zeebrugge 

Onderdeel van het plan 

(voorwerp van het GRUP) 

Onderdeel van project 

380 kV-verbinding tussen Blauwe Toren en 

Zeebrugge op bestaande mastenrij.  

Nee Stevin 

Aanleg 380 kV-verbinding vanaf kruising 

Boudewijnkanaal tot oostrand Brugge 

Ja Stevin 

Aanleg 380 kV-verbinding parallel met de A11 Ja Stevin 

Aanleg 380 kV-verbinding parallel met de N49  Ja Stevin 

Aanleg 380 kV-verbinding parallel met het 

Schipdonkkanaal tussen Moerkerke en het 

Zeehavengebied 

Ja Stevin 

Aanleg van de 380 kV-verbinding tussen 

Oostrand Brugge en Eeklo 

Ja Stevin 

Planologisch schrappen en afbraak van de 

bestaande 150 kV-verbinding ten zuiden van 

Maldegem tussen Eeklo en Brugge 

Waggelwater 

Ja Stevin 
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Hoofdalternatieven verbinding Zomergem -

Zeebrugge 

Onderdeel van het plan 

(voorwerp van het GRUP) 

Onderdeel van project 

Aanpassen 150 kV-verbinding tussen Eeklo-

Noord en Eeklo-Pokmoer 

Nee Stevin 

Aanpassingen 2-bundelgeleiders en aanbrengen 

tweede draadstel aan de bestaande mastenrij 

tussen Zomergem en Eeklo  

Nee Stevin 

 

Tabel 3: overzicht van de te realiseren hoogspanningsverbinding Stevin- 
Blondeellaan in functie van de locatie van het hoogspanningsstation Stevin. 

150 kV- verbinding Stevin- Blondeellaan Onderdeel van het plan 

(voorwerp van het GRUP) 

Onderdeel van project 

Hoogspanningsstation in militaire zones of zone 

voor openbaar nut: 

- realisatie als ondergrondse verbinding, 

tracédeel in de wegzate 

- realisatie als bovengrondse verbinding 

 

 

 

Nee 

 

Ja 

150 kV- verbinding Stevin- 

Blondeellaan 

Hoogspanningsstation in open ruimte  Nee 150 kV- verbinding Stevin- 

Blondeellaan 

Hoogspanningsstation in havengebied: 

- tracédeel in de wegzate of bestaande 

kabeltracés 

- tracédeel binnen leidingenstraat 

 

Nee 

 

Ja 

150 kV- verbinding Stevin- 

Blondeellaan 

 

Tabel 4: Andere onderdelen van het plan 

Andere Onderdeel van het plan 

(voorwerp van het GRUP) 

Onderdeel van project 

Aanduiding van de leidingenstraat tussen 

Zeebrugge en de kust 

Ja Onderzeese interconnecties 

met het buitenland 

Offshore windmolenparken 

Planologisch regulariseren van een bestaande 

150 kV-verbinding in West-Vlaanderen 

Ja Geen project (bestaande 

situatie) 
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Andere Onderdeel van het plan 

(voorwerp van het GRUP) 

Onderdeel van project 

Planologisch regulariseren bestaande 380 kV-

verbinding tussen Zomergem en Eeklo 

Ja Geen project (bestaande 

situatie) 
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Figuur 1: Overzicht van de verschillende onderdelen die deel uit maken van het plan en/of de 
gerelateerde projecten. 
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7 Effectbespreking en –beoordeling 

7.1 Omgang met groot aantal alternatieven en tracés 

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat er 4 alternatieve locaties voor het 
hoogspanningsstation in Zeebrugge bestaan, er een aantal varianten voor de 
verbinding van het hoogspanningsstation met de kust onderzocht dienen te 
worden, en er een zeer divers aantal alternatieven en varianten voor de verbinding 
tussen Zomergem en Zeebrugge bestaat. Daarnaast dient op basis van de 
inspraak tevens de mogelijkheid voor de ondergrondse uitvoering van bepaalde 
tracédelen onderzocht te worden.  

 

Om de uitwerking van de milieubeoordeling beheersbaar te maken, zal gefaseerd 
en iteratief te werk gegaan worden.  

In grote lijnen zullen daarbij volgende stappen doorlopen worden: 

• Het bepalen van de grote hoofdalternatieven als bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen dmv een clustering van de verschillende 
varianten. 

• Toetsing van de weerhouden bovengrondse hoofdalternatieven aan de 
Natura2000-wetgeving. Bovengrondse hoofdalternatieven waarvoor blijkt 
dat er significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zullen 
optreden zijn juridisch niet haalbaar en zullen niet verder meegenomen 
worden in het milieuonderzoek.  

• Het bepalen waar ondergrondse varianten bijkomend onderzocht dienen te 
worden obv de drempelcriteria.  

• De milieubeoordeling van de hoofdalternatieven en de in de voorgaande 
stap bijkomend geformuleerde ondergrondse varianten. 

• De beoordeling en vergelijking van de lokale varianten voor de relevante 
hoofdalternatieven zoals weerhouden in de clusteringsfase.  

 

7.1.1 Clustering van varianten 

Kaart 23: Overzichtskaart hoofdalternatieven 

 

Om het grote aantal alternatieven en varianten op een hanteerbare wijze te 
beoordelen, werden de verschillende lokale varianten in een eerste fase 
gereduceerd tot een representatieve hoofdvariant.  

In deze eerste stap wordt voor de varianten een eerste afweging gemaakt ten 
aanzien van de juridische en technische haalbaarheid en de mogelijke 
milieueffecten van elke variant. Op basis van deze bespreking wordt één variant 
weerhouden voor verder onderzoek op het niveau van de hoofdalternatieven.  

 

Uit de tracévarianten werden op basis van deze voorafgaande clustering globaal 
een aantal tracéalternatieven onderscheiden: 

� Hoofdalternatief 1: Een alternatief vertrekkende uit het (te realiseren) station in 
Zeebrugge dat het Boudewijnkanaal kruist ter hoogte van Herdersbrug in 
Dudzele, ten noorden van het Fort van Beieren de Damse Vaart kruist, om 
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vervolgens ten noorden van Maldegem naar het hoogspanningsstation Eeklo-
Noord te lopen en daar in zuidelijke richting bestaande 
hoogspanningsverbindingen te volgen naar het station in Zomergem.  

� Hoofdalternatief 2: Een alternatief vertrekkende uit het (te realiseren) station in 
Zeebrugge dat het Boudewijnkanaal kruist ter hoogte van Herdersbrug in 
Dudzele en ten noorden van het Fort van Beieren de Damse Vaart kruist, om 
vervolgens ten zuiden van Maldegem het tracé verder te zetten naar Eeklo, en 
vanaf daar in zuidoostelijke richting naar het station in Zomergem loopt.  

� Hoofdalternatief 3: Een alternatief vertrekkende uit het (te realiseren) station in 
Zeebrugge dat het Boudewijnkanaal kruist ter hoogte van Herdersbrug in 
Dudzele, en verder het tracé van de geplande A11 en de N49 volgt, om 
vervolgens ten noorden van Maldegem naar het hoogspanningsstation Eeklo-
Noord te lopen en daar in zuidelijke richting bestaande 
hoogspanningsverbindingen te volgen naar het station in Zomergem. 

� Hoofdalternatief 4: Een alternatief vertrekkende uit het (te realiseren) station in 
Zeebrugge dat het Boudewijnkanaal kruist ter hoogte van Herdersbrug in 
Dudzele, verder de zuidrand van het havengebied volgt en vervolgens bundelt 
met het Schipdonkkanaal tot het hoogspanningsstation Eeklo-Noord, om daar in 
zuidelijke richting bestaande hoogspanningsverbindingen te volgen naar het 
station in Zomergem 

� Hoofdalternatief 5: Een alternatief vertrekkende uit het (te realiseren) station in 
Zeebrugge, dat het Boudewijnkanaal kruist ten noorden van het Nijverheidsdok, 
en de Damse Vaart kruist ten zuiden van het Fort van Beieren, om vervolgens 
ten noorden van Maldegem naar het hoogspanningsstation Eeklo-Noord te 
lopen en daar in zuidelijke richting bestaande hoogspanningsverbindingen te 
volgen naar het station in Zomergem. 

� Hoofdalternatief 6: Een alternatief vertrekkende uit het (te realiseren) station in 
Zeebrugge, dat het Boudewijnkanaal kruist ten noorden van het Nijverheidsdok, 
en de Damse Vaart kruist ten zuiden van het Fort van Beieren, om vervolgens 
ten zuiden van Maldegem het tracé verder te zetten naar Eeklo, en vanaf daar 
in zuidoostelijke richting naar het station in Zomergem loopt. 

 

7.1.2 Juridische toetsing hoofdalternatieven aan Natura2000-wetgeving 

Om tot de juridische toetsing van de hoofdalternatieven te komen dienen de 
effecten van de bovengrondse verbindingen ten aanzien van Europees 
beschermde avifauna onderzocht te worden. Hierbij worden de effecten door 
draadslachtoffers, visuele verstoring van het open landschap en EM-velden 
besproken.  

De conclusies van de effectbespreking van de bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen op avifauna zijn weergegeven op Kaart 24.  

Voor de hoofdalternatieven 1 tot 4 wordt verwacht dat significant negatieve 
effecten op het SBZ-V ‘poldercomplex’ zullen optreden, onder meer omwille van de 
aanwezigheid van belangrijke overwinteraars, visuele verstoring en 
draadslachtoffers.  

Voor de hoofdalternatieven 5 en 6 worden geen significant negatieve effecten 
verwacht, mits het tracédeel vanaf Koolkerke tot en met de kruising met het 
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Boudewijnkanaal op een adequate manier wordt voorzien van de nodige 
vogelkrullen.  

 

7.2 Toetsing van de bovengrondse verbindingen aan de 
drempelcriteria voor ondergrondse alternatieven 

Een overzicht van de tracédelen waarvoor op basis van de drempelcriteria 
ondergrondse alternatieven dienen onderzocht en uitgewerkt te worden is 
weergegeven op Kaart 22. 

 

7.2.1 Mens 

Kaart 25: Drempelcriteria Mens 

 

Criterium 1: Tracédelen waarbij crèches of lagere en middelbare scholen binnen 
de 0,4µT- contour rondom de hoogspanningsverbindingen voorkomen. 

� Aan dit criterium wordt door geen enkele van de bovengrondse 
hoofdalternatieven voldaan 

 

Criterium 2: Tracédelen waarbij de concentratie aan woningen binnen de 0,4µT-
contour hoger ligt dan 15 woningen/ha en dit over een afstand van minimaal 200m. 

� Op de plaats waar hoofdalternatieven 5 en 6 Koolkerke kruisen komen hogere 
woningdichtheden voor en wordt voldaan in dit criterium. Voor dit tracédeel dient 
een ondergronds alternatief onderzocht te worden. 

 

7.2.2 Landschap 

Kaart 26: Drempelcriteria Landschap  

 

Criterium 3: Tracédelen die beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten 
of definitief aangeduide ankerplaatsen doorkruisen/overspannen. 

� Hoofdalternatief 4 kruist het beschermde landschap ‘Krekengebied’ in 
Lapscheure en voldoet dus aan het bovenvermelde criterium, waardoor voor de 
relevante tracédelen een bijkomend ondergronds alternatief dient uitgewerkt en 
onderzocht te worden. 

 

7.2.3 Natuur 

Kaart 24: Toetsing bovengrondse alternatieven aan Natura 2000-wetgeving 

 

Criterium 4: Tracédelen waarvan verwacht wordt dat ze een significant negatieve 
impact op de instandhoudingsdoelstellingen van een Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) 
hebben. 

� Ondergrondse alternatieven dienen onderzocht te worden voor 
hoofdalternatieven 1 tot 4 in het gebied vanaf respectievelijk Vijvekapelle, 
Moerkerke en Lapscheure, afhankelijk van het betreffende alternatief, tot voorbij 
het vogelrichtlijngebied. 
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7.3 Uitwerking van ondergrondse alternatieven 

Een overzicht van de ondergrondse alternatieven die op basis van de 
bovenvermelde toetsing aan drempelcriteria werden uitgewerkt, zijn afgebeeld op 
Kaart 28. 

 

Beoordeling van de drempelcriteria voor hoofdalternatieven 1, 2, 5 en 6, leiden tot 
de uitwerking van ondergrondse alternatieven O1, O1-haven en O2. 

Deze ondergrondse alternatieven gaan ondergronds ter hoogte van de kruising 
met de Legeweg in Vijvenkapelle en lopen vanaf dit punt in noordwestelijke richting 
naar het Boudewijnkanaal. Ondergronds alternatief O1 kruist het Boudewijnkanaal 
en komt bovengronds in de Spie. Alternatief O2 buigt voorbij Koolkerke af in 
zuidwestelijk richting en komt bovengronds ter hoogte van Sint- Jozef. Alternatief 
O1-haven buigt vlak voor het Boudewijnkanaal af in noordelijke richting en volgt 
het kanaal, de geplande A11 en de spoorlijn in de haven tot een locatie voor het 
hoogspanningsstation in de haven.  

Beoordeling van de drempelcriteria voor hoofdalternatief 3, leidt tot de uitwerking 
van de ondergrondse alternatieven O3A, O3Abis, O3Abis-haven, O3B, O3Bbis. 

Beoordeling van de drempelcriteria voor hoofdalternatief 4, leidt tot de uitwerking 
van de ondergrondse alternatieven O4A en O4B, die mede bepaald worden door 
de uiteindelijke locatiekeuze voor het hoogspanningsstation. 

Bijkomend wordt nog het ondergrondse alternatief O7 uitgewerkt dat parallel aan 
de bestaande Fluxys-leiding loopt, in navolging van een inspraakreactie. 

 

Van de uitgewerkte ondergrondse alternatieven, lopen de alternatieven O1-haven, 
O3Abis-haven en O4B naar een hoogspanningsstation in de haven. De overige 
tracés werden uitgewerkt voor een hoogspanningsstation in de militaire zones, de 
zone voor openbaar nut of de zone in open ruimte.  

 

De overgang tussen een bovengrondse en een ondergrondse verbinding vereist 
een overgangsstation, met een maximale oppervlakte van 2 ha.  

 

Over de aanleg van de 380kV-verbinding als ondergrondse verbinding bestaan 
nog heel wat technische onzekerheden. Het concept voor een 380kV verbinding 
met een dergelijk groot vermogen gebaseerd op een combinatie van 
kunststofgeïsoleerde hoogspanningskabels, bovengrondse hoogspanningslijnen 
en grote reactanties werd in Europa nog niet gebouwd en zorgt voor tal van 
technische onbekendheden zowel in het ontwerpen en bouwen als het uitbaten 
van de verbinding. Het vinden van de nodige technische oplossingen en de 
onzekerheid betreffende de exploitatie van deze ondergrondse verbinding als 
onderdeel van het volledige transmissienet is een uitdaging en risico voor het 
technisch welslagen van dit project. 

Deze onzekerheden gelden onder meer op het vlak van de manier waarop 
obstakels gekruist worden met ondergrondse verbindingen. Obstakels kunnen 
gekruist worden door middel van gestuurde boringen of microtunneling. Deze 
laaste methode wordt afzonderlijk aangehaald omdat deze een tunnelgebouw 
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vereist. Op dit moment is nog niet duidelijk of en waar de inrichting van deze 
tunnelgebouwen voorzien dient te worden. Ook de grootte en het aantal van deze 
gebouwen is afhankelijk van het aantal kabels dat per tunnel geplaatst kan worden. 
Op projectniveau zal blijken of en waar deze gebouwen voorzien moeten worden. 
Een degelijke effectbespreking van deze uitvoeringsmethode kan dus pas 
uitgevoerd worden op projectniveau. Op dit planniveau wordt aangegeven wat de 
effecten kunnen zijn.  

 

7.4 Milieubeoordeling op planniveau van de projectonderdelen van 
de hoofdalternatieven 

Er wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
planonderdelen:  

• de aanleg van de eigenlijke hoogspanningsverbinding tussen Zomergem 
en Zeebrugge (inclusief de verbinding tussen de hoogspanningsstations 
Blondeellaan-Stevin),  

• de inplanting van het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge, 

• de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het 
hoogspanningsstation in Zeebrugge en de kust.  

