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Ruimtelijke

kenmerken

Aangeduid op gewestplan als zone voor industrie. Ten oosten van de

zone ligt aangrenzend een zone voor woongebieden.

In de huidige situatie wordt de zone uitsluitend gebruikt voor

bedrijvigheid.

Mobiliteit Via de weg Via de Spinnerijstraat kan de R8 bereikt worden. De R8 geeft toegang

tot het hogere wegennet (E17). 

Fietsverkeer Fietssnelweg F374 loopt langsheen de oeverzijde van deze zone.

Het Steentje maakt deel uit van het BFF.

Economie

Huidig

gebruik

Met uitzondering van Dumoulin bestaat de bedrijvigheid voornamelijk uit

kantoorachtigen. Dumoulin maakt reeds gebruik van de waterweg. In de

huidige situatie is uitbreiden niet mogelijk voor Dumoulin. Percelen worden als

tweedelijns watergebonden beschouwd door de aanwezigheid van de F374.

Ruimtelijke

kenmerken

Aangeduid op gewestplan als zone voor industrie. Rondom de zone zijn

de gebieden aangeduid als woongebieden (oa. langsheen de Politieke

Gevangenenstraat). Percelen worden als derdelijns watergebonden

beschouwd.

Invulling grotendeels door bedrijfsactiviteiten, enkel langs de rand van

de zone, in de Politieke Gevangenenstraat, zijn woningen gelegen.

Mobiliteit Via de weg Wegen die door het terrein lopen, ontsluiten via de Spinnerijstraat naar de

R8. De R8 geeft via het complex Kortrijk-Oost toegang naar het hogere

wegennet (E17). De Politieke Gevangenenstraat is een belangrijke route

voor vrachtverkeer, maar door de aanwezigheid van woningen zal hier ook

woonverkeer aanwezig zijn.

Fietsverkeer De Politieke Gevangenenstraat maakt deel uit van het BFF. Via de

Luipaardbrug wordt de aansluiting gemaakt met de fietssnelweg F374 en

het Guldensporenpad op de linkeroever van het kanaal.

Economie Aanwezigheid van bedrijven zoals Beltrami & Lano. Enkele bedrijven zijn

reeds watergebonden (derdelijns) door gebruik te maken van

nabijgelegen overslagmogelijken, maar de potentie voor meer

watergebonden bedrijvigheid is groot bij opwaardering van het kanaal.

Ruimtelijke

kenmerken

Aangeduid op gewestplan deels als zone voor industrie, deels als zone

voor woongebied. Ligging binnen het stedelijk weefsel van Kortrijk.

Invulling grotendeels door bedrijvigheid, voornamelijk kantoorachtigen,

met woningen thv de zones die als woongebied bestemd zijn op

gewestplan

Mobiliteit Via de weg

Fietsverkeer Fietssnelweg F374 loopt langsheen de oeverzijde van deze zone.

Economie

Rechtstreeks bereikbaar via de R8. R8 geeft via Kortrijk-Oost toegang

tot het hogere wegennet (E17). Wegen kennen een dubbel gebruik:

zowel woonverkeer als economisch verkeer.

De aanwezige economische activiteiten zijn ruwweg onder te

verdelen in twee categorieën: wonen/interieur, en autohandel. Geen

van deze activiteiten is watergebonden in de huidige situatie. De

percelen worden als tweedelijns watergebonden beschouwd.

Ruimtelijke

kenmerken

Via de weg

Fietsverkeer

Mobiliteit

Economie

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Economie

Via de weg

Fietsverkeer

De zone wordt op het gewestplan grotendeels

aangeduid als een zone voor bedrijvigheid. De

zuidelijke zijde van de zone betreft woongebied.

De zone wordt grotendeels ingevuld door

bedrijvigheid. Enkel in de zuidelijke rand van de zone,

langsheen de Otegemstraat, zijn woningen gelegen.