 

7.4.1 Hoogspanningsstation Stevin 

7.4.1.1 Receptor Fauna en Flora 
Voor de receptor Fauna en Flora werden volgende effectgroepen besproken: 

� Ruimte- inname  

� Geluidsverstoring  

� Effecten van EM-velden 

 

Effecten van EM-velden voor avifauna kunnen niet worden uitgesloten, maar de 
inschatting van de aard (positief of negatief), grootte en de precieze gevolgen op 
soort- en populatieniveau werden als een leemte in de kennis beschouwd. Dit 
potentiële effect werd niet verder uitgewerkt bij gebrek aan wetenschappelijke 
kennis over de effecten. 

 

7.4.1.1.1 Ruimte-inname 

Het ruimtebeslag ter hoogte van waardevolle vegetaties is het kleinst (1,75 ha) in 
de militaire zones. De kans op negatieve effecten in deze zone wordt zeer klein 
geacht.  

 

Het ruimtebeslag van waardevolle vegetaties in de zone voor openbaar nut is 
groter (5,93 ha). De kans op negatieve effecten voor avifauna is reëel en er zullen 
weilanden met veel sloten en/of microreliëf verdwijnen. Gezien deze zoekzone 
reeds (grotendeels) bestemd is voor activiteiten van openbaar nut is dit effect geen 
effect van het plan maar van het latere te realiseren project. 
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Het ruimtebeslag ter hoogte van waardevolle vegetaties in de zone in open ruimte 
bedraagt hier 6,97 ha. De kans op negatieve effecten voor avifauna is echter 
verwaarloosbaar indien binnen de ruime zoekzone gekozen wordt voor de zone 
grenzend aan het industriegebied en zo goed mogelijk aansluitend bij de oostelijke 
verstoringsbronnen (aanwezige weg en bedrijvigheid). 

 

Op basis van de meest recente BWK is binnen de zoekzone in de haven ongeveer 
22% van de oppervlakte aangeduid als (zeer) waardevolle vegetatie. Deze 
gebieden hebben een hoge ecologische waarde voor vogels. De kans op 
negatieve effecten voor avifauna is reëel en er zouden weilanden met veel sloten 
en/of microreliëf verdwijnen. Gezien deze zoekzone bestemd is als industriegebied 
en de realisatie van een hoogspanningsstation mogelijk is in deze bestemming, is 
dit effect geen effect van het plan maar van het latere te realiseren project. 

 

7.4.1.1.2 Geluidsverstoring 

Kans op negatieve effecten door geluidsverstoring voor avifauna is beperkt in de 
militaire zones. Omdat de installaties geluid produceren worden deze waar 
mogelijk best zo ver als mogelijk van de grens met de zone van openbaar nut 
geplaatst 

 

In de zone voor openbaar nut is de kans op negatieve effecten voor avifauna 
verwaarloosbaar mits een goede inplanting van de geluidsbronnen gebruikt wordt. 
Het behouden van een maximale afstand tot het vogelrichtlijngebied is 
aangewezen. 

 

De geluidseffecten in de zone in open ruimte zouden verwaarloosbaar zijn. De 
effecten op avifauna kunnen bijkomend beperkt worden door binnen de ruime 
zoekzone te kiezen voor de zone grenzend aan het industriegebied. 

 

Binnen het havengebied worden geen negatieve effecten voor avifauna varwacht 
op voorwaarde dat binnen de zoekzone gekozen wordt voor een zone die niet 
grenst aan de Dudzeelse polder. In het andere geval worden wel negatieve 
effecten verwacht voor de avifauna in de Dudzeelse polder. 

 

7.4.1.2 Landschap 

7.4.1.2.1 Ruimtebeslag 

De zoekzones in zone voor openbaar nut en open ruimte voor het 
hoogspanningsstation liggen deels binnen de relictzone ‘Oudemaarspolder en 
kreekrugpolder ten westen van het kanaal’, en de zoekzone voor openbaar nut 
overlapt tevens deels met de ankerplaats ‘Oudemaarspolder’. Deze zones nemen 
slechts een beperkt deel van deze ankerplaatsen of relictzones in  

De overige zones overlappen niet met relictzones of ankerplaatsen. 

 

In de militaire zones en de havengebieden is de kans op verstoring van 
archeologisch potentieel beperkt omwille van de geroerde gronden die er reeds 
voorkomen. In overige twee zones is de kans op verstoring reëel. 
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7.4.1.2.2 Visuele impact 

De grootste landschapsvisuele impact wordt verwacht ter hoogte van de zone in 
openbaar nut (zone 3) en zone in open ruimte (zone 4). Ter hoogte van deze 
zoekzones bevinden zich nog vrij gave polderlandschappen. Hier dienen bijgevolg 
milderende maatregelen naar visuele buffering en eventueel landschappelijke 
inpassing toe genomen te worden.  

De zoekzones in de militaire zones (zones 1 en 2) en het havengebied (zone 5) 
liggen reeds in een omgeving met vrij industrieel karakter waardoor de inpassing 
van een hoogspanningsstation op deze locaties een minder ernstige impact zal 
hebben. Wel wordt voorgesteld om ter hoogte van de westelijke militaire zone een 
groenbuffer te voorzien zodat de visuele impact op het westelijk gelegen landschap 
wordt gebufferd.  
 

7.4.1.3 Receptor Mens 

7.4.1.3.1 Ruimtebeslag 

In de zoekzones 1 en 2 zal militair domein, waarvan de functie op termijn 
opgeheven wordt, ingenomen worden, met een bijkomend verlies van 0 tot 3 
woningen die langs de N31 gelegen zijn (afhankelijk of deze woningen kunnen 
blijven na realisatie van het project of ingenomen worden). 

 

In zoekzone 3, zone voor openbaar nut zal 13 ha landbouwgebied verloren gaan. 
Afhankelijk van de locatie van het hoogspanningsstation binnen de zone zouden 5 
à 15 woningen ingenomen worden.  

 

In zoekzone 4, zone in open ruimte zal 13 ha landbouwgebied verloren gaan. Er 
zal geen verlies van woningen plaatsvinden bij locatie in noordoostelijke deel van 
de zoekzone. 

In zoekzone 5, in havengebied, zal 13 ha aan geplande industrie ingenomen 
worden.  

 

7.4.1.3.2 Geluidshinder 

De oorspronkelijk voorgestelde methodologie ging uit van een bepaling van het 
aantal gehinderden door industrieel geluid, gebruik makende van de dosis-
effectrelaties van de methode Miedema. Uitgaande van de Vlarem-normen zal het 
hoogspanningsstation nooit de onderdrempel in de dosis-effectrelaties van 
Miedema halen. Eenvoudig gesteld zouden volgens de methodiek geen 
omwonenden gehinderd worden. Daarom werd het aantal woningen nagegaan 
waar een verhoging van het nachtelijke achtergrondniveau zou plaatsvinden. Deze 
resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel 
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Locatie Aantal 

woningen
2
 

met 

verhoging 

1 à 3 dB 

Aantal 

woningen 

met 

verhoging 

3 à 6 dB 

1, Militaire zone 353 / 

2, openbaar nut (met behoud woningen Evendijk-West) 304 / 

2, openbaar nut (zonder behoud woningen Evendijk-West) 15 / 

3, ten zuiden van transportzone 15 5 

4, in industriegebied
5
 (huidige toestand) 20 10 

4, in industriegebied (huidige toestand, met extra mildering) 10 5 

4, in industriegebied (t.o.v. toekomstige havenontwikkeling) 5 / 

 

7.4.1.3.3 Visuele impact 

Een hoogspanningsstation in de militaire zones zou een toename van de visuele 
verstoring tav de woningen in de Veerbootstraat, de 3 woningen aan de N31 en de 
woonwijk aan de N34 teweegbrengen. Bij voorkeur wordt de huidige groenbuffer 
aan de N34 behouden of een nieuwe voorzien. 

 

In de zone voor openbaar nut wordt een toename van visuele hinder tav de 
woningen langs de Evendijk-West verwacht. Het effect kan deels gemilderd 
worden door een groenbuffer te voorzien. 

 

In de zoekzone in open ruimte wordt een toename van visuele hinder op korte 
afstand verwacht, op grote afstand betekent dit echter een beperkte wijziging in 
visuele hinder door de aanwezigheid van de N31 en de Transportzone.  

 

In havengebied  wordt een beperkte toename aan visuele hinder verwacht tgv 
geplande havenontwikkelingen en het beperkte aantal woningen in de omgeving.  

 

7.4.1.3.4 Effecten van EM-velden 

Op basis van de huidige kennis, wordt geen relevante invloed verwacht op de 
magnetische veldzones ter hoogte van de nabijgelegen woningen, omwille van de 
zwakke veldsterktes aan de rand van de hoogspanningsstations en de afstand van 
de woningen tot de perceelsgrens van het hoogspanningsstation. Voor elektrische 
velden geldt een gelijkaardige situatie. 

 

                                                      
2 Afgerond op een vijftal 
3 Uitgaande van het verdwijnen van de woningen op het militair domein 
4 Uitgaande van het verdwijnen van de woningen centraal in de zone van openbaar nut 
5 Gezien de grootte van de zoekzone werd een locatie voor de raming gekozen. Als locatie werd 
uitgegaan van een inplanting ten oosten van de kern van Lissewege 
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7.4.1.4 Synthese 

Voor de zoekzones 3 en 5 (respectievelijk de “zone voor openbaar nut” en de 
“zone in havengebied”) geldt dat de huidige bestemming reeds geschikt is om het 
geplande project te realiseren. Het voorgenomen plan (=RUP) wijzigt dus niets aan 
de mogelijkheid om het project in deze zoekzones te realiseren.  

Effecten voor het voorgenomen plan zijn voor de zones 3 en 5 bijgevolg de 

facto nihil.  

De effecten die voor de zoekzones 3 en 5 beschreven zijn, zijn dus niet de effecten 
van het voorgenomen plan maar komen overeen met de effecten van het geplande 
project. Voor de zoekzones 1, 2 en 4 gelden de effecten zowel als planeffecten als 
projecteffecten.  

 

Rekening houdende met de feitelijke toestand en waarde van de zoekzones en 
hun omgeving dienen volgende nuanceringen gemaakt te worden voor de militaire 
zone, de zone voor openbaar nut en de zone in open ruimte: 

• De negatieve effecten gerelateerd aan de herbestemming van de militaire 
domeinen zijn beperkter dan deze voor het gebruik van de bestaande 
zone voor openbaar nut. De zone voor openbaar nut heeft duidelijke 
landschappelijke waarden en bevat een aantal bestaande woningen 
(waaronder een volledige straat). 

• De negatieve effecten gerelateerd aan een herbestemming voor een 
gebied open ruimte zijn (mits een noordoostelijke inplanting in de 
zoekzone) in globo vergelijkbaar aan, en op vlak van mens en natuur 
beperkter dan, de effecten voor het gebruik van de zone voor openbaar 
nut. 

 

Concluderend leiden geen van de vier combinaties van zoekzones tot sterk 
negatieve effecten. Alle locaties zijn haalbaar op milieuvlak en de voorkeur voor 
deze of gene locatie zal dus mee gestuurd worden door de aanverwante effecten 
van zowel de verbindingen naar de zee als naar het binnenland. 

 

7.4.2 Leidingstraat 

In de effectbespreking werden de effecten van de talrijke verschillende uitgewerkte 
varianten onderzocht (Kaart 22). Op basis van deze effectbesprekingen is 
gebleken dat een aantal van de voorgestelde traceringen voor een of meerdere 
receptoren niet haalbaar of wenselijk zijn. Daarom werden op basis van de kennis 
uit de voorgaande effectbesprekingen een aantal concepten van traceringen 
voorgesteld die minimale effecten hebben. 

Deze tracés voldoen aan volgende voorwaarden: 

� Er is geen significant effect op SBZ-V of SBZ-H. 

� Er is geen onvermijdbare onherstelbare schade aan VEN-gebied. 

� Er worden nauwelijks of geen reliëfrijke waardevolle graslanden doorsneden. 

� Het tracé is beperkt in lengte om zo weinig mogelijk landbouwgronden en 
archeologische waarden aan te snijden. 

� Het tracé loopt niet onder gebouwen. 
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� Het tracé ligt minstens 10m van woningen om alle mogelijke 
psychosomatische effecten uit te sluiten en de woningen buiten de 0,4 µT-
contour te houden. 

� Het tracé loopt over een zo kort mogelijke lengte door bestemde 
industriegebieden. 

 

In functie van de vrijheid voor de opmaker van het voorgenomen plan worden 
stroken afgebakend waarbinnen varianten op de concepten van tracering gelijke 
effecten zullen hebben als de voorgestelde concepten. In functie van de 
milieubeoordeling voor de leidingenstraat geldt hierdoor dat elke leidingenstraat die 
gelegen is binnen de afgebakende stroken voldoet aan de bovenstaande 
voorwaarden en dus niet tot relevante milieueffecten leidt. 

Aanvullend geldt dat elke leiding die binnen de afgebakende strook ligt niet leidt tot 
relevante milieueffecten, voor zover de leiding gelijkaardige kenmerken heeft als 
de hoogspanningskabels waarvoor de voorliggende bespreking opgemaakt werd. 
Vanuit milieu kunnen leidingen aangelegd worden in de afgebakende stroken. 

 

Onderstaande figuren tonen de verschillende afgebakende stroken voor de 
kruising van de duinengordel, een hoogspanningsstation in militair domein, in zone 
voor openbaar nut, in open ruimte, en in havengebied. 

 

 
Figuur 2: Kruising van de duinengordel 
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Figuur 3: leidingstraat naar de zones voor openbaar nut / militaire zone 

 

 

Figuur 4: leidingstraat naar de zones in de open ruimte / het havengebied, 
uitgaande van de realisatie van de groenbuffer rond te transportzone 
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Figuur 5: leidingstraat naar de zone in het havengebied, uitgaande van een 
uitbreiding van de spoorbundel in Zwankendamme 

 

Een tracé naar de militaire zones en de zone voor openbaar nut zouden ca. 3 ha 
innemen, een tracé naar de zone in open ruimte 7 ha, een tracé naar het 
havengebied 11 à 13 ha (afhankelijk van een meer noordelijke of zuidelijk kruising 
van het Boudewijnkanaal).  

 
Receptor Natuur 

Indien een tracé binnen de groene zones wordt uitgewerkt wordt voor geen van de 
zoekzones negatieve effecten op SBZ-V of aandachtssoorten verwacht, en wordt 
het verlies aan waardevolle vegetaties als niet relevant geacht. 

 
Receptor Landschap 

De kans op ruimtebeslag van archeologisch potentieel neemt tot met de afstand 
van het hoogspanningsstation tot de kust. Voor een hoogspanningsstation in de 
militaire zones of de zone in openbaar nut, kan volgens het Vlaamse gemiddelde 
één archeologische vindplaats aangetroffen worden. Voor een 
hoogspanningsstation in open ruimte of havengebied kunnen dit er 2 à 3 zijn.   

Daarnaast doorsnijden de verschillende tracés landschapselementen en –
structuren zoals: oude dijken, grachten, afwateringskanalen, historisch permanente 
weilanden. Voor de kruising van dijken, watervoerende grachten en kanalen met 
kabels zal gewerkt worden met een gestuurde boring of microtunneling. Dijken die 
niet onderboord worden, zullen nadien hersteld worden. Historisch permanente 
weilanden zouden met de geoptimaliseerde tracés slechts minimaal aangesneden 
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worden. De impact op minder duidelijke kenmerken in het landschap, zoals het 
roeren van grond en het nivelleren van kleine reliëfverschillen, kunnen pas 
ingeschat worden na grondige terreininventarisatie. Dit dient onderzocht te worden 
op projectniveau.  

 
Receptor Mens 

De tracés zouden geen woningen innemen en geen effecten ten gevolge van EM-
velden veroorzaken. De tracés naar de militaire zones, de zone voor openbaar nut 
en de zone in open ruimte nemen enkel landbouwgebied in. Dit komt neer op 
respectievelijk 3 ha voor de militaire zone en de zone voor openbaar nut en 6,5 ha 
voor de zone in open ruimte. Het tracé naar de haven zal naast 10,5 à 12,5 ha 
landbouwgebied ook een 2 à 3-tal ha industriegebied innemen.  

 

Conclusie 

De effecten van de verschillende tracés op de verschillende receptoren werken 
weinig onderscheidend voor de keuze van de locatie van het 
hoogspanningsstation. Door optimalisatie van de tracés werd voor elk 
locatiealternatief voor de hoogspanningsstations een tracé uitgewerkt dat zo weinig 
mogelijke impact heeft op de verschillende receptoren.  

 

Op basis van de effectbeoordeling ten aanzien van de receptoren gaat een lichte 
voorkeur uit naar een tracé dat zo dicht mogelijk aan de kust gelegen is.  

Op basis van de technische kenmerken van de verschillende tracés is een tracé 
naar de haven sterk ongewenst, dit omwille van de technisch moeilijke kruising van 
het Boudewijnkanaal. Het kanaal dient immers op extreem grote diepte (ca. 40m) 
gekruist te worden, wat voor thermische problemen ter hoogte van de kabels kan 
leiden. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van meerdere tunnels 
waarin de kabels aangelegd worden. Indien later damwanden ingeheid worden 
langs het Boudewijnkanaal kunnen ter hoogte van deze tunnels de veiligheid en 
stabiliteit in het gedrang komen. Voor een meer getailleerde uitleg over de 
technische moeilijkheden verbonden aan de kruising van het Boudewijnkanaal 
wordt verwezen naar Kadertekst 16 in het MER. 

 

7.4.3 Hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge 

In dit hoofdstuk werden de effecten voor zowel de ondergrondse als de 
bovengrondse alternatieven van de verbinding Zomergem-Zeebrugge besproken. 

Onderstaande figuren geven weer welke alternatievencombinaties onderzocht 
werden.
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Figuur 6: Alternatievencombinaties met bovengronds alternatief 1 en ondergrondse alternatieven O1, O1-haven en O7.  
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Figuur 7: Alternatievencombinaties met bovengronds alternatief 2 en ondergronds alternatief O1.  
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Figuur 8: Alternatievencombinaties met bovengronds alternatief 3 en ondergrondse alternatieven O3A, O3Abis, O3B, O3Bbis, O3Abis-haven.  
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Figuur 9: Alternatievencombinaties met bovengronds alternatief 4 en ondergrondse alternatieven O4A naar de Spie en O4B naar de haven. 
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Figuur 10: Alternatievencombinatie met bovengronds alternatief 5 en ondergrondse alternatief O2 en alternatief 5 bovengronds. 
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Figuur 11: Alternatieven bestaande uit bovengronds alternatief 6 en alternatievencombinatie van alternatief 6 en ondergronds alternatief O2. 
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De effecten van de alternatieven zullen in veel gevallen evenredig zijn met de 
lengte van het tracé. Onderstaande tabel geeft de lengte weer van de 
verschillende alternatievencombinaties (bovengronds-ondergronds) die zullen 
onderzocht worden in deze effectbespreking. 

 

Tabel 5: Tracélengte van de verschillende alternatievencombinaties 

 Lengte bovengronds tracédeel 

(km) 

Lengte ondergronds tracédeel 

(km) 

Alternatief 1 met O1 39 7 

Alternatief 1 met O1-haven 30,5 12 

Alternatief 1 met O7 35,5 11,5 

Alternatief 2 met O1 35 7 

Alternatief 3 met O3A 35,5 16 

Alternatief 3 met O3Abis 35,5 17 

Alternatief 3 met O3Abis-haven 27 14,5 

Alternatief 3 met O3B 35,5 16,5 

Alternatief 3 met O3Bbis 35,5 17,5 

Alternatief 4 met O4A 35 13 

Alternatief 4 met O4B 26,5 14 

Alternatief 5 (volledig bovengronds) 47,5 0 

Alternatief 5 met O2 43 5,5 

Alternatief 6 (volledig bovengronds) 44 0 

Alternatief 6 met O2 39,5 5,5 

 

Daarnaast werden in dit hoofdstuk ook de effecten onderzocht van de bijkomend te 
realiseren150 kV- verbinding tussen het geplande hoogspanningsstation Stevin en 
het bestaande hoogspanningsstation Blondeellaan. Zoals vermeld in hoofdstuk 
5.4.4 zullen, wanneer in de effectbespreking verwezen wordt naar de effecten van 
de bijkomend te realiseren verbinding Stevin- Blondeellaan, de effecten van het 
tracé uitgaande van een hoogspanningsstation in de militaire zones of de zones 
voor openbaar nut bedoeld worden.  
 

7.4.3.1 Receptor Fauna en Flora 

7.4.3.1.1 Barrièrewerking: draadslachtoffers 

Voor een aantal onderdelen van de verschillende tracéalternatieven werden 
ondergrondse uitvoeringen voorgesteld omwille van verwachte significant 
negatieve effecten van de bovengrondse verbindingen op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied (zie paragraaf 7.1.2). 
Voor deze delen vervalt het bovengrondse tracédeel en tevens de effecten.  
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Voor de delen waar geen significant negatief effect aan gerelateerd is, worden 
volgende effecten verwacht: 

• Hoofdalternatieven 1 t.e.m 4: ten oosten van Brugge worden geen 
signifcante effecten verwacht. Ter hoogte van de te vervangen 150 kV-
verbinding ten westen van het Boudewijnkanaal is het relevant de 
bestaande situatie te verbeteren door de nodige markeringen te voorzien 
op de geplande 380 kV-verbinding. Hetzelfde geldt voor de bijkomend te 
realiseren verbinding tussen de hoogspanningsstations Stevin- 
Blondeellaan. 

• Hoofdalternatief 5 t.e.m. 6: ten oosten van Brugge worden geen 
signifcante effecten verwacht. Ter hoogte van Koolkerke zal de vervanging 
van de bestaande bovengrondse 150 kV- lijn door een bovengrondse 380 
kV-lijn (afbraak van de bestaande 150 kV- lijn nadat de 380 kV- lijn 
gerealiseerd is) de mogelijke effecten op de SBZ-V en specifiek op de 
overwinterende ganzen doen toenemen, daar de masten een 15-tal m 
hoger zullen zijn en een 100- tal m dichter bij de rand van de SBZ-V zullen 
komen te liggen. De effecten op de SBZ-V worden niet van die grootteorde 
ingeschat dat ze als significant negatief voor de samenhang van de SBZ-V 
kunnen worden beschouwd. Wel dienen markeringen aangebracht te 
worden op de hoogspanningsverbindingen. Een zo zuidelijk mogelijke 
tracering (= zo ver mogelijk van het vogelrichtlijngebied) wordt evenwel 
aanbevolen. In de zone tussen Vijvekapelle en de Damse Vaart worden 
markeringen niet noodzakelijk geacht, maar kunnen ze wel overwogen 
worden.   
De meer zuidelijke kruising van het Boudewijnkanaal wordt als niet 
significant negatief beschouwd mits deze op een adequate manier wordt 
voorzien van de nodige vogelkrullen. Ter hoogte van de te vervangen 150 
kV-verbinding ten westen van het Boudewijnkanaal is het relevant de 
bestaande situatie te verbeteren door de nodige markeringen te voorzien 
op de geplande 380 kV-verbinding. Ook voor de bijkomend te realiseren 
verbinding Stevin- Blondeellaan is het aanbrengen van markeringen 
aangewezen.  

 

7.4.3.1.2 Direct ruimtebeslag 

De effecten van direct ruimtebeslag werden slechts bepaald voor de ondergrondse 
tracé-alternatieven, omdat deze effecten voor de bovengrondse alternatieven als 
minder relevant geacht werden. Omdat op het niveau van het plan-MER actueel 
nog onduidelijkheden bestaan over de resulterende effecten tijdens de 
exploitatiefase, wordt voor de effectbepalingen uitgegaan van de breedte van de 
werfzone. Als worst-case-situatie voor de berekeningen (met een overschatting 
van de effecten) wordt uitgegaan van een geraamde werfzone van 42m breed. 

Hieronder wordt per ondergronds alternatief de conclusie meegegeven: 

 

Ondergronds alternatief O1 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 1,5 ha hpr/hpr+: verwaarloosbaar effect 

• Geen significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 
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• Geen negatieve effecten op Europese habitats  

• Zeer beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

• Aanbeveling: ondergrondse aanleg onder de Damse Vaart doortrekken tot 
voorbij het aangrenzend perceel met het regionaal belangrijk biotoop ‘grote 
zeggenvegetaties’ (rbbmc).  

 

Ondergronds alternatief O1-haven 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 1,5 ha hpr/hpr+: verwaarloosbaar effect 

• Geen significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Geen negatieve effecten op Europese habitats  

• Een beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

• Aanbeveling: Ondergrondse aanleg onder de Damse Vaart doortrekken tot 
voorbij het aangrenzend perceel met het regionaal belangrijk biotoop ‘grote 
zeggenvegetaties’ (rbbmc). Ondergrondse kruising van het 
rietland/moerasbos (BWK-code mr/sf) 

 

Ondergronds alternatief O2 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 1,5 ha hpr/hpr+: verwaarloosbaar effect 

• Geen significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Geen negatieve effecten op Europese habitats  

• Zeer beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

• Aanbeveling: ondergrondse aanleg onder de Damse Vaart doortrekken tot 
voorbij het aangrenzend perceel met het regionaal belangrijk biotoop ‘grote 
zeggenvegetaties’ (rbbmc). 

 

Ondergronds alternatief O3A 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 1,55 ha hpr/hpr+: verwaarloosbaar effect 

• Geen significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Geen negatieve effecten op Europese habitats  

• Beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

• Aanbeveling: ondergrondse aanleg onder het Tweelingenkanaal doortrekken 
tot voorbij het aangrenzend perceel met het regionaal belangrijk biotoop 
‘rietmoeras’ (BWK-code mr). 

• Aanbeveling: vermijden zilte plas door ondergrondse aanleg onder waterloop 
en plas. 

 

Ondergronds alternatief O3Abis 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 3,12 ha hpr/hpr+: verwaarloosbaar effect 

• Geen significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 
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• Beperkt negatieve effecten op Europese habitats  

• Beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

• Aanbeveling: ondergrondse kruising van het rietmoeras/moerasbos (BWK-
code mr/sf) 

 

Ondergronds alternatief O3Abis-haven 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 3,12 ha hpr/hpr+: verwaarloosbaar effect 

• Geen significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Beperkt negatieve effecten op Europese habitats  

• Beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

• Aanbeveling: ondergrondse kruising van het rietmoeras/moerasbos (BWK-
code mr/sf) 

 

Ondergronds alternatief O3B 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 9,1 ha hpr/hpr+: licht negatief effect 

• Significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Zeer beperkt negatieve effecten op Europese habitats  

• Zeer beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

De impact op de aandachtssoorten binnen het SBZ-V wordt als significant negatief 
ingeschat, ook indien de sleuf en werfzone binnen de werfzone van de A11 liggen. 

 

Ondergronds alternatief O3Bbis 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 10,21 ha hpr/hpr+: licht negatief effect 

• Significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Zeer beperkt negatieve effecten op Europese habitats  

• Zeer beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

• Aanbeveling: ondergrondse kruising van het rietmoeras en zilte plas. 

 

Ondergronds alternatief O4A 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 6 ha hpr/hpr+: licht negatief effect 

• Significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Zeer beperkt negatieve effecten op Europese habitats  

• Geen negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

 

Ondergronds alternatief O4B 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van ca. 6,28 ha hpr/hpr+: licht negatief effect 

• Significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 
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• Zeer beperkt negatieve effecten op Europese habitats  

• Zeer beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

 

Ondergronds alternatief O7 

Dit tracé betekent: 

• Verlies van 8,67 ha hpr/hpr+: licht negatief effect 

• Significant negatief op het SBZ-V ‘Poldercomplex’ 

• Zeer beperkt negatieve effecten op Europese habitats 

• Zeer beperkt negatief effect op regionaal belangrijke biotopen. 

 

7.4.3.2 Receptor Landschap 

Omdat op het niveau van het plan-MER actueel nog onduidelijkheden bestaan 
over de resulterende effecten tijdens de exploitatiefase, wordt voor de 
effectbepalingen uitgegaan van de breedte van de werfzone. Vanuit ruimtebeslag 
is dit een overschatting van de zone waar zich een kwaliteitsverlies kan voordoen.  

Als worst-case-situatie voor de berekeningen (met een overschatting van de 
effecten) wordt uitgegaan van een geraamde werfzone van 42m breed. 

 

7.4.3.2.1 Visuele impact van de bovengrondse tracédelen 

Onderstaande tabel vat de effecten samen die per combinatie van bovengrondse 
en ondergrondse alternatieven verwacht worden.  
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Tracé Visuele impact 

Alternatief 1 met O1 Verwaarloosbare negatieve impact tav beschermd erfgoed. 

Positief effect op het gebied ten zuiden van Maldegem en Koolkerke waar de bestaande verbinding wordt afgebroken.  

Beperkt negatief effect op het gebied ten noorden van Maldegem en ten westen van het Boudewijnkanaal 

Beperkte verbetering van de beeldkwaliteit van de Damse Vaart. 

Een overgangsstation zal, afhankelijk van de precieze inplantingslocatie, ten zuiden of ten zuidwesten van Vijvenkapelle gelegen zijn aan de rand 

van of in een relictzone. De omgeving is een open agrarisch landschap. Het station zal een negatief visueel effect op landschap hebben. 

Alternatief 1 met O7 Verwaarloosbare negatieve impact tav beschermd erfgoed  

Positief effect op het gebied ten zuiden van Maldegem en Koolkerke waar de bestaande verbinding wordt afgebroken.  

Beperkt negatief effect op het gebied ten noorden van Maldegem en ten westen van het Boudewijnkanaal 

Beperkte verbetering van de beeldkwaliteit van de Damse Vaart. 

Een overgangsstation ligt niet in de omgeving van een landschappelijk beschermd gebied. De omgeving bestaat uit een halfopen agrarisch 

landschap. De visuele verstoring is beperkter dan voor de alternatieven O1, O2, O3 maar is niet verwaarloosbaar. 

Alternatief 2 met O1 Verwaarloosbare negatieve impact tav beschermd erfgoed. 

Verwaarloosbaar effect voor tracédelen Zomergem-Eeklo, Eeklo- Vijvekapelle en Blauwe Toren –Zeebrugge.  

Positief effect voor het gebied ten noorden van Brugge door afbraak bestaande verbinding. 

Beperkte verbetering van de beeldkwaliteit van de Damse Vaart. 

Een overgangsstation zal, afhankelijk van de precieze inplantingslocatie, ten noordwesten van Vijvenkapelle gelegen zijn aan de rand van of in een 

relictzone. De omgeving is een open agrarisch landschap. Het station zal een negatief visueel effect op landschap hebben. 
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Tracé Visuele impact 

Alternatief 3 met O3A 

 

Mogelijks negatieve impact op het beschermde landschap ‘Kreken van Lapscheure’. Dit effect is te milderen door het vroeger ondergronds brengen 

van het tracé. 

Verwaarloosbaar effect voor tracédelen Zomergem-Eeklo en Blauwe Toren –Zeebrugge. 

Positief effect voor het gebied ten zuiden van Maldegem. 

Beperkt negatief effect op het gebied ten noorden Maldegem. 

Negatief effect op het gebied tussen het Schipdonkkanaal en Lapscheure 

Beperkte verbetering van de beeldkwaliteit van de Damse Vaart. 

De kreken rondom Lapscheure zijn beschermd landschap. Lapscheure en noordelijkere zones zijn gelegen in een ankerplaats. Het 

overgangsstation zou ten zuiden van het beschermd landschap en de ankerplaats geplaatst worden, maar in de relictzone die zich nog uitstrekt tot 

aan Hoorn. Door de inrichting van een overgangsstation in deze omgeving wordt een negatief visueel effect verwacht. 

Alternatief 3 met 

O3Abis 

Idem Alternatief 3 met O3A 

Alternatief 3 met 

O3Abis-haven 

Idem Alternatief 3 met O3A 

Alternatief 3 met O3B Idem Alternatief 3 met O3A 

Alternatief 3 met 

O3Bbis 

Idem Alternatief 3 met O3A 

Alternatief 4 met O4A Mogelijks bijkomend negatieve impact op het Kasteel van Moerkerke. 

Verwaarloosbaar effect voor tracédelen Zomergem-Eeklo en Blauwe Toren –Zeebrugge. 

Positief effect voor het gebied ten zuiden van Maldegem. 

Beperkt negatief effect op het gebied ten noorden Maldegem. 

Negatief effect op de relictzone zwinpolders 

Beperkte verbetering van de beeldkwaliteit van de Damse Vaart. 