In de Blokkestraat is tevens een sporthal gelegen.  

Ontsluiting verloopt voornamelijk via de

Blokkestraat. De Blokkestraat geeft toegang tot de

N391, die vervolgens via Kortrijk-Oost aansluiting

geeft met de E17. Woonverkeer uit de Otegemstraat

kan onder andere via de Blokkestraat naar de E17

rijden, waardoor gemengd verkeer aanwezig is in

deze straat. 

De zuidelijke grens van deze zone wordt gevormd

door het Guldensporenpad, dewelke deel uit-maakt

van fietssnelweg F45. Deze fietssnelweg vormt de

verbinding tussen Gent – Oudenaarde – Kortrijk.

Daarnaast maken zowel de Deerlijkstraat als de

Otegemstraat deel uit van het BFF.  

Bekaert is hier (deels) gevestigd. Percelen zijn

derdelijns watergebonden.

Op het gewestplan grotendeels aangeduid

als zone voor industrie. Enkel thv de

Luipaardstraat is een woongebied gelegen

(centraal in de zone). Aan de overzijde ligt

een industriegebied, (tot de Luipaardbrug) en

een woongebied. Het Kanaalbos is eveneens

op de overzijde gesitueerd.

De Kanaalstraat sluit aan op de Visserskaai,

dewelke toegang geeft tot R8 via de paperclip.

De R8 geeft via het complex Kortrijk-Oost

toegang tot het hogere wegennet (E17). Kapel

Ter Bede geeft verbinding met de N8, en geeft

zo toegang tot het centrum van Kortrijk. De

Keizersstraat geeft toegang tot de N391. De

paperclip verbindt zone 4 met

bedrijventerreinen aan de overzijde van het

kanaal.

De Luipaardstraat maakt deel uit van het BFF.

De Luipaardbrug maakt eveneens deel uit van

het BFF en verbindt Stasegem met het

Guldensporenpad. Het Guldensporenpad is

onderdeel van de fietssnelweg (F45) en is een

belangrijke oost-west verbinding tussen

Kortrijk en Zwevegem.

Aanwezigheid van oa. Stadsbader, Declercq

Stortbeton, Rector/Koraton. De bedrijven zijn

voornamelijk bouwgerelateerd. Een aantal

bedrijven maakt reeds gebruik van de

waterweg. De percelen zijn tweedelijns

watergebonden door aanwezigheid van de

Visserskaai en Kanaalstraat.

In de huidige situatie wordt de zone

voornamelijk gebruikt voor industriële

activiteiten. Enkel thv de Luipaardstraat zijn

woningen gelegen.

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Economie

Via de weg

Fietsverkeer

De zone wordt op het gewestplan volledig aangeduid als

een zone voor bedrijvigheid.

In de huidige situatie wordt de zone grotendeels

gebruikt voor bedrijvigheid. Enkel langsheen de

Deerlijkstraat zijn woningen gesitueerd. 

Zone 6 wordt omgeven door de Blokkestraat,

Deerlijkstraat en de N391. De Blokkestraat sluit

rechtstreeks aan op de N391, de aansluiting van de

Deerlijkstraat verloopt via de Blokkestraat. Via

Kortrijk-Oost geeft de N391 toegang tot de E17. Gezien de

aanwezigheid van woningen in de Deerlijkstraat en

rondom de N391, zal er op deze wegen gemengd verkeer

aanwezig zijn (zowel woonverkeer als vrachtwagens). 

De Deerlijkstraat maakt deel uit van het BFF.

Aanwezigheid van bedrijven zoals Bekaert, Betafence, ...

(niet watergebonden). Percelen zijn eerstelijns

watergebonden.

Huidig

gebruik

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Economie

Via de weg

Fietsverkeer

De zone wordt op het gewestplan grotendeels aangeduid als een zone voor bedrijvigheid.

Ten oosten van de Beneluxlaan is de zone voor bedrijvigheid ingedeeld als een zone voor

milieubelastende industrieën, de zone voor bedrijvigheid ten westen van de Beneluxlaan is

ingedeeld als een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Aan  de zuidwestelijke grens

is een woongebied gesitueerd. Centraal aan de waterweg, onder de Beneluxbrug, is

tenslotte nog een bosgebied gesitueerd (3,3ha). 

De bedrijven worden ontsloten via de Beneluxlaan of en de Kanaalstraat. Woningen worden

ontsloten via de Zwevegemsestraat. De Beneluxlaan takt aan op de N391, en geeft zo

toegang tot het hogere wegennet (o.a. tot de E17 via Kortrijk-Oost).

Er lopen geen fietsroutes doorheen de zone, muv de bovenlokale fietsroute langs de

Beneluxlaan.

In de huidige situatie wordt de zone grotendeels gebruikt voor bedrijvigheid. De huidige

be-drijvigheid is reeds deels watergebonden. In de zone die volgens het gewestplan

bestemd is als woongebied, komen voornamelijk woningen voor (langs de

Zwevegemsestraat). 

Ten westen van de Beneluxbrug (tweedelijns watergebonden): lokale bedrijfsactiviteiten zoals

schrijn- en timmerwerken.

Ten oosten van de Beneluxbrug (eerstelijns watergebonden): Bedrijven BSV en Devamix. Deze

zijn reeds watergebonden.

Huidig

gebruik

Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Economie

Via de weg

Fietsverkeer

De zone wordt op het gewestplan grotendeels aangeduid als een zone

voor bedrijvigheid en wordt in  het oosten en westen begrensd door

woongebieden. Ook aan de overzijde van de zone bevindt zich een

woongebied.

De zone wordt voornamelijk gebruikt voor activiteiten met karakter

bedrijvigheid. Langsheen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat zijn

woningen gesitueerd. 

Aanwezigheid van bedrijven zoals Betafence en Laebens (niet

watergebonden). Percelen worden als tweedelijns watergebonden

beschouwd door aanwezigheid van een fietspad, sluis en zwaaikom.

Doorheen en langs zone 7 lopen verschillende wegen: de

Otegemstraat, Blokkestraat, Stokerijstraat, Kanaalweg en Deerlijkstraat.

De Blokkestraat en Kanaalweg vormen de voornaamste ontsluiting voor

bedrijven. Ontsluiting naar het hogere wegennet zal via de Blokkestraat

verlopen, dewelke aansluiting geeft met de N391 en vervolgens via

Kortrijk-Oost met de E17.

De fietssnelweg F374, dewelke de verbinding vormt tussen

Zwevegem en Kortrijk, loopt langsheen de oever van zone 7. Verder

maken de Otegemstraat en Deerlijkstraat deel uit van het BFF.

Huidig

gebruik

1.

2.

3.

4.

9.

5.
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7.

8.
Ruimtelijke

kenmerken

Mobiliteit

Economie

Via de weg

Fietsverkeer

De zone wordt op het gewestplan grotendeels

aangeduid als een zone voor bedrijvigheid. De

westzijde van de zone betreft woongebied (4,61 ha).  

In de huidige situatie wordt de zone grotendeels

gebruikt voor bedrijvigheid. Enkel in de zone

bestemd als woongebied, langsheen de

Harelbeekstraat, zijn woningen gesitueerd.

Ontsluiting van bedrijven verloopt via de

Blokkestraat, dewelke rechtstreeks toegang geeft tot

de N391. Via Kortrijk-Oost geeft de N391 toegang tot

het hogere wegennet (E17). 

De zuidelijke grens van de zone wordt gevormd door

het Guldensporenpad, en maakt deel uit van

fietssnelweg F45. Deze fietssnelweg vormt de

verbinding tussen Gent – Oudenaarde – Kortrijk. 