Een overgangsstation ligt in beide gevallen niet in de omgeving van een landschappelijk beschermd gebied. De omgeving bestaat uit een halfopen 

landschap. Ten noorden van de kanalen is dit veeleer agrarisch. Ten zuiden is er op een 500m afstand een overgang van een dorpskern naar 

agrarisch. De visuele verstoring is beperkter dan voor de alternatieven 1, 2, 3 maar is niet verwaarloosbaar. 

Alternatief 4 met O4B Idem Alternatief 4 met O4A 
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Tracé Visuele impact 

Alternatief 5 (volledig 

bovengronds) 

Bijkomende impact tav beschermd erfgoed thv Fort van Beieren. 

Verwaarloosbaar effect voor tracédelen Zomergem-Eeklo en Blauwe Toren–Zeebrugge. 

Beperkte negatieve effecten voor tracédelen Vijvekapelle-Blauwe Toren. 

Positief effect voor het gebied ten zuiden van Maldegem 

Alternatief 5 met O2 Verwaarloosbaar effect voor tracédelen Zomergem-Eeklo en Blauwe Toren–Zeebrugge. 

Positief effect voor het gebied ten zuiden van Maldegem 

Beperkte verbetering van de beeldkwaliteit van de Damse Vaart. 

Géén negatief effect op het beschermde landschap (en ankerplaats) Fort van Beieren.  

Het ondergronds brengen van het tracé zal, samen met de verwijdering van de bestaande 150 kV-luchtlijn, leiden tot een verbeterde kwaliteit van 

het beschermde dorpsgezicht “Omgeving hoeve ‘de groene poort’”.  

Een overgangsstation zal, afhankelijk van de precieze inplantingslocatie, ten zuiden of ten zuidwesten van Vijvenkapelle gelegen zijn aan de rand 

van of in een relictzone. De omgeving is een open agrarisch landschap. Het station zal een negatief visueel effect op landschap hebben. 

Een overgangsstation zal gelegen zijn in de omgeving van het beschermde dorpsgezicht “omgeving hoeve ‘de groene poort’”. Afhankelijk van de 

ligging kan dit op minder dan 500m zijn. Het overgangsstation kan langs een à twee zijden afgeschermd worden van de omgeving door het in te 

planten tegen het bosgebied van Kasteel Ten Berge. Dit kan een negatieve visuele impact op het dorpsgezicht echter niet vermijden. 

Alternatief 6 (volledig 

bovengronds) 

Bijkomende impact tav beschermd erfgoed thv Fort van Beieren. 

Verwaarloosbaar effect voor tracédelen Zomergem-Vijvekapelle en Blauwe Toren –Zeebrugge. 

Beperkte negatieve effecten voor tracédelen Vijvekapelle-Blauwe Toren 



 81/972 Projectnummer: 04/006233 
  Niet-technische samenvatting 

6233_rap_059i_mer_20110406.docx 

Tracé Visuele impact 

Alternatief 6 met O2 Verwaarloosbaar effect voor tracédelen Zomergem-Vijvekapelle en Blauwe Toren –Zeebrugge. 

Beperkte verbetering van de beeldkwaliteit van de Damse Vaart. 

Géén negatief effect op het beschermde landschap (en ankerplaats) Fort van Beieren.  

Het ondergronds brengen van het tracé zal, samen met de verwijdering van de bestaande 150 kV-luchtlijn, leiden tot een verbeterde kwaliteit van 

het beschermde dorpsgezicht “Omgeving hoeve ‘de groene poort’”.  

Een overgangsstation zal, afhankelijk van de precieze inplantingslocatie, ten zuiden of ten zuidwesten van Vijvenkapelle gelegen zijn aan de rand 

van of in een relictzone. De omgeving is een open agrarisch landschap. Het station zal een negatief visueel effect op landschap hebben. 

Een overgangsstation zal gelegen zijn in de omgeving van het beschermde dorpsgezicht “omgeving hoeve ‘de groene poort’”. Afhankelijk van de 

ligging kan dit op minder dan 500m zijn. Het overgangsstation kan langs een à twee zijden afgeschermd worden van de omgeving door het in te 

planten tegen het bosgebied van Kasteel Ten Berge. Dit kan een negatieve visuele impact op het dorpsgezicht echter niet vermijden. 

 

De effecten verbonden aan het overgangsstation, dat dient gebouwd te worden tussen het bovengrondse en ondergrondse tracédeel, 
wordt verder besproken. 

 

In hoofdstuk 7.3 werd aangegeven dat over de uitvoering van ondergrondse tracés nog onzekerheden bestaan en dat een mogelijke 
manier om obstakels te kruisen ‘mircrotunneling’ is. Er wordt verwacht dat de inrichting van de tunnelgebouwen die voor deze uitvoering 
nodig zijn een negatief effect zullen hebben op het omgevende polderlandschap zowel op visueel vlak als op de wijziging van de 
perceptieve kenmerken. Zoals aangegeven in hoofdstuk 7.3 is het echter nog niet duidelijk of microtunneling zal toegepast worden. Dit zal 
verduidelijkt worden op projectniveau. 
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7.4.3.2.2 Ruimtebeslag archeologie en waardevolle bodems 

Door het grote aantal archeologische sites dat reeds in de omgeving (Kaart 43) van de 
ondergrondse tracés gevonden werd, is de kans groot dat de ondergrondse tracés op dit 
vlak een sterk verstorend effect hebben op nog ongekende sites en dat het verwachte 
aantal aan te treffen sites op basis van de Vlaamse statistieken voor deze situatie een 
onderschatting zijn. In de omgeving langs de N49 en de zuidelijke havenrandweg werden 
minder sites geïnventariseerd, maar de kans is groot dat hier ook relatief veel sites 
aanwezig zijn. Enkel ter hoogte van het zuiden van de haven, waar ondergronds 
alternatief O3A ligt, is de kans op verstoring beperkter omdat dit reeds behoort tot het 
opgespoten gebied van de haven. 

Vooral voor de ondergrondse alternatieven O1(-haven), O2, O4A, O4B en O7 is het 
moeilijk tot onmogelijk om gekende sites te ontwijken. Algemeen geldt dat de kans op 
verstoring beperkter is voor de kortere tracés.  
 

Twee ondergrondse alternatieven lopen vlak langs punten die als waardevolle bodem 
werden aangeduid: O3B (en O3Bbis) en O7. Gezien de waardevolle bodems als 
puntlocaties werden opgenomen in het rapport van het project ‘Waardevolle bodems van 
de Vlaamse Overheid (2006) is niet duidelijk voor welke perimeter deze bodems 
waardevol zijn en bijgevolg of de tracés een negatieve invloed op de waardevolle 
aspecten van deze gronden zullen hebben. 
 

7.4.3.2.3 Doorsnijden van landschapselementen – en structuren 

Het poldergebied waardoor de ondergrondse alternatieven lopen, wordt gekenmerkt door 
een aantal typische landschapselementen die vaak ook een structurerend effect op het 
landschap hebben. Gezien de historiek van het gebied zijn de meest typische 
landschapsstructurerende elementen de (historische) afwateringskanalen, of kanalen met 
scheepvaartfunctie, dijken, en waterlopen. De structuur van deze afwateringskanalen is 
nog duidelijk te onderscheiden op de bodemkaart, waarbij de hoger gelegen kreekruggen 
zich onderscheiden van de lager gelegen komgronden. 
 

Bij de aanleg van de ondergrondse verbindingen zal normaal gezien onder de 
watervoerende grachten en kanalen door gegaan worden door middel van een gestuurde 
boring of microtunneling. De structuur van de gekruiste scheepvaart- en 
afwateringskanalen zal dus niet aangetast worden. Hetzelfde geldt voor kleinere grachten 
die op perceelsgrenzen voorkomen en afwateringslanen in de percelen. De kruisende 
kabels zullen dus geen impact hebben op de structuur van deze watervoerende 
landschapselementen. 

 

Typisch voor dit gebied van de polders zijn echter de verzande kreken, die zich in het 
landschap uiten als in zuidwest-noordoostelijke richting lopende kreekruggen, omgeven 
door de lager gelegen kleiige komgronden. De aantasting ervan wordt het minst groot 
verwacht voor alternatieven O1 en O2 omdat op deze locatie deze kreekruggen minder 
goed te onderscheiden zijn. Ook de aantasting van de kreekrugstructuren voor de 
alternatieven O3A, O3Abis, O3Abis-haven en O4B wordt minder groot verwacht omdat 
deze gebundeld aan reeds doorsnijdende bestaande infrastructuur lopen. De 
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alternatieven O3B, O3Bbis en O7 kruisen dwars door het poldergebied en scoren 
hierdoor het minst goed. 

 

Doorkruiste dijken worden normaal gekruist door een boring. Waar dit niet mogelijk is 
wordt voorgesteld de dijkstructuur te herstellen.  

 

Naast de impact op duidelijk te onderscheiden landschapselementen zal de aanleg van 
de ondergrondse verbindingen tevens een impact hebben op minder duidelijke 
kenmerken in het landschap. De aanleg in open sleuf zorgt er bijvoorbeeld voor dat de 
bodem geroerd wordt, dat kleine reliëfverschillen, of perceelsrandbegroeiingen verloren 
gaan. Een duidelijk impact van dit effect kan slechts bepaald worden op projectniveau na 
terreininventarisatie en na de bepaling van de milderende maatregelen op projectniveau. 
Op dit planniveau kan echter wel aangenomen worden, dat de grootte van het effect 
evenredig is met de lengte van het tracé. Vanuit deze optiek wordt bijgevolg de voorkeur 
gegeven aan de kortste ondergrondse tracés nl. O1 en O2. 

 

7.4.3.3 Receptor Mens 

7.4.3.3.1 Ruimtebeslag 

Bovengrondse tracédelen 

Het ruimtebeslag ten gevolge van de mastvoeten is het grootste voor de volledig 
bovengrondse varianten voor hoofdalternatieven 5 en 6. Gezien deze volledig 
bovengronds aangelegd worden resulteert dit in een langer bovengronds tracé in 
vergelijking met de overige hoofdalternatieven. Over het totale tracé komen voornamelijk 
landbouwactiviteiten voor. De oppervlakte voor landbouw die verloren kan gaan zal dus 
quasi overeenstemmen met 1 tot 1,5 ha en dit verspreid over een afstand van meer dan 
30 km. Dit is een verwaarloosbare oppervlakte. Er wordt voorgesteld op projectniveau na 
te gaan waar de mastvoeten het meest optimaal in functie van het landbouwgebruik 
geplaatst kunnen worden.  

Omdat een groot aandeel van de nieuw aan te leggen bovengrondse delen binnen 
herbevestigd agrarisch gebied (HAG) ligt, wordt ook het verwachte ruimtebeslag van de 
mastvoeten binnen deze HAG’s bepaald. Deze inname bedraagt ca. 0,5 ha voor alle 
alternatieven. De inname van HAG dient opgenomen te worden in de ruimtebalans op 
Vlaams niveau. Indien het streefcijfer van de Vlaamse Regering door voorliggend plan in 
het gedrang zou komen dienen compensatiegebieden gezocht te worden. 
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Ondergrondse tracédelen 

De woningen die zich boven de huidige uitgewerkte ondergrondse tracés bevinden zijn 
doorgaans solitaire woningen, of woningen waar nog voldoende ruimte in de omgeving is 
om met een ondergronds tracé te kruisen. De tracés ter hoogte van de gekruiste 
woonlocaties kunnen zodanig verfijnd worden dat geen woningen meer boven de 
leidingenstrook komen te liggen.  

 

Het ruimtebeslag voor de landbouw is beperkt omdat landbouwactiviteiten na aanleg van 
de ondergrondse verbindingen kunnen blijven uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor de 
inname van HAG, in wezen zal niets veranderen aan de mogelijkheid tot het uitoefenen 
van landbouwactiviteiten binnen het HAG. Er dient wel een zone voor erfdienstbaarheid 
ter beschikking te blijven. De oppervlakte van deze zone is evenredig aan het effectieve 
ruimtebeslag van het ondergrondse tracé. 

 

Het ruimtebeslag voor industrieterreinen is permanent gezien er geen constructies boven 
de kabels gerealiseerd mogen worden. De oppervlakte inname is het kleinst voor de 
alternatieven O1 en O2. Voor de overige alternatieven variëren de ingenomen 
oppervlaktes tussen de 8,5 en 10,5 ha. 

 

7.4.3.3.2 Visuele impact 

De visuele impact is enkel van toepassing voor de bovengrondse tracédelen. Op basis 
van de ligging van de woongebieden binnen de kritische kijkafstand (1200m) werd per 
bovengronds alternatief een inschatting van de potentiële visuele hinder gemaakt (zie 
onderstaande tabel).  

 

Tracé Visuele hinder 

Alternatief 1 met O1 Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 5 woonkernen en neemt af in 9 

woonkernen. 

Visuele verstoring door overgangsstations tav woonkern Vijvekapelle en Sint-

Kruis 

Alternatief 1 met O1-haven Idem Alternatief 1 met O1 

Alternatief 1 met O7 Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 4 woonkernen en neemt af in 10 

woonkernen. 

Visuele verstoring door overgangsstations tav woonkern Moerkerke en Sint-

Kruis 

Alternatief 2 met O1 Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 2 woonkernen en neemt af in 5 

woonkernen. 

Visuele verstoring door overgangsstations tav woonkern Vijvekapelle en Sint-

Kruis 

Alternatief 3 met O3A Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 5 woonkernen en neemt af in 10 

woonkernen. 

Alternatief 3 met O3Abis Idem alternatief 3 met O3A 

Alternatief 3 met O3Abis-haven Idem alternatief 3 met O3A 
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Tracé Visuele hinder 

Alternatief 3 met O3B Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 5 woonkernen en neemt af in 10 

woonkernen. 

Alternatief 3 met O3Bbis Cfr bovenstaand 

Alternatief 4 met O4A Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 6 woonkernen en neemt af in 10 

woonkernen. 

Alternatief 4 met O4B Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 6 woonkernen en neemt af in 10 

woonkernen. 

Alternatief 5 (volledig bovengronds) Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 6 woonkernen en neemt af in 6 

woonkernen. 

Alternatief 5 met O2 Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt af in 8 woonkernen. 

Visuele verstoring door overgangsstations tav woonkern Vijvekapelle en Sint-

Kruis 

Alternatief 6 (volledig bovengronds) Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt toe in 2 woonkernen en neemt af in 4 

woonkernen. 

Alternatief 6 met O2 Zichtbaarheid van de luchtlijn neemt af in 8 woonkernen. 

Visuele verstoring door overgangsstations tav woonkern Vijvekapelle en Sint-

Kruis 

 

De locatie van de ondergrondse alternatieven kunnen wel een visuele impact hebben 
door realisatie van een overgangsstation bovengronds-ondergronds. Per ondergronds 
tracé dienen twee overgangsstations voorzien te worden, één aan elk uiteinde van het 
ondergrondse tracé. De aanwezigheid van deze overgangsstations kan bijkomend een 
visuele verstoring teweegbrengen ter hoogte van overgang van bovengronds naar 
ondergronds tracé. Deze effecten worden later besproken. 

 

Voor korte en ondiepe kruisingen van obstakels met ondergrondse 
hoogspanningsverbindingen kan gebruik gemaakt worden van microtunneling in plaats 
van een gestuurde boring. Voor deze techniek dient een bijhorend tunnelgebouw 
voorzien te worden per tunnel. Op dit moment is nog niet duidelijk of en waar de inrichting 
van deze tunnelgebouwen voorzien dient te worden. Ook de grootte en het aantal van 
deze gebouwen is afhankelijk van het aantal kabels dat per tunnel geplaatst kan worden. 
Gezien de openheid van het omgevende landschap is de kans groot dat deze gebouwen 
goed zichtbaar vanuit de omgeving ervan. Afhankelijk van de locatie van het gebouw en 
de ligging van de omliggende woningen kan dit een negatief visueel effect ten aanzien 
van de omwonenden veroorzaken. Op projectniveau zal blijken of en waar deze 
gebouwen voorzien moeten worden. Indien bij de opmaak van het project-MER blijkt dat 
deze gebouwen noodzakelijk zijn dient de landschappelijke inkleding ervan  en de 
effecten ten aanzien van de omwonenden in het project-MER onderzocht te worden.  
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7.4.3.3.3 Effecten door EM-velden 

Voor de effecten van EM-velden werden zowel het aantal gehinderden en de mogelijke 
gezondheidseffecten die eraan verbonden zijn bepaald als de psychosomatische 
effecten.  