De aanwezige bedrijvigheid maakt deel uit van

reconversieproject De Blokken en is niet

watergebonden. De zone zelf is niet aan het water

gelegen (derdelijns watergebonden).

Huidig

gebruik

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

Het rechtdoortracé heeft geen impact op zone 1. Het bypasstracé loopt doorheen zone 1

en verdeelt de zone in 2 'eilanden'. Het ringtracé loopt doorheen zone 1 en verkleint de

zone. Tussen het nieuwe kanaal en de nieuwe R8 ontstaat een 'restruimte'. 

Geen wijzigingen in geval van rechtdoortracé. In geval van bypasstracé zal eiland 1

moeilijker ontsluitbaar zijn naar het hogere wegennet dan in de referentiesituatie. In

eiland 2 wordt een parallelweg voorzien naast het kanaal, die toegang geeft tot de R8

en zo tot het hogere wegennet (E17) via Kortrijk-Oost. In geval van het ringtracé wordt

een nieuw afrittencomplex voorzien thv zone 1, die aansluit op de R8 (en via

Kortrijk-Oost kan de E17 bereikt worden). 

De huidige bedrijfsactiviteiten maken geen gebruik van de waterweg als transportas en

bieden ook weinig tot geen potenties voor transport over het water.

Rechtdoortracé: de zone kan ontwikkeld worden als zone voor stedelijke economie

(kantoren, ambachten en alternatieve vormen van werken).

Bypasstracé: in geval van het bypasstracé kunnen nieuwe watergebonden

ontwikkelingen gerealiseerd worden in geval van herlocalisatie van bestaande

activiteiten op 'eiland 1', met als voorwaarde dat het bestaand kanaal behouden blijft als

insteekdok.

Ringtracé: nieuwe ontwikkelingen kunnen voorzien worden thv de 'restzone' tussen het

nieuwe kanaal en de nieuwe R8.

Rechtdoortracé: door de ligging van de sluis en de bijhorende wachtplaatsen is zone 1

in dit tracé niet meer eerstelijns watergebonden. Geen potentie voor overslag.

Bypasstracé: eiland 2 is niet eerstelijns watergebonden door ligging van de sluis en de

parallelweg. Eiland 1 is rechtstreeks aan de waterweg gelegen en biedt potenties voor

de inrichting van een stedelijk distributiecentrum (enkel voor steden en gemeenten in

een straal van 5 km). Hiervoor is een goede ontsluiting via de weg noodzakelijk,

waardoor bijkomende infrastructuur nodig is. Voorwaarde is opnieuw behoud van het

bestaande kanaal als insteekdok.

Ringtracé: Het bestaande kanaal wordt gedempt vanaf de nieuwe R8, dus deze zone

ligt niet langer aan de waterweg. Enkel tussen het kanaal en nieuwe R8 is een zone

over die aan de waterweg ligt, ook hier is een stedelijk distributiecentrum mogelijk mits

goede infrastructurele bereikbaarheid. 

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

Het rechtdoor- en bypasstracé hebben geen impact op zone 2. Het ringtracé zou een

beperkte inname betekenen van het westelijk deel van de zone. 

Geen wijzigingen in geval van rechtdoor- en bypasstracé. In geval van het ringtracé

wordt de bestaande paperclip, waarlangs de ontsluiting nu verloopt, vervangen door

een nieuw aansluitingscomplex. De Spinnerijstraat geeft geen toegang meer tot de R8.

Om het gebied te ontsluiten, wordt de Boerderijstraat aangesloten op het nieuwe

aansluitingscomplex met de R8.

De huidige bedrijfsactiviteiten bieden grote potenties voor een modal shift naar de

waterweg. Onder andere Beltrami, Lano en Ranson hebben interesse in aan- en afvoer

van goederen via de waterweg. 

Zone 2 is derdelijns watergebonden in de huidige situatie en zal dit ook blijven in de

toekomstige situatie. Er zijn dus geen overslagmogelijkheden.

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

Het rechtdoor- en bypasstracé hebben geen impact op zone 3. In geval van

het ringtracé wordt een deel van de zone ingenomen thv de bestaande

paperclip. Er blijft ca. 4,5ha over van deze zone.

Geen wijzigingen in geval van rechtdoor- en bypasstracé. In geval van het

ringtracé wordt de bestaande paperclip vervangen door een nieuw

aansluitingscomplex. Dit nieuwe aansluitingscomplex kan bereikt worden via

de Venetiëlaan en de Boerderijstraat (en niet langer via de Spinnerijstraat).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid (opportuniteit) om een nieuwe

Luipaardbrug te voorzien, ook voor gemotoriseerd verkeer, die de zone

verbindt met de overzijde van het kanaal. Mogelijke overslagactiviteiten zorgen

voor interferentie met het fietspad langs de oever van de zone.

Overslagactiviteiten zorgen voor interferentie met het fietspad langs de

rechteroever van het kanaal.

Met uitzondering van Dumoulin bieden de bestaande bedrijven geen potentie

om de waterweg te gebruiken. Betere watergebonden ontsluiting biedt

groeimogelijkheden voor Dumoulin. Indien de kantoorachtigen in deze zone

geherlocaliseerd worden, ontstaat ruimte voor de inrichting van nieuwe

watergebonden bedrijvigheid.

In elk tracé biedt deze zone de potentie voor de inrichting van een ROC.

Dit ROC kan enerzijds worden ingericht als een volwaardig ROC, voorzien op

alle goederenstromen (bulk, container, pallet) maar kan anderzijds worden

ingericht als een specifiek overslagcentrum, gericht op een beperkt aantal

goederenstromen (enkel bulk of enkel container,...). Als er gekozen wordt om een

overslagcentrum in te richten, zal dit een herlocalisatie betekenen van alle

aanwezige bedrijven. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met de

nabijheid van de woningen en de eventuele ruimte voor een nieuwe

Luipaardbrug, zodat niet de hele zone kan gebruikt worden voor dit

overslagcentrum. De groeipotenties voor dit overslagcentrum zullen bijgevolg

ook beperkt blijven.

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

Het rechtdoor- en bypasstracé hebben geen impact op zone 4. In

geval van ringtracé is er inname van een beperkt deel braakliggend

terrein en perceel Koraton. De bestaande paperclip verdwijnt,

waardoor ruimte vrijkomt in de noordwestelijke hoek van de

zoekzone. 

Geen wijzigingen in geval van rechtdoor- en bypasstracé. In geval van

het ringtracé wordt de bestaande paperclip, waarlangs de ontsluiting nu

verloopt, vervangen door een nieuw aansluitingscomplex thv de

Hoevestraat. De Visserskaai geeft geen rechtstreekse toegang meer tot

de R8, deze verloopt onrechtstreeks via een brug met aansluiting op de

Stasegemsesteenweg en de Hoevestraat. 

Een deel van de huidige bedrijfsactiviteiten maken reeds gebruik van de

waterweg als transportas. Bijkomende watergebonden bedrijvigheid kan

door heroriëntatie van andere bedrijven zoals Rector/Koraton, door

intensifiëring van de bedrijven die reeds gebruik maken van de

waterweg en door nieuwe ontwikkelingen op het braakliggend terrein

en/of woonlint thv Luipaardstraat.

De aanwezige bedrijven zijn grotendeels bouwgerelateerd. Hierdoor

ontstaat een grote potentie voor economische clustervorming, onder de

vorm van een 'bouwhub'. Er is sterk potentieel voor zowel aan- als afvoer

van bouwmaterialen, zowel bulkproducten als gepalletiseerde goederen.