Voor de bepaling van het aantal gehinderden werd bepaald hoeveel gesloten gebouwen 
binnen de magnetische veldcontouren van 0,2µT en 0,4µT liggen. Hierbij is rekening 
gehouden met de reeds bestaande te behouden hoogspanningslijnen in het plangebied. 
Het aantal gesloten gebouwen (cfr de kadastrale gegevens) binnen de magnetische 
veldzones van de geplande tracéalternatieven zal een overschatting zijn van het aantal 
woningen binnen deze contouren gezien “gesloten gebouwen” ook andere gebouwen 
naast woningen kan inhouden (bv stallen, bedrijfsgebouwen, …). Voor de berekening van 
het aantal gehinderden binnen de magnetische veldcontouren is uitgegaan van een 
gezinsgrootte van 2,36 gezinsleden per woning6.  

Voor de contouren van 0,4 µT- waarden is tevens bepaald hoeveel kinderen in deze zone 
zouden wonen en zijn de potentiële effecten bepaald. Voor de berekening van de 
epidemiologische effecten veroorzaakt door de magnetische velden is het aantal 
gebouwen binnen de 0,4 µT - contour relevant omwille van het statistische verband 
tussen wonen binnen deze contour en leukemie bij kinderen jonger dan 15 jaar dat werd 
aangetoond. Er is tot op heden geen causaal verband vastgesteld en is er nog geen 
biologische reden waarom EM-velden aanleiding zouden geven tot leukemie. 
Desalniettemin wordt de statistische relatie gebruikt voor een risico-berekening. Voor het 
percentage aan kinderen onder 15 jaar werd uitgegaan van 18%. De kans dat kinderen 
jonger dan 15 jaar leukemie krijgen is in Vlaanderen 0,003%. Volgens de 
epidemiologische studies hebben kinderen die binnen de 0,4 µT- contour van een 
hoogspanningsverbinding wonen statistisch gezien dubbel zoveel kans om leukemie te 
krijgen. De extra kans op leukemie veroorzaakt door het plan is dus ook 0,003%.  

Voor alle alternatieven werden cfr de veronderstelde worst-case situatie ook de 
gebouwen binnen een contour- waarde van meer dan 10 µT bepaald. In de bestaande 
situatie komen geen woningen voor binnen de 10 µT-contour. De overschrijding van de 
10 µT- contour blijft beperkt tot 10,5 µT in de worst case situatie waarvan hier uitgegaan 
wordt. In realiteit zal dit aantal op projectniveau tot 0 herleid worden door een aanpassing 
van de masten (hoogte en type). Het aantal gebouwen dat aan meer dan 10µT 
blootgesteld wordt, zal dus in de praktijk 0 bedragen. 
 

Door de aanwezigheid van de hoogspanningsverbindingen kunnen psychosomatische 

effecten optreden. Over het aantal personen dat deze effecten zal ondervinden zijn geen 
gegevens van Elia of wetenschappelijke gegevens beschikbaar. Gezien de afwezigheid 
van wetenschappelijke informatie over psychosomatische effecten veroorzaakt door 
hoogspanningsverbindingen is het moeilijk deze effectgroep te beoordelen. 

We kunnen er echter van uitgaan dat bij personen die dicht bij de 
hoogspanningsverbinding wonen een grotere bezorgdheid kan bestaan dan bij mensen 
die op grotere afstand wonen. Door de visuele impact zal dit effect voornamelijk 
geïnduceerd worden door de bovengrondse verbindingen. Ondergrondse verbindingen 
zijn niet zichtbaar en hun aanwezigheid wordt nauwelijks opgemerkt. We kunnen er dus 
van uitgaan dat psychosomatische effecten in hoofdzaak voorkomen bij mensen die dicht 

                                                      
6 Dit is de gemiddelde gezinsgrootte voor het Vlaamse Gewest (volgens statbel.fgov.be (toestand op 1 januari 
2008)) 
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bij een bovengrondse hoogspanningsverbinding wonen, al is het niet uit te sluiten dat ook 
voor ondergrondse verbindingen angst kan bestaan. 
 

Onderstaande tabel vat de effecten per alternatievencombinatie samen. 

Tracé EM-velden Psychosomatische 

effecten 

Alternatief 1 met O1 Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -223 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -79 

Globale verbetering 

Alternatief 1 met O1-haven Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -215 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -76 

Globale verbetering 

Alternatief 1 met O7 Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -254 

Aantal kinderen binnen 0,4µT: -90 

Globale verbetering 

Alternatief 2 met O1 Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -46  

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: 3 

Verbetering ter hoogte van 

Koolkerke 

Alternatief 3 met O3A Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -197 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -73 

Globale verbetering 

Alternatief 3 met O3Abis Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -217 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -81 

Globale verbetering 

Alternatief 3 met O3Abis-

haven 

Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -219 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -76 

Globale verbetering 

Alternatief 3 met O3B Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -198 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -73 

Globale verbetering 

Alternatief 3 met O3Bbis Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -208 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -81 

Globale verbetering 

Alternatief 4 met O4A Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -222 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -83 

Globale verbetering 

Alternatief 4 met O4B Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -219 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -82 

Globale verbetering 

Alternatief 5 (volledig 

bovengronds) 

Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -5 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -12 

Globale beperkte 

verbetering 

Alternatief 5 met O2 Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: -144 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: -56 

Globale verbetering 

Alternatief 6 (volledig 

bovengronds) 

Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: +172 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: +70 

Globaal neutraal 

Alternatief 6 met O2 Aantal gebouwen binnen 0,2µT t.o.v. referentie: +33 

Aantal kinderen binnen 0,4µT t.o.v. referentie: +26 

Verbetering ter hoogte van 

Koolkerke 
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Het minst aantal gehinderden komt voor bij de hoofdalternatieven 1, 3, 4 (met hun 
respectievelijke ondergrondse delen). Dit zijn alternatieven die gebundeld met de 
bestaande 150 kV-verbinding ten noorden van Brugge lopen. De ondergrondse 
tracédelen O1, O2 en O3Abis hebben geen woningen binnen hun magnetische 
veldzones en scoren hierdoor beter dan de overige alternatieven. Alternatieven O3A en 
O3B scoren het slechtst. 

Ook hoofdalternatief 5 scoort, wanneer deze ter hoogte van Koolkerke een ondergronds 
tracédeel gebruikt, beduidend beter dan de referentiesituatie. Wanneer hoofdalternatief 5 
als volledig bovengronds tracé gerealiseerd zou worden is dit tracé vergelijkbaar en licht 
beter dan de huidige situatie. Voor alternatief 2 geldt dat dit vergelijkbaar maar iets 
slechter is dan de huidige situatie.  

Alternatief 6 zal, ook wanneer dit deels ondergronds aangelegd wordt, een beduidend 
hoger aantal personen binnen de contouren hebben.  

De alternatieven die naar de haven lopen scoren gelijkaardig aan de alternatieven die 
naar de kust lopen.  
 

Andere gevoelige bestemmingen, zoals crèches, scholen en ziekenhuizen, komen niet 
voor binnen de 0,4 µT-contouren.  
 

In kader van dit plan-MER werden ook volgende zaken berekend: 

• de oppervlakte aan totaal potentieel woongebied volgens het gewestplan binnen de 
0,4 µT- contour, dus rekening houdend met de zones die afgebakend werden als 
woongebied, woonuitbreidingsgebied en woonreservegebied.  

• de oppervlakte en het aantal onbebouwde percelen binnen woongebied binnen de 
0,4 µT- contour. Deze cijfers werden bekomen aan de hand van een overlay van de 
kadasterkaart met het gewestplan. De afbakeningen op het gewestplan zijn echter 
niet tot op perceelsniveau ingetekend. Het berekende aantal onbebouwde percelen 
in woongebied hebben dus niet steeds betrekking op percelen die voor woonbouw 
geschikt zijn. Daarom werd ook manueel het aantal ontwikkelbare percelen binnen 
de 0,4 µT- contour geteld. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen percelen 
die op korte termijn ontwikkelbaar zijn (d.w.z. ontsloten worden door een openbare 
weg) en percelen die op lange termijn ontwikkelbaar zijn (d.w.z. nog niet ontsloten 
door een openbare weg). Indien slechts een klein stuk van een ontwikkelbaar 
perceel werd afgesneden, en het nog steeds mogelijk is een woning op dit perceel te 
voorzien buiten de 0,4µT- contour, werd dit perceel niet meegerekend.  

 

Uit deze berekeningen blijkt dat: 

• Het werkelijk aantal onbebouwde woonpercelen is opvallend lager dan het 
berekende aantal. Maximaal vallen 8 woonpercelen binnen de 0,4 µT- contour. 

• De oppervlakte aan woongebied, berekend op basis van het gewestplan, is vrij 
gelijkaardig voor de meeste alternatieven, met uitzondering van alternatief 6 met O2 
en alternatief 2 met O1 met slechts een beperkte oppervlakte aan woongebied 
binnen de contouren, en alternatief 5 (volledig bovengronds) met tot 21,26 ha 
woongebied binnen de 0,4 µT- contour.  

• De grote impact van het tracé 5 (bovengronds) op zowel de oppervlakte woongebied 
als aantal aangesneden onbebouwde bouwpercelen. 
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• De lage impact van alternatief 2 met O1 en alternatief 6 met O2. Dit komt neer op 
een beperktere impact van het tracédeel ten zuiden van Maldegem dan het 
tracédeel ten noorden van Maldegem. Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat 
de tracés die ten noorden van Maldegem lopen ook langs de woongebieden in Eeklo 
lopen. Het tracé ten zuiden van Maldegem loopt in westelijke richting vanaf de 
zuidrand van Eeklo, waardoor voor deze tracés de woongebieden van Eeklo niet 
binnen de 0,4 µT- contouren liggen. 

 

Om het individuele risico te kaderen maken we gebruik van een beoordelingscriterium 
voor extra kankerrisico’s t.g.v milieupolluenten dat in kader van de gezondheidsrisico-
analyse van Genk-Zuid van het agentschap Zorg en Gezondheid (juli 2007) van de 
Vlaamse Overheid werd voorgesteld. Dit is een vrij algemeen geldend kader 
vooropgesteld door de WHO, doch niet bindend. Deze criteria worden ook in de 
risicoanalyse in het kader van veiligheidsrapportage toegepast:  

• Een extra levenslang kankerrisico van 1 op 1 miljoen (1.10-6) levenslang 
blootgestelde personen tgv blootstelling aan een milieupolluent wordt 
maatschappelijk aanvaard als gezondheidskundig verwaarloosbaar 

• Een extra levenslang kankerrisico van 1 op 100.000 (1.10-5) levenslang 
blootgestelde personen tgv blootstelling aan een milieupolluent is 
gezondheidskundig niet verwaarloosbaar maar kan eventueel maatschappelijk 
aanvaardbaar zijn, dit vereist een beleidsmatige afweging 

• Een extra levenslang kankerrisico van 1 op 10.000 (1.10-4) levenslang blootgestelde 
personen tgv blootstelling aan een milieupolluent wordt maatschappelijk niet 

aanvaard 

 

Deze klassen van gezondheidsrisico’s zijn van toepassing op levenslang blootgestelde 
personen. Als we dit beoordelingskader toepassen op voorliggende case dan komen we 
tot volgende redenering: 

• De extra kans op leukemie ten gevolge van de magnetische velden is 0,003%, 
zijnde 3.10-5.  

• Deze kans geldt voor kinderen tot een leeftijd van 15 jaar. Uitgaande van een 
gemiddelde levensduur van 80,46 jaar7 dient de kans vermenigvuldigd te worden 
met 0,20 om een “levenslang” risico te bepalen. 

• Het “levenslang risico” is dus 6.10-6.  

Dit risico situeert zich dus tussen “gezondheidskundig verwaarloosbaar” en 
“maatschappelijk aanvaardbaar”.  

Gezien het aantal blootgestelden beperkt is tot 100 à 250 (huidige situatie +/-180) is dit 
effect beperkt. Desalniettemin dient gestreefd te worden naar een minimaal aantal 
blootgestelden en wordt bij voorkeur gekozen voor een alternatief waarbij een verlaging 
van het aantal blootgestelden gerealiseerd kan worden. 
 

De psychosomatische effecten kunnen gereduceerd worden door de bevolking grondig 
te informeren over de wetenschappelijke kennis m.b.t. gezondheid en EM-velden en door 
de bevolking op de hoogte te houden van de projectstudies.  

                                                      
7 Gemiddelde levensverwachting in Vlaanderen. Gegevens voor 2004-2006.   
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/sterfte_leven/tafels/index.jsp, geraadpleegd op 26/09/2010. 
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Elia heeft hiervoor tijdens de plan-MER-procedure acties ondernomen en zal tijdens het 
verdere verloop van de studies nog bijkomende acties ondernemen: 

• Aanbieden van informatie over het (studieverloop van) Stevin-project en de 
specifieke EM-velden voor het Stevinproject: 

- Elia heeft een brochure opgemaakt over het Stevinproject. In de Elia-brochure 
over het Stevinproject is aandacht besteed aan EM-velden. 

- Op de website van Elia is een afzonderlijke webpagina over het Stevin-project 
opgemaakt waarop onder meer ook een afzonderlijke pagina aan gezondheid 
besteed wordt. Alle officiële documenten/rapporten zijn/zullen beschikbaar 
gesteld worden op deze webpagina.  

- Elia heeft een “veel gestelde vragen”-brochure opgemaakt met informatie over 
het Stevinproject, over EM-velden en over de MER-procedure. 

- De (benaderende) tracés werden bij de terinzagelegging als Google Earth-
bestand beschikbaar gemaakt op de website van Elia. 

- Er zal een gratis telefoonnummer en specifiek mailadres voor Stevin 
beschikbaar zijn. 

- Tijdens de periode van de terinzagelegging werden infovergaderingen 
georganiseerd in vijf betrokken deelgemeenten (Zeebrugge, Damme, Eeklo, 
Zomergem en Koolkerke). Op verzoek van Elia was Dr. Maurits De Ridder van 
de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde van de UGent hierbij 
aanwezig om antwoorden te kunnen geven over vragen m.b.t. gezondheid.  

- Zodra het tracé gekozen is zal een informatiebrochure opgemaakt worden en 
rondgezonden worden.  

- In het kader van het openbaar onderzoek voor het RUP zullen infosessies 
gegeven worden waarvoor de betrokken bevolking persoonlijke uitnodigingen 
zullen krijgen. 

- De personen waarvan de eigendommen rechtstreeks betrokken worden bij het 
Stevinproject zullen persoonlijk door Elia bezocht worden om informatie te 
krijgen. 

• Algemeen informeren m.b.t. EM-velden, niet specifiek voor het Stevin-project: 

- Elia heeft op haar website een pagina “Veiligheid en Milieu”. 

- Een algemene brochure “Elektrische velden, magnetische velden en 
hoogspanningslijnen” is op de website van Elia alsook op papier beschikbaar. 

- Elia biedt financiële ondersteuning aan het Belgische onderzoek naar de relatie 
tussen EM-velden en gezondheid. Elia financiert de Belgian BioElectroMagnetic 
Group (BBEMG); dit is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen de 
Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Liège, de Universiteit Gent en 
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (federale overheidsinstelling).  

- Elia biedt gratis metingen van het EM-veld aan in woningen en biedt bewoners 
informatie aan over de hoogspanningslijnen in de buurt van hun woning. 
Hiervoor kan contact opgenomen worden met Elia (via de website of het 
nummer 025467011). 
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7.4.3.3.4 Veiligheid nabij windturbines 

Om de algemene veiligheid te vrijwaren respecteert Elia bepaalde afstandsregels inzake 
de nabijheid van windturbines en bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Hiervoor 
wordt uitgegaan van een veiligheidsafstand die overeenkomt met 3,5x de rotordiameter 
van de windturbine als horizontale afstand tussen de inplantingsplaats van de 
windturbine en een elektrische geleider. Rekening houdend met de laatste generatie 
windturbines bedraagt de invloedszone 400 à 450 m. Een kleinere afstand tot 1,5x de 
rotordiameter (180 à 270 m) is mogelijk mits het aanbrengen van trillingsdempers op de 
kabels. 