Het is aanbevolen om in deze zone voornamelijk bedrijven te faciliteren

die activiteit binnen de bouwmaterialensector hebben (verder bouwend

op de reeds aanwezige watergebonden activiteiten). Om deze bouwhub

maximaal te ontwikkelen, is het aangewezen de woningen gelegen

langs de Luipaardstraat, te herlocaliseren, zodat een aangesloten

industriegebied ontstaat.

1.

2.

3.

4.
5.

In aanvulling op de bouwhub, kan in zone 4 een overslagcentrum

ingericht worden, waarvan de focus uitsluitend op bouwmaterialen

ligt. Een breder ROC is af te raden, om de synergieën van de

bouwhub niet te verstoren en maximaal te benutten. Om de zone

eerstelijns watergebonden te maken, kan de Kanaalstraat verlegd

worden.

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

Geen impact van de opwaardering van het kanaal. 

De situatie na opwaardering blijft dezelfde als in de referentiesituatie.

De aanwezige bedrijven in de zone voor milieubelastende industrieën maken reeds

gebruik van de waterweg. De opwaardering van het kanaal kan wel een intensifiëring

van hun watergebonden activiteiten betekenen. Deze zone kan eventueel mee

ontwikkeld worden met zone 4 als 'bouwhub'. In de zone voor ambacht zijn geen

potenties voor watergebonden bedrijvigheid.

De zone is niet groot genoeg voor de inrichting van een overslagcentrum. Geen

potenties voor overslag.

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

Geen impact van de opwaardering van het kanaal.

De situatie na opwaardering blijft dezelfde als in de referentiesituatie.

Potentie voor bijkomende watergebonden bedrijvigheid mits herlocaliseren van

aanwezige bedrijven die geen gebruik kunnen maken van de waterweg. Op termijn

kan deze zone 100% watergebonden worden.

Zone 6 heeft een grote potentie voor de inrichting van een ROC. Dit ROC kan gericht

zijn op alle types van goederenstromen. Om het ROC voldoende groeimogelijkheden

te bieden, dienen de bruggen opgehoogd te worden voor 3-laagscontainervaart,

zodat de containerstromen niet belemmerd worden. Indien de bruggen op

2-laagscontainervaart behouden worden, is de groeimogelijkheid van een ROC in

zone 6 beperkt.

6.

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

8.

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Geen impact van de opwaardering van het kanaal.

Uitbouwen van watergebonden activiteiten en overslag interfereert in zone 7 met de

fietssnelweg.

Overslagmogelijk-

heden

Potenties in zone 7 zijn aanwezig door heroriëntatie van bestaande bedrijven en door

nieuwe ontwikkelingen in deze zone mits herlocaliseren van bedrijvigheid die geen

gebruik kan maken van de waterweg. Deze zone kan 100% watergebonden worden op

termijn.

7.

9.

Geen impact van de opwaardering van het kanaal.

De situatie na opwaardering blijft dezelfde als in de referentiesituatie.

Geen potenties voor bijkomende watergebonden bedrijvigheid.

Geen potenties voor de inrichting van een ROC.

Impact  Ruimtelijk

Mobiliteit

Economische

potenties 

Overslagmogelijk-

heden

Geen impact van de opwaardering van het kanaal.

De situatie na opwaardering blijft dezelfde als in de referentiesituatie.

Geen potenties voor bijkomende watergebonden bedrijvigheid.

Geen potenties voor de inrichting van een ROC.

Scenario's voor economische ontwikkeling

één centraal ROC

= gericht op alle

goederenstromen

(pallet/bulk/container)

Zone 3

Netwerk van SOC's (specifiek overslagcentrum)

= gericht op bepaalde goederenstromen

Linkeroever Rechteroever

Zone 6 of zone 7

= gericht op

containerstromen

Zone 4

= bouwhub

Zone 3

= gericht op

zone 2

Zone 1

= stedelijk distributiecentrum

in geval van ring/bypass

EN

Zone 7 heeft een grote potentie voor de inrichting van een ROC. Dit ROC kan gericht

zijn op alle types van goederenstromen. Om het ROC voldoende groeimogelijkheden

te bieden, dienen de bruggen opgehoogd te worden voor 3-laagscontainervaart,

zodat de containerstromen niet belemmerd worden.

Scenario

1

Zone 6 of zone 7

Huidig

gebruik

Huidig

gebruik

Huidig

gebruikHuidig

gebruik

Scenario

2

! Beperkte groeimogelijkheden

omwille van plaats.

V. Impact van overslag op geluid en lucht

Eén | Lucht

De impact van overslagactiviteiten op vlak van luchtkwaliteit zal voornamelijk

gerelateerd zijn aan stofhinder.

Deze impact wordt in beeld gebracht door:

- De afstand van omliggende woningen tot deze overslagactiviteiten te bepalen

- De overheersende windrichting in kaart te brengen

Op deze manier wordt in beeld gebracht welke woonzones hinder kunnen

ondervinden.

Twee | Geluid

Modelleringen van:

- Effect laad- en losactiviteiten van overslag (kranen)

- 1 elektrische kraan met een gemiddeld geluidsniveau van 97 dB(A)

Niet in model:

- Omgevingsgeluid

2 types kranen:

- Gewone kraan

- Elektrische kraan

Geluidsbelastingkaart wegverkeer Lden 2016 met aanduiding van

zones voor inrichting van een ROC

Geluidsbelastingkaart wegverkeer Lnight 2016 met aanduiding van

zones voor inrichting van een ROC

Conclusie (zonder milderende maatregelen):

ROC in zone 3

ROC in zone 4

ROC in zone 6

ROC in zone 7

Overslag mogelijk

gedurende de dag?

Overslag mogelijk

's avonds?

Overslag mogelijk

's nachts?

- In zone 3 is overslag mogelijk met een gewone kraan of met een elektrische kraan. Met een gewone kraan kan echter enkel overdag gewerkt

worden, met een elektrische kraan kunnen 's nachts ook overslagactiviteiten plaatsvinden.

- In zone 4 is overslag met een gewone kraan niet mogelijk. Indien gewerkt wordt met een elektrische kraan is overslag overdag mogelijk, maar 's

nachts kan het specifiek geluid de drempel van 40 dB(A) overschrijden.

Indien gekozen wordt om dit ROC in te richten als een insteekdok, en de overslagactiviteiten dus niet aan de oever van het kanaal plaatsvinden

maar dieper in zone 4 kunnen overslagactiviteiten wel plaatsvinden. Met een gewone kraan kan dit enkel overdag, met een elektrische kraan kan

dit zowel overdag als 's nachts.

- In zone 6 kunnen overslagactiviteiten enkel plaatsvinden met een elektrische kraan, maar wel overdag en 's nachts. Ook kan er schroot gelost

worden overdag, maar dit kan niet 's nachts of 's avonds.

- In zone 7 kunnen overslagactiviteiten enkel plaatsvinden met een elektrische kraan en enkel overdag. Laden en lossen van bulk/grondstoffen is

mogelijk, maar schrootverhandeling is zeker uitgesloten op deze locatie. 

Type kraan?

Gewoon & elektrisch

- Elektrisch

- Gewoon indien zone

ingericht is als insteekdok

Enkel elektrisch

Enkel elektrisch

Enkel elektrisch Enkel elektrisch

Enkel in geval van

insteekdok + elektrische

kraan

Enkel in geval van

insteekdok + elektrische

kraan

Gevoelig voor type

overslag?

Bulk en grondstoffen

Schroot/containers 

Bulk en grondstoffen

Schroot/containers 

Bulk en grondstoffen

Schroot/containers 

Bulk en grondstoffen

Schroot/containers 

Enkel overdag

Geluidsmetingen overdag (LAeq, in dB(A)) 

Geluidsmetingen 's nachts (LAeq, in dB(A)) 