 

Kaart 6 toont waar in de omgeving van de verschillende bovengrondse tracéalternatieven 
windturbines gepland of operationeel zijn. Concentraties aan windturbines komen voor 
aan de zuidwest rand van Eeklo, langs de N49 in Eeklo en Maldegem, langs het 
Boudewijnkanaal in Brugge en in de Transportzone in Brugge. Ter hoogte van elk van 
deze concentraties bevinden zich momenteel reeds bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen.  

Ter hoogte van de windturbines in Eeklo en Maldegem zullen trillingsdempers 
aangebracht moeten worden. Ter hoogte van de windturbines in de Transportzone zullen 
de effecten nader moeten onderzocht worden op basis van de rotordiameter van de 
gelande turbines. 
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7.5 Selectie van de meest milieuvriendelijke alternatieven 

In dit hoofdstuk worden de beoordelingen van de effectbesprekingen voor de drie 
tracéonderdelen (aanlandende zeekabels, hoogspanningsstation en inlandse 
hoogspanningsverbinding) samengevat.  

Vervolgens wordt een globale beoordeling voor gehele tracés opgemaakt. Deze wordt 
opgemaakt op basis van de effecten van de besproken tracés, op basis waarvan meest 
milieuvriendelijke tracés geselecteerd kunnen worden.  

 

7.5.1 Overzichtstabel van effectbeoordelingen voor de onderdelen 

Allereerst wordt in tabelvorm een synthese gegeven van de effectbeoordelingen uit de 
voorgaande paragrafen.  

Het is belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden dat deze beoordelingen 

een synthese zijn voor alle effecten samen. Een positieve eindbeoordeling betekent 

bijvoorbeeld niet dat enkel positieve effecten optreden en een gelijke beoordeling 

van verschillende alternatieven betekent niet dat de effecten gelijk zijn. 

Tracéonderdelen waar voor natuur een significant negatief effect op een Speciale 
Beschermingszone (SBZ-V of SBZ-H) verwacht wordt, zijn in het rood aangeduid.  

 

7.5.1.1 Hoogspanningsstation 

Onderstaande tabel vat de beoordeling van de zones voor het hoogspanningsstation 
samen. 

  

 Militaire zones Zone voor 

openbaar nut + 

westelijke 

militaire zone 

Zone in open 

ruimte 

Zone in 

havengebied 

Natuur verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Landschap verwaarloosbaar licht negatief  licht negatief verwaarloosbaar 

Mens: Landbouw verwaarloosbaar licht negatief  matig negatief verwaarloosbaar 

Mens: Wonen licht negatief  licht negatief  licht negatief  verwaarloosbaar 

Mens: Industrie verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar matig negatief  

 

Voor de effecten van het hoogspanningsstation dient in eerste instantie herhaald te 
worden dat de planeffecten van een locatie in de zone voor openbaar nut en in de haven 
afwezig zijn. Deze bestemmingen laten reeds een hoogspanningsstation toe. Ook voor 
de militaire zone geldt dat planeffecten afwezig zijn gezien momenteel in deze zone 
constructies opgericht kunnen worden die gelijkaardige milieueffecten kunnen hebben als 
de projecten die door het voorgenomen plan gerealiseerd kunnen worden. De enige zone 
die negatieve effecten op planniveau heeft is de zone in de open ruimte. 
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Bovenstaande tabel is dan ook de beoordeling ten opzichte van de huidige situatie. In de 
praktijk zijn deze zones door andere activiteiten (voornamelijk landbouw en wonen) in 
gebruik of voorzien voor ontwikkeling van andere activiteiten (havenindustrie). 

 

Volgende milieuvoorkeur op basis van de huidige feitelijke invulling kan voorgesteld 
worden: 

• De militaire zone. Deze zone komt vrij zodat ruimte-inname van andere activiteiten 
minimaal is. Geluidshinder naar omliggende woningen zal hier echter moeilijk 
beperkt te houden zijn. Er dienen evenwel geen woningen te verdwijnen. Voor 
natuur levert deze locatie geen problemen op. 

• De zone in de open ruimte. Uitgaande van een plaatsing in het noordoosten kan 
geluidshinder naar omliggende woningen hier optimaal beperkt worden. Er dienen 
geen woningen te verdwijnen. Hinder naar avifauna kan hier optimaal beperkt 
worden. Het voornaamste nadeel van deze locatie is dat ze een stuk open ruimte 
aansnijdt dat momenteel in landbouwgebruik is, evenwel gelegen tegen bestaand 
bedrijventerrein. 

• De zone voor openbaar nut + de westelijke militaire zone. Deze zone is deels in 
landbouwgebruik: In en rond de zone voor openbaar nut zijn een 15-tal woningen 
gelegen. De zone is gelegen in een ankerplaats. 

• De zone in havengebied. Deze zone is volledig voorzien voor havenontwikkeling.  

 

Op geen van de zones heeft het plan echter milieueffecten die als onaanvaardbaar op 
milieuvlak te beschouwen zijn. Concluderend kan dus gesteld worden dat alle locaties 
realiseerbaar zijn op milieuvlak. 

Op technisch vlak is een locatie in de haven problematisch omwille van de zeer moeilijke 
kruising van het Boudewijnkanaal met de aanlandende kabels. De technische 
moeilijkheden verbonden aan de kruising van het Boudewijnkanaal zijn opgenomen in 
Kadertekst 16 in het plan-MER.  

 

7.5.1.2 Leidingenstraat van de kust naar het hoogspanningsstation  

Onderstaande tabel vat de beoordeling van de leidingenstraattracés voor de 
aanlandende kabels samen. 

 

 Militaire zones Zone voor 

openbaar nut + 

westelijke 

militaire zone 

Zone in open 

ruimte 

Zone in 

havengebied 

Natuur verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Landschap licht negatief  licht negatief  licht negatief  licht negatief 

Mens: Landbouw verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar licht negatief  

Mens: Wonen verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Mens: Industrie verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar licht negatief  
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Voor de leidingenstraat naar de zones voor een hoogspanningsstation geldt dat deze 
zodanig geoptimaliseerd zijn dat de effecten minimaal zijn.  

Het onderscheid tussen de tracés bestaat uit de oppervlakte (lengte) die doorheen 
landbouwgebruik en bestemd industrieterrein loopt. 

 

7.5.1.3 Hoogspanningsverbinding Zomergem-Zeebrugge 

Onderstaande tabel vat de beoordeling voor de tracéalternatieven Zomergem-Zeebrugge 
samen. 

 

Alternatief Natuur Landschap 
Mens: 

Landbouw 
Mens: Wonen Mens: Industrie 

Alt 1 
O1 

verwaarloosbaar matig positief licht negatief licht positief verwaarloosbaar 

Alt 1 
O1-haven 

verwaarloosbaar matig positief licht negatief licht positief licht negatief 

Alt. 1 
O7 

licht negatief matig positief licht negatief licht positief matig negatief 

Alt. 2 
O1 

verwaarloosbaar verwaarloosbaar licht negatief verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Alt. 3 
O3A 

verwaarloosbaar licht positief matig negatief licht positief matig negatief 

Alt. 3 
O3Abis 

verwaarloosbaar licht positief matig negatief licht positief matig negatief 

Alt. 3 
O3Abis-
haven 

verwaarloosbaar licht positief licht negatief licht positief licht negatief 

Alt. 3 
O3B 

licht negatief licht positief matig negatief licht positief matig negatief 

Alt. 3 
O3Bbis 

licht negatief licht positief matig negatief licht positief matig negatief 

Alt. 4 
O4A 

licht negatief matig positief licht negatief licht positief matig negatief 

Alt. 4 
O4B 

licht negatief matig positief licht negatief licht positief licht negatief 

Alt. 5 verwaarloosbaar licht positief verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Alt. 5 
O2 

verwaarloosbaar matig positief licht negatief licht positief verwaarloosbaar 

Alt. 6 verwaarloosbaar licht negatief verwaarloosbaar licht negatief verwaarloosbaar 

Alt. 6 
O2 

verwaarloosbaar verwaarloosbaar licht negatief verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

 

Voor de verschillende traceringen (15 combinaties tussen bovengrondse en 
ondergrondse tracédelen) geldt dat een aantal hiervan leidt tot significant negatieve 
effecten op SBZ (in het rood aangeduid in bovenstaande tabel).  
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Voor geen van de tracés is dit omwille van draadslachtoffers. Tracés met significant 
negatieve effecten ten gevolge van draadslachtoffers werden immers reeds vroeger in 
het beoordelingsproces uitgeselecteerd.  

De resterende significant negatieve beoordeling resulteert uit de aanleg van de 
ondergrondse tracédelen. De ondergrondse tracédelen O7, O3B, O3Bbis, O4A en O4B 
worden om deze reden als niet voldoende milieuvriendelijk en juridisch niet haalbaar 
beschouwd. 

 

7.5.2 Globale effectbeoordeling voor volledige tracés 

In onderstaande tabel zijn de gecumuleerde effecten van de leidingenstraat van de 
aanlandende kabels, het hoogspanningsstation en de hoogspanningsverbinding 
Zomergem-Zeebrugge beoordeeld.  

 

Alt. Natuur Landschap Mens: Landbouw Mens: Wonen 
Mens: 

Industrie 

Alt 1 
O1 

verwaarloosb. matig positief 
MZ: licht negatief 

ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

verwaarloosb. 

Alt 1 
O1-

haven 
verwaarloosb. matig positief matig negatief licht positief sterk negatief 

Alt. 1 
O7 

licht negatief matig positief 
MZ: licht negatief 

ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 2 
O1 

verwaarloosb. 
MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 
OR: licht negatief 

MZ: licht negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 

OR: verwaarloosb. 
verwaarloosb. 

Alt. 3 
O3A 

verwaarloosb. licht positief 
MZ: matig negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 3 
O3Abis 

verwaarloosb. licht positief 
MZ: matig negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 3 
O3Abis-
haven 

verwaarloosb. licht positief matig negatief licht positief sterk negatief 

Alt. 3 
O3B 

licht negatief licht positief 
MZ: matig negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 3 
O3Bbis 

licht negatief licht positief 
MZ: matig negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 4 
O4A 

licht negatief matig positief 
MZ: licht negatief 

ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 4 
O4B 

licht negatief matig positief 
MZ: licht negatief 

ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

licht negatief 

Alt. 5 verwaarloosb. licht positief 
MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 

OR: matig negatief 

MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 

OR: verwaarloosb. 
verwaarloosb. 
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Alt. Natuur Landschap Mens: Landbouw Mens: Wonen 
Mens: 

Industrie 

Alt. 5 
O2 

verwaarloosb. matig positief 
MZ: licht negatief 

ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

verwaarloosb. 

Alt. 6 verwaarloosb. licht negatief 
MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 

OR: matig negatief 
licht negatief verwaarloosb. 

Alt. 6 
O2 

verwaarloosb. 
MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 
OR: licht negatief 

MZ: licht negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 

OR: verwaarloosb. 
verwaarloosb. 

 

Wanneer een verschillende locatie voor het hoogspanningsstation leidt tot een andere 
beoordeling voor een van de receptoren wordt dit in de tabel apart vermeld. Hiervoor 
werden volgende coderingen gebruikt: 

• MZ: hoogspanningsstation in de militaire zone 

• ON: hoogspanningsstation in de zone voor openbaar nut 

• OR: hoogspanningsstation in de zoekzone in de open ruimte 

 

In de bovenstaande tabel werd met een kleurencode getracht om de tabel beter leesbaar 
te maken.  

Daar waar meerdere beoordelingen gegeven werden i.f.v. de verschillende zones voor 
een hoogspanningsstation werd de kleur toegewezen conform de meest positieve zone. 
In concreto is dit de zoekzone in de militaire zone. 

Voor de receptor natuur werden de alternatieven die als significant voor een SBZ 
beoordeeld werden in het rood aangeduid. Deze alternatieven zijn immers juridisch niet 
realiseerbaar gezien alternatieven zonder deze significante effecten bestaan. 

 

Met betrekking tot het spanningsveld tussen effecten van het voorgenomen plan (RUP) 
en de effecten van de latere projecten, die planologisch mogelijk gemaakt worden door 
het voorgenomen plan, werd in bovenstaande tabel uitgegaan van de effecten die 
voortkomen uit de bestaande ruimteclaims op de gebieden.  

 

7.5.3 Selectie van meest milieuvriendelijke tracés 

Kaart 44: Overzicht van de tracés die naar of door de haven lopen. 

Kaart 45: Overzicht van de meest milieuvriendelijke tracés 

 

Wanneer we de voorgaande 15 combinaties van tracé, hoogspanningsstation en 
leidingenstraat analyseren komen we tot volgende indeling: 

• Tracés die (juridisch) niet haalbaar zijn vanuit ecologisch perspectief: Alt 1 + O7, Alt 
3 + O3B, Alt 3 + O3Bbis, Alt 4 + O4A en Alt 4 + O4B. 

• Tracés die géén (globale) verbetering op landschappelijk vlak en op vlak van aantal 
personen die vlak bij een hoogspanningslijn wonen hebben doordat de nieuwe 380 
kV-lijn niet gebundeld loopt met de bestaande 150 kV-lijn ten noorden van 
Maldegem: Alt 2 + O1, Alt 6 en Alt 6 + O2. De ruimtelijke en milieuvoorkeur gaat 
naar een tracé waarbij de nieuwe hoogspanningslijn gebundeld wordt met de 
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bestaande 150 kV-lijn. De tracés waarbij geen bundeling van de twee 
hoogspanningslijnen gebeurt worden beschouwd als duidelijk niet meest 
milieuvriendelijk. 

• Tracés die leiden naar een hoogspanningsstation in de haven óf die over een grote 
afstand een strook havengebied innemen. Deze tracés hebben door hun lange 
ondergrondse verbinding, in vergelijking met de tracés die niet naar/door de haven 
lopen, een relatief grote oppervlakte landbouw en een grote oppervlakte 
industrieterrein waar een gebruiksbeperking voor geldt. Het betreft de tracés Alt 3 + 
O3A, Alt 3 + O3Abis, Alt 3 + O3Abis-haven en Alt 1 + O1-haven. Afhankelijk van de 
mate waarin de effecten voor de verschillende receptoren door de opsteller van het 
plan afgewogen worden, kunnen deze tracés op milieuvlak hetzij als acceptabel 
beschouwd worden hetzij als duidelijk niet meest milieuvriendelijk. De 
voorgenoemde tracés scoren voor de receptor mens industrie matig tot sterk 
negatief binnen het vooropgestelde significantiekader. Binnen voorliggend plan-MER 
worden deze gecategoriseerd als tracés waarvan de milieuvriendelijkheid afhankelijk 
is van de beoordeling van de opsteller van het plan.  

• De drie resterende tracés die als duidelijk meest milieuvriendelijk beschouwd 
worden. 

 

Deze drie resterende alternatieven zijn: 

• Alternatief 1 + O1: dit loopt van Zomergem over Eeklo, ten noorden van Maldegem 
tot omgeving Sint-Kruis en gaat dan ondergronds ten oosten van de Damse Vaart tot 
ten westen van het Boudewijnkanaal. Ter hoogte van de Spie gaat dit over op het 
bestaande tracé van een 150 kV-lijn. 

• Alternatief 5 (bovengronds): dit loopt van Zomergem over Eeklo, ten noorden van 
Maldegem tot omgeving Sint-Kruis en gaat over Koolkerke in een zone met beperkte 
bebouwing. Het kruist het Boudewijnkanaal westwaarts en gaat over op het 
bestaande tracé van een 150 kV-lijn. 

• Alternatief 5 + O2: dit loopt van Zomergem over Eeklo, ten noorden van Maldegem 
tot omgeving Sint-Kruis en gaat dan ondergronds ten oosten van de Damse Vaart tot 
ten oosten van het Boudewijnkanaal. Het kruist het kanaal westwaarts bovengronds 
en gaat over op het bestaande tracé van een 150 kV-lijn. 

 

De voorkeur voor de inplanting van het hoogspanningsstation gaat hier telkens naar de 
militaire zones. 

 

Op basis van landschappelijke en psychosomatische effecten is het bovengrondse 
alternatief 5 niet te verkiezen boven de variant hiervan met een ondergronds tracédeel ter 
hoogte van Koolkerke.  

Op basis van de zeer beperkte effecten voor natuur, de positieve effecten voor landschap 
en mens-wonen, en de beperkt negatieve effecten voor landbouw die optreden, kan van 
de bovenvermelde alternatieven het Alternatief 1 + O1 als meest milieuvriendelijke 
beschouwd worden.  
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Figuur 12: Meest milieuvriendelijke alternatieven +de alternatieven waarvan de milieuvriendelijkheid afhankelijk is van de beoordeling van 
de opsteller van het plan. 
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7.6 Milieuvergelijking van de overige varianten voor de relevante 
hoofdalternatieven 

Door verschillende gelijkaardige varianten te clusteren en aan een eerste afweging 
te onderwerpen, werden een aantal bovengrondse hoofdalternatieven uitgewerkt 
(zie paragraaf 7.1.1). Daarnaast werden, op basis van vooraf gedefinieerde criteria, 
bijkomend ondergrondse alternatieven en varianten uitgewerkt. Ook hier werden 
een aantal varianten geselecteerd voor de uitwerking van ondergrondse 
hoofdalternatieven. 

 

In voorliggend hoofdstuk worden de varianten die een variant zijn in een van de 
meest milieuvriendelijke alternatieven (voor zover ze niet verworpen werden 
omwille van duidelijke negatieve effecten of significant negatieve effecten op de 
Natura2000- gebieden) onderzocht op hun milieueffecten en vergeleken worden 
met de varianten die reeds onderzocht werden in de effectbespreking van de 
hoofdalternatieven. Dit onderzoek zal zich beperken tot de varianten van de meest 
milieuvriendelijke hoofdalternatieven en de alternatieven waarvan de 
milieuvriendelijkheid afhankelijk is van de beoordeling van de opsteller van het 
plan. Het betreft de volgende alternatieven waarvoor lokale varianten van 
toepassing zijn: 

• Alternatief 1 + O1 of O1-haven 

• Alternatief 3 + O3A of O3Abis of O3Abis-haven 

• Alternatief 5 (bovengronds) 

• Alternatief 5 + O2 

 

Gedurende het mer-proces werden bijkomend aan de initieel voorgestelde of 
gevraagde tracés nog een aantal optimalisaties van bepaalde varianten of 
alternatieven uitgewerkt. Ook de effectbespreking en afweging van deze 
optimalisaties wordt opgenomen in voorliggend hoofdstuk. 

 

Onderstaande oplijsting omvat alle varianten voor luchtlijnen die bij de 
variantenclustering niet weerhouden werden als onderdeel van een 
hoofdalternatief, maar ook niet duidelijk zeer negatieve milieueffecten zouden 
hebben, met tussen haakjes steeds de basisvariant die in het hoofdalternatief 
opgenomen was. De benaming van de varianten is gebaseerd op de clusterzone 
waarin ze zich bevinden:  

• Variant 1A (basisvariant 1B) 

• Varianten 3A en 3B (basisvariant 3C) 

• Variant 4B (basisvariant 4A) 

• Varianten 5QR, 5NOPQR (basisvariant 5NOPR) 

• Variant 11B (basisvariant 11A) 

• Variant 13C (basisvariant 13B) 

• Variant 14B (basisvariant 14A) 

• Variant 18B (basisvariant 18A) 
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Daarnaast dienen eveneens ondergrondse varianten bijkomend onderzocht te 
worden. De benaming van deze ondergrondse varianten verwijst steeds naar het 
ondergrondse alternatief waartoe ze behoren. Om de locatie te duiden worden 
dezelfde zones gehanteerd als voor de bovengrondse varianten: 

• Alternatief O1:  

- in Zone 5: naast basisvarianten O1_1A, O1_2A en O1_3A, dienen tevens 
varianten O1_1B en O1_1C, variant O1_2B, en varianten O1_3B en 
O1_3C onderzocht te worden. 

• Alternatief O2: 

- In Zone 5: naast basisvarianten O2_1A en O2_2A, dienen eveneens de 
varianten O2_1B en O2_2B onderzocht te worden.  

• Alternatief O3A:  

- In Zone 5: naast basisvariant O3A_1C dienen ook de varianten O3A_1A, 
variant O3A_1B onderzocht te worden. 

• Alternatief O3Abis:  

- In Zone 5: dezelfde varianten als voor alternatief O3A 

- In Zone 8: naast variant O3Abis1A dient O3Abis1B onderzocht te worden 

- In Zone 10: naast de basisvarianten O3Abis2A, O3Abis3A, O3Abis4A, 
O3Abis5A dienen ook de varianten O3Abis2B, O3Abis3B, O3Abis4B,  en 
O3Abis5B onderzocht te worden.  

De varianten O1_2B, O1_3B en O1_3C, O2_1B en O2_1B van de ondergrondse 
hoofdalternatieven O1 en O2 zijn optimalisaties van de basisvarianten die 
gedurende het mer- proces gevormd werden. 

De bespreking en onderlinge vergelijking van de varianten werd per zone 
uitgevoerd. Voor de locatie van de verschillende varianten wordt verwezen naar de 
figuren in hoofdstuk 7 van DEEL 6 van het plan-MER. 

 

De effecten van deze varianten zijn telkens weinig verschillend van de onderdelen 
die in de hoofdalternatieven opgenomen waren. Voor de varianten werd daarom 
een relatieve vergelijking met de delen uit de hoofdalternatieven opgenomen en 
werden voorkeuren weergegeven. Onderstaande synthetiserende tabel vat de 
conclusies van dit hoofdstuk samen. 

De uiteindelijke keuze voor een van de varianten heeft geen invloed op de 
eindbeoordeling, voor zover het niet de uitgesloten variant is in de zone 5.  

 

Zone Van toepassing 

voor alternatieven 

Geschikte varianten Niet 

gewenste 

variant 

  Voorkeur Tweede keuze Derde keuze  

Zone 1 1+O1, 5, 5+O2, 

3+03A, 3+O3Abis 

Variant 1B mits 

technisch haalbaar 

Variant 1A   

Zone 3 5, 5+O2 Variant 3C Variant 3B Variant 3A  
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Zone Van toepassing 

voor alternatieven 

Geschikte varianten Niet 

gewenste 

variant 

Zone 4 5, 5+O2 Variant 4A Variant 4B   

Zone 5 5 5NOPR en 5NOPQR   5NQR 

1+O1 O1_1A 

O1_2B 

O1_1B en O1_1C 

O1_2A 

  

5+O2 O2_1A en O2_1B 

O2_2A en O2_2B 

   

1+O1, 5+O2 O1_3C O1_3B O1_3A  

3+O3A, 3+O3Abis O3_1A O3A_1B en O3A_1C   

Zone 8 3+O3Abis, 

3+O3Abis-haven 

O3Abis_1A O3Abis_1B   

Zone 10 3+O3A, 3+O3Abis, 

3+O3Abis-haven 

O3Abis_2A 

O3Abis_3A 

O3Abis_4A 

O3Abis_5A 

O3Abis_2B 

O3Abis_3B 

O3Abis_4B 

O3Abis_5B 

  

Zone 11 1+O1, 1+O1-haven, 

5, 5+O2 

11A 11B   

Zone 13 3+O3A, 3+O3Abis, 

3+O3Abis-haven 

13AB 13C   

Zone 14 1+O1, 1+O1-haven, 

5, 5+O2, 3+03A, 

3+O3Abis, 

3+O3Abis-haven 

14A 14B   

Zone 18 1+O1, 1+O1-haven, 

5, 5+O2, 3+03A, 

3+O3Abis, 

3+O3Abis-haven 

18A 18B   

 

7.7 Milieubeoordeling zoekzones overgangsstations 

De ondergrondse aanleg van een deel van de hoogspanningsverbinding 
Zomergem- Zeebrugge vereist telkens een overgangsstation bovengronds- 
ondergronds aan beide uiteinden van de ondergrondse verbinding. Aan één van de 
twee of beide uiteinden dient een reactantie geïnstalleerd te worden.  

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende mogelijke locaties voor de inrichting van 
deze overgangsstations besproken en ten opzichte van elkaar afgewogen worden.  
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In het eerste hoofdstuk wordt aangegeven welke zoekzones werden aangeduid per 
locatie. Bij selectie van de zoekzones werd algemeen uitgegaan van volgende 
randvoorwaarden: 

• Het terrein vereist een oppervlakte van 1 à 2 ha, afhankelijk van het 
uiteindelijke ontwerp en gebruikte technieken. In de selectie wordt uitgegaan 
van een beschikbare oppervlakte van 2 ha.  

• Het terrein mag geen significante impact hebben op Natura 2000-gebied. Het 
terrein wordt daarom buiten Natura2000-gebied gelegd 

• Het terrein mag niet in beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten of 
aangeduide ankerplaatsen gelegen zijn. 

• Het terrein mag geen woonpercelen omvatten.  

• Indien in het overgangsstation een  reactantie (het geluidsproducerende 
element) geplaatst dient te worden moet het station bereikbaar zijn voor 
uitzonderlijk transport.  

 

Op basis van de ligging van de ondergrondse alternatieven dienen locaties voor 
het overgangsstation onderzocht te worden in Lapscheure, Vijvekapelle, Sint-Jozef 
en de Spie in Brugge. In Lapscheure werden 4 zoekzones geselecteerd, in 
Vijvekapelle 6, en in Sint-Jozef en de Spie telkens 3. Voor de ligging van de 
zoekzones wordt verwezen naar de figuren in hoofdstuk 8 van DEEL 6 van het 
plan-MER. 

 

Onderstaande tabel vat de conclusies van de effectbespreking samen: 
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In onderstaande tabel worden de verschillende conclusies per locatie en receptor opgenomen. Hierbij wordt zowel de globale beoordeling 
per receptor opgenomen als de volgorde van voorkeur voor de verschillende zoekzones per locatie. 

 

Receptor  Lapscheure Vijvekapelle Sint- Jozef Spie 

Natuur Globale beoordeling Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar 

Volgorde van 

voorkeur zoekzones 

1. zoekzones 1, 3  

2. zoekzone 4 

3. zoekzone 3 

1. zoekzones 3, 4, 5, 6 

2. zoekzone 2 

3. zoekzone 1 

Geen voorkeur Geen voorkeur 

Landschap Globale beoordeling Matig negatief Matig negatief (zones 1-5) / 

licht negatief (zone 6) 

Matig negatief Verwaarloosbaar 

Volgorde van 

voorkeur zoekzones 

1. zoekzone 1  

2. zoekzone 4 

3. zoekzone 3 

4. zoekzone 2 

1. zoekzone 6 

2. zoekzones 1, 2, 3, 4, 5 

1. zoekzone 2 

2. zoekzones 1 

3. zoekzone 3 

Geen voorkeur 

Mens Globale beoordeling Verwaarloosbaar Licht negatief Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar 

Volgorde van 

voorkeur zoekzones 

1. zoekzone 4 

2. zoekzones 1- 3 

1. zoekzone 6 

2. zoekzones 3, 4, 5 

3. zoekzones 1 en 2 

1. Zoekzone 3 

2. zoekzone 1 

3. zoekzone 2 

Geen voorkeur 
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Op basis van bovenstaande tabel kan op basis van de effectbeoordeling volgende 
voorkeuren geuit worden voor de inrichting van het overgangsstation op de 
verschillende locaties: 

• Voor een zoekzone in Lapscheure gaat, rekening houdende met alle 
receptoren, de voorkeur uit naar zoekzone 4; 

• Voor een zoekzone in Vijvekapelle gaat, rekening houdende met alle 
receptoren, de voorkeur uit naar zoekzone 6. 

• Voor een zoekzone in Sint- Jozef gaat de voorkeur uit naar zoekzone 2 
(omdat de effecten op de receptor mens als verwaarloosbaar beoordeeld 
werden, wordt voorrang gegeven aan de voorkeuren vanuit de receptor 
landschap); 

• Voor een zoekzone in de Spie wordt geen voorkeur geuit voor een bepaalde 
zoekzone. 

 

7.8 Potentiële effecten van de zone met gebruiksbeperking 

Bij de planbeschrijving werd aangegeven dat de initiatiefnemer van het project en 
plan-MER de mogelijkheid wenst open te houden om een “zone met 
gebruiksbeperking” oftewel “zone van erfdienstbaarheid voor openbaar nut” ter 
hoogte van de hoogspanningsverbindingen aan te duiden op het plan.  

 

De aanduiding van een dergelijke zone in overdruk, betekent dat binnen deze zone 
bepaalde beperkingen gelegd worden op de toegelaten activiteiten van de 
grondkleur volgens het gewestplan. De beperkingen zijn zodanig gekozen dat 

een normaal gebruik van de bestemming mogelijk blijft. 

 

Op basis van de kenmerken van de voorziene hoogspanningsverbinding worden 
volgende breedtes gewenst: 

• voor de bovengrondse hoogspanningslijnen: 60 m, 30 meter langs 
weerszijden van de as van de lijn  

• voor de ondergrondse hoogspanningskabels: 25 m, 12,5 m langs weerszijden 
van de as van de kabels 

 

De effecten van een eventuele zone met gebruiksbeperking stellen zich 
voornamelijk op de gebruiksbeperking die op bouwactiviteiten (zowel woningen als 
andere gebouwen) kan slaan. Deze effecten worden zeer beperkt gehouden door 
voor de onbebouwde percelen een maximale bouwhoogte op te leggen die uit gaat 
van een realistisch gebruik conform de bestemming. De hoogspanningslijn zal 
ontworpen worden uitgaande van de mogelijkheid van een latere bouwontwikkeling 
met deze maximale bouwhoogtes.  

Ook voor de overige receptoren is het effect van de zone met gebruiksbeperking 
beperkt. De zone met gebruiksbeperking heeft dus geen wezenlijk negatieve 
impact op het bodemgebruik, voor zover aangenomen kan worden dat de 
vooropgestelde bouwhoogtes overeenstemmen met een normaal gebruik van de 
bestemming. 
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7.9 Investering 

Voor de verschillende alternatieven wordt in Tabel 126 een raming weergegeven 
van de globale kosten, op basis van onderstaande elementen: 

• Aanleg van de bovengrondse hoogspanningsverbinding; 

• Aanpassing van bestaande hoogspanningsverbindingen (upgrade naar de 
beoogde 380kV-verbinding); 

• Aanleg van de ondergrondse verbindingen; 

• Realisatie van de overgangsstations bovengronds- ondergronds; 

• Reactanties in de overgangsstations en/of Stevin;  

• Het hoogspanningsstation Stevin; 

• De aanlandende gelijkstroomverbinding (B-UK); 

• De andere aanlandende kabels afkomstig van de windturbineconsessies; 

• Het hoogspanningsstation Horta in Zomergem 

• Aan het project gelinkte aanpassingen aan het 150kV-net 

 

De raming van de globale kosten beperkt zich met andere woorden niet tot louter 
de projectonderdelen van het Stevin-project, maar neemt ook de relevante kosten 
van de andere vernoemde projecten mee in beschouwing. 

 

Onderstaande tabel vat de totale geraamde kostprijs per alternatief, zoals 
besproken in het MER, samen. Hierbij werd uitgegaan van een overgangsstation in 
zone 6 in Vijvekapelle voor de ondergrondse alternatieven O1 en O2, en een 
hoogspanningsstation in de militaire zones of de zone voor openbaar nut in 
Zeebrugge. De meerkost voor een hoogspanningsstation in open ruimte bedraagt 
ca.11 miljoen euro.  

De alternatieven zijn in onderstaande tabel gerangschikt volgens oplopende 
kostprijs. Uit deze tabel blijkt dat de kostprijs van het totaalproject varieert tussen 
154 en 466 miljoen euro. De minst dure alternatieven zijn de alternatieven 5 en 6 
die volledig bovengronds uitgevoerd worden, gevolgd door de alternatieven die de 
kortste ondergrondse tracéonderdelen omvatten (O1 en O2). Het duurste 
alternatief is alternatief3 met O3Abis-haven.  

 

Alternatief 
Kost in Miljoen 
EUR 

MMV 

Alternatief 6 (volledig bovengronds) 154 Duidelijk niet meest 
milieuvriendelijk 

Alternatief 5 (volledig bovengronds) 160 Meest milieuvriendelijk 

Alternatief 6 met O2 286 Duidelijke niet meest 
milieuvriendelijk 

Alternatief 5 met O2 292 Meest milieuvriendelijk 

Alternatief 2 met O1 307 Duidelijk niet meest 
milieuvriendelijk 

Alternatief 1 met O1 314 Meest milieuvriendelijk 
Alternatief 1 met O7 345 (Juridisch) niet haalbaar 
Alternatief 4 met O4A 365 (Juridisch) niet haalbaar 

Alternatief 3 met O3A 408 
Milieuvriendelijkheid 
afhankelijk van de beoordeling 
van de opsteller van het plan. 
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Alternatief 
Kost in Miljoen 
EUR 

MMV 

Alternatief 3 met O3B 415 (Juridisch) niet haalbaar 

Alternatief 3 met O3Abis 422 
Milieuvriendelijkheid 
afhankelijk van de beoordeling 
van de opsteller van het plan. 

Alternatief 3 met O3Bbis 429 (Juridisch) niet haalbaar 
Alternatief 4 met O4B 446 (Juridisch) niet haalbaar 

Alternatief 1 met O1-haven 451 
Milieuvriendelijkheid 
afhankelijk van de beoordeling 
van de opsteller van het plan. 

Alternatief 3 met O3Abis-haven 466 
Milieuvriendelijkheid 
afhankelijk van de beoordeling 
van de opsteller van het plan. 

8 Eindbeoordeling en –synthese 

8.1 Eindbeoordeling 

Op basis van de effectbespreking van de hoofdalternatieven werden de 
alternatieven onderverdeeld in 4 categorieën: (juridisch) niet haalbaar, duidelijk niet 
meest milieuvriendelijk, niet meest milieuvriendelijk en meest milieuvriendelijk. 
Volgende alternatieven werden als meest milieuvriendelijke alternatieven 
geselecteerd:  

• Alternatief 1 + O1: dit loopt van Zomergem over Eeklo, ten noorden van 
Maldegem tot omgeving Sint-Kruis en gaat dan ondergronds ten oosten van 
de Damse Vaart tot ten westen van het Boudewijnkanaal. Ter hoogte van de 
Spie gaat dit over op het bestaande tracé van een 150 kV-lijn. 

• Alternatief 5 (bovengronds): dit loopt van Zomergem over Eeklo, ten noorden 
van Maldegem tot omgeving Sint-Kruis en gaat over Koolkerke in een zone 
met beperkte bebouwing. Het kruist het Boudewijnkanaal westwaarts en gaat 
over op het bestaande tracé van een 150 kV-lijn. 

• Alternatief 5 + O2: dit loopt van Zomergem over Eeklo, ten noorden van 
Maldegem tot omgeving Sint-Kruis en gaat dan ondergronds ten oosten van 
de Damse Vaart tot ten oosten van het Boudewijnkanaal. Het kruist het kanaal 
westwaarts bovengronds en gaat over op het bestaande tracé van een 150 
kV-lijn. 

De voorkeur voor de inplanting van het hoogspanningsstation gaat hier telkens 
naar de militaire zones. 

 

Voor deze tracés werden de diverse varianten vergeleken op hun milieueffecten en 
werden lokaal bijkomende optimalisaties opgemaakt. De effecten van deze 
varianten zijn telkens weinig verschillend van de onderdelen die in de 
hoofdalternatieven opgenomen waren. Voor de varianten werd daarom een 
relatieve vergelijking met de delen uit de hoofdalternatieven opgenomen en 
werden voorkeuren weergegeven.  

Aanvullend aan de 3 duidelijk meest milieuvriendelijke tracés werd ook voor de 
tracés die in de synthese aangeduid werden als de niet meest milieuvriendelijk 
mee onderzocht in de variantenafweging. Dit zijn de tracés die leiden naar een 
hoogspanningsstation in de haven óf die over een grote afstand een strook 
havengebied innemen en omwille van een matig of sterk negatieve beoordeling 



 107/972 Projectnummer: 04/006233 
  Niet-technische samenvatting 

6233_rap_059i_mer_20110406.docx 

voor de receptoren mens-landbouw en mens-industrie als niet meest 
milieuvriendelijk beschouwd werden. 

 

Een tweede aspect dat verder onderzocht werd voor de meest milieuvriendelijke 
alternatieven + de tracés die leiden naar een hoogspanningsstation in de haven óf 
die over een grote afstand een strook havengebied innemen, zijn de effecten van 
de overgangsstations voor de alternatieven waarbij een ondergronds deel voorzien 
is.  

Voor de zone Lapscheure is het effect van een inplanting van een 
overgangsstation dermate groot voor de receptor landschap dat een bijsturing van 
de beoordeling van de alternatieven zoals opgenomen in hoofdstuk 7.5.2 nodig is. 
Dit is het geval voor de alternatieven 3+O3A, 3+O3Abis en 3+O3Abis-haven.  

Voor de zone Vijvekapelle is een bijsturing van de beoordeling voor de receptor 
landschap niet nodig indien uitgegaan wordt van zoekzone 6. In het geval van een 
keuze voor een van de andere zoekzones dient de beoordeling voor landschap in 
de onderstaande tabel een waarde verlaagd te worden. 

Voor de andere receptoren is een bijsturing van de beoordeling niet nodig. 

 

Dit resulteert in onderstaande eindbeoordeling. 

 

Tabel 6: Eindbeoordeling voor de meest milieuvriendelijke tracés + de tracés 
waarvan de milieuvriendelijkheid afhankelijk is van de beoordeling van de opsteller 
van het plan.  

Alt. Natuur Landschap Mens: Landbouw Mens: Wonen 
Mens: 

Industrie 

Alt 1 
O1 

verwaarloosb. matig positief 
MZ: licht negatief 

ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

verwaarloosb. 

Alt. 5 verwaarloosb. licht positief 
MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 

OR: matig negatief 

MZ: verwaarloosb. 
ON: licht negatief 

OR: verwaarloosb. 
verwaarloosb. 

Alt. 5 
O2 

verwaarloosb. matig positief 
MZ: licht negatief 

ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

verwaarloosb. 

Alt 1 
O1-

haven 
verwaarloosb. matig positief matig negatief licht positief sterk negatief 

Alt. 3 
O3A 

verwaarloosb. verwaarloosbaar 
MZ: matig negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 3 
O3Abis 

verwaarloosb. verwaarloosbaar 
MZ: matig negatief 
ON: matig negatief 
OR: sterk negatief 

MZ: licht positief 
ON: verwaarloosb. 
OR: licht positief 

matig negatief 

Alt. 3 
O3Abis-
haven 

verwaarloosb. verwaarloosbaar matig negatief licht positief sterk negatief 

   

De voorkeur voor de inplanting van het hoogspanningsstation gaat hier telkens 
naar de militaire zones. 
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Volgende technische randbemerkingen dienen vermeld te worden: 

• De tracés met een hoogspanningsstation in de haven zijn technisch niet 
gewenst omwille van de zeer moeilijke kruising van het Boudewijnkanaal met 
de aanlandende kabels (zie hiervoor ook Kadertekst 16 in het plan-MER) 

• Het tracé “alt 3 + O3A” is deels gelegen in de werfzone van de A11. Dit kan 
slechts gerealiseerd worden na aanleg van de A11. Omwille van de moeilijke 
tijdsmatige afstemming is dit tracé niet gewenst. 

 

De eerder gestelde voorkeuren uit paragraaf 7.5 blijven van toepassing:  

� De tracés met matig negatieve tot sterk negatieve effecten op industrie en matig 
negatieve effecten op landbouw worden niet beschouwd als meest 
milieuvriendelijk (Alt.1 +O1-haven, Alt. 3+ O3A, Alt 3+ O3Abis, Alt 3+ O3Abis-
haven).  

� Op basis van landschappelijke en psychosomatische effecten is het 
bovengrondse alternatief 5 niet te verkiezen boven de variant hiervan met een 
ondergronds tracédeel ter hoogte van Koolkerke (Alt 1 + O1 of Alt 5 + O2).  

� Op basis van de zeer beperkte effecten voor natuur, de positieve effecten voor 
landschap en mens-wonen, en de beperkt negatieve effecten voor landbouw 
die optreden, kan van de bovenvermelde alternatieven het Alternatief 1 + O1 
als meest milieuvriendelijke beschouwd worden.  

 

Bij de uiteindelijke keuze voor een tracé i.f.v. het RUP zal niet enkel met de 
milieueffecten van de tracés maar ook met de technische en economische 
kenmerken van de verbinding rekening gehouden moeten worden. De twee van de 
drie meest milieuvriendelijke en alle niet meest milieuvriendelijke alternatieven (die 
naar of door de haven lopen) bevatten een ondergronds tracédeel. Zoals eerder 
vermeld is de ondergrondse aanleg van een dergelijke verbinding technisch 
moeilijk en is het nog onzeker of een duurzame uitvoering ervan technisch 
haalbaar is en op correcte manier kan ingepast worden in het bestaande 
hoogspanningsnet.  
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8.2 Synthese van de milderende maatregelen 

De bovenstaande beoordeling gaat uit van een aantal milderende maatregelen, randvoorwaarden die uitgevoerd dienen te worden. Deze 
zijn verspreid in de tekst opgenomen.  

In voorliggende synthese zijn deze samengevat en onderverdeeld naar de verschillende niveaus waarop deze maatregelen/voorwaarden 
genomen kunnen worden. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen het planniveau (RUP) en het projectniveau. Dit laatste kan zowel 
slaan op een verdere uitwerking in een project-MER, rechtstreeks in het ontwerp van een project als op voorwaarden die in 
stedenbouwkundige of milieuvergunningen opgelegd dienen te worden. Mogelijk kunnen een aantal maatregelen die aangeduid staan bij 
“projectniveau” reeds verwerkt worden in het voorgenomen plan.  

Vele van deze milderende maatregelen en voorwaarden gelden rechtstreeks vanuit de milieu- en natuurwetgeving. De 
maatregelen/voorwaarden die hier uit afkomstig zijn worden voor de duidelijkheid ook opgenomen. 

Het aantal maatregelen op planniveau is zeer beperkt. Op projectniveau zijn er veel meer maatregelen; het gros daarvan ingegeven vanuit 
het volgen van de bestaande wetgeving. 

In een laatste kolom is indicatief de “noodzaak” van de maatregel opgenomen. Dit voornamelijk om te duiden dat een aantal maatregelen 
eerder suggesties voor onderzoek zijn dan dwingende maatregelen. 

 

Tabel 7: In acht te nemen maatregelen i.f.v. het RUP 

Niveau Planonderdeel Discipline Maatregel Noodzaak 

plan hoogspanningsstation landschap Zo noordoostelijk mogelijke inplanting van het hoogspanningsstation in de zone in de open ruimte verplicht 

plan hoogspanningsstation mens Zo ver mogelijk van bestaande woningen plaatsen van het hoogspanningsstation binnen de militaire 

zones en zone voor openbaar nut 

verplicht 

plan hoogspanningsstation mens Zo noordoostelijk mogelijke inplanting van het hoogspanningsstation in de zone in de open ruimte verplicht 

plan hoogspanningsstation natuur Zo ver mogelijk van natuurwaarden plaatsen van het hoogspanningsstation binnen de militaire zones 

en zone voor openbaar nut 

verplicht 

plan kabeltracés landschap Zo ver mogelijk van de ankerplaats plaatsen van het overgangsstation in de zone Lapscheure verplicht 

plan kabeltracés landschap Het niet inplanten van een overgangsstation op de mogelijke archeologische site in zone 6 te 

Vijvekapelle 

gewenst 

plan kabeltracés mens Tracékeuze op minstens 10m van gebouwen verplicht 
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Niveau Planonderdeel Discipline Maatregel Noodzaak 

Plan Hoogspanningsstation, 

kabeltracés, 

bovengrondse tracés 

Mens Het verlies aan HAG opnemen in de Vlaamse ruimtebalans. Indien het Vlaamse streefcijfer in gedrang 

drijgt te komen door de realisatie van voorliggend plan compensatiegebieden zoeken.  

verplicht 

 

Tabel 8: Voor het hoogspanningsstation in acht te nemen maatregelen in latere fasen 

Niveau Discipline Maatregel Noodzaak 

project bodem Bodeminventarisatie suggestie 

project geluid Opmaak van een geluidsstudie voor het hoogspanningsstation  verplicht 

project landschap Visuele buffering van het hoogspanningsstation in de zone voor openbaar nut verplicht 

project landschap Archeologisch vooronderzoek verplicht 

project landschap Visuele buffering van het hoogspanningsstation in de westelijke militaire zone verplicht 

project mens Geluidsarm ontwerp van het hoogspanningsstation (gebouwinplanting, isolatie, richten van geluidsbronnen, …) verplicht 

project mens Visuele buffering van het hoogspanningsstation in de zone voor openbaar nut verplicht 

project mens Vergoeden van landgebruikers/eigenaars voor beperking van het huidige gebruik verplicht 

project mens Behoud of vernieuwing van bestaande groene afscherming in de militaire zone langsheen de N34 verplicht 

project natuur Vermijden van bemalingseffecten op grondwaterafhankelijke vegetaties verplicht 

project natuur Gebruik van een lage geluidsgrenswaarde bij een inplanting van het hoogspanningsstation in de haven suggestie 

project natuur Geluidsarm ontwerp van het hoogspanningsstation (gebouwinplanting, isolatie, richten van geluidsbronnen, …) verplicht 

project water Beperking van volumeinname in overstromingsgebied verplicht 

project water Tegengaan van infiltratiebeperkingen verplicht 

project water Vermijden van beïnvloeden van zoet-zoutbalans van het grondwater verplicht 

project water Vermijden dat het hoogspanningsstation overstroomt verplicht 

project water Compenseren van eventuele inname van overstromingszone verplicht 
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Tabel 9: Voor de ondergrondse tracés in acht te nemen maatregelen in latere fasen 

Niveau Discipline Maatregel Noodzaak 

project bodem Bodeminventarisatie suggestie 

project landschap Archeologisch vooronderzoek verplicht 

project landschap Vermijden van waardevolle landschapselementen en perceelsrandbegroeiingen bij inplanting van het overgangsstation in de 

zones te Lapscheure, Vijvekapelle en de Spie 

verplicht 

project landschap Visuele buffering van een overgangsstation in de zones Vijvekapelle en Sint-Jozef verplicht 

project landschap Herstel van microreliëf bij aanleg in open sleuf verplicht 

project landschap Opmaak van een landschappelijke inpassingsstudie voor het overgangsstation in de zone Lapscheure verplicht 

project landschap Onderzoek van de landschappelijke inpassing van tunnelgebouwen in het project-MER indien gebruik gemaakt wordt van 

microtunneling voor de kruising van obstakels 

verplicht 

project mens Vergoeden van landgebruikers/eigenaars voor beperking van het huidige gebruik verplicht 

project mens Onderzoek van de landschappelijke inpassing van tunnelgebouwen in het project-MER indien gebruik gemaakt wordt van 

microtunneling voor de kruising van obstakels 

verplicht 

project natuur Vermijden van bemalingseffecten op grondwaterafhankelijke vegetaties verplicht 

project natuur Bepalen van de meest natuurvriendelijke aanlegwijze verplicht 

project natuur Herstel van rietkragen bij eventuele kruising van grachten d.m.v. open sleuf verplicht 

project natuur Kruising van de duinengordel, de N34 en de Graaf Jansader niet via open sleuf verplicht 

project water Vermijden van beïnvloeden van zoet-zoutbalans van het grondwater verplicht 

project water Vermijden van effecten op waterafvoer door eventuele kruising van waterlopen in open sleuf verplicht 
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Tabel 10: Voor het bovengrondse tracé in acht te nemen maatregelen in latere fasen 

Niveau Discipline Maatregel Noodzaak 

project bodem Zoeken van een optimale mastinplanting om wetenschappelijk waardevolle bodems te vermijden gewenst 

project bodem Mogelijk bodeminventarisatie suggestie 

project landschap Bepalen van de meest landschapsvriendelijke aanlegwijze verplicht 

project mens Vergoeden van landgebruikers/eigenaars voor beperking van het huidige gebruik verplicht 

project mens Bij de inplanting van de masten rekening houden met de perceelsgrenzen en landgebruikspercelen zodat de masten niet midden 

in percelen opgericht worden 

gewenst 

project mens Ontwerpen van de masten zodat overschrijdingen van de EM-normen niet aanwezig zijn verplicht 

project natuur Overwegen van plaatsen vogelkrullen op het tracé suggestie 

project natuur Plaatsen vogelkrullen ter hoogte van Boudewijnkanaal verplicht 

project natuur Plaatsen vogelkrullen op het bestaande tracé tussen Blondeellaan en Blauwe Toren gewenst 

 

 


