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3.4.4  OPENBAAR VERVOER  

 Kaart 20: Bestaande openbaar vervoersstructuur 
 

Gent kan met de trein of met 2 busverbindingen bereikt worden. Toch is de auto zowel in de 
werkpendel als in de schoolpendel het belangrijkste vervoermiddel. De gecombineerde school-
werk pendel (de kinderen lopen school in de stad waar de ouders werken), verklaart het grote 
aandeel in het autoverkeer.  
Het openbaar vervoer (hoofdzakelijk de trein) is matigend vertegenwoordigd in de dagelijkse 
woon – werk - schoolverplaatsingen.  
  
 

3.4.4.1  TREIN 
 

De gemeente telt 5 stations op de lijn Gent-Zottegem-Geraardsbergen:  
- Moortsele, Scheldewindeke, Balegem Dorp en Balegem Zuid worden om het uur 

door een L-trein bediend; 
- Landskouter wordt enkel door piekuurtreinen aangedaan.  
 
In de piekuren kunnen tot 3 treinen per uur richting Gent en tot 3 treinen per uur 
richting Zottegem genomen worden.  
De grootste beweging gaat naar Gent-Sint-Pieters, het grootste regionale station 
waarvan men vlot alle richtingen uitkan (o.a. Brussel).  
De haltes van Landskouter en Moortsele worden het meest gebruikt in de richting van 
Gent. Vanaf Scheldewindeke is de verbinding naar Brussel via Zottegem iets minder 
tijdsinnemend dan via Gent. 
 
 

3.4.4.2  BUS 
 

De Lijn heeft langzame en weinig frequente verbindingen naar Gent en vervoert weinig 
reizigers. 
Oosterzele wordt door de volgende bussen van de lijn bediend: 
- Buslijn 20: rijdt van Oosterzele via Landskouter, Gontrode en Melle naar 

Gentbrugge waar er mogelijkheid is tot verdere aansluitingen naar het centrum 
van Gent  en de stations Gent-St-Pieters en Dampoort. 

- Buslijn 49: verbinding tussen Gent-Sint-Pieters en Geraardsbergen via Merelbeke, 
Lemberge, Bottelare, Moortsele, Scheldewindeke, Oosterzele, Sint-Lievens-
Houtem, Oombergen, Hillegem en Herzele. 

- Buslijn 46: verbinding tussen Wetteren via Het Anker en Oosterzele naar Sint-
Lievens-Houtem en Zottegem. 

- Belbus: de haltes van de belbus liggen voornamelijk in het zuidelijk deel van 
Scheldewindeke verspreid over de gemeente. 

 
Wanneer we het Decreet Basismobiliteit op Oosterzele toepassen, blijkt dat heel de 
gemeente bereikbaar is binnen loopafstand van maximum 1km naar hetzij één van de 
drie stations, hetzij naar de busstopplaatsen en hetzij naar een halte voor de belbus. 
 
Bij de halteplaatsen van de Lijn ontbreken vaak informatie en fietsenstallingen. 
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3.5  RUIMTELIJKE STRUCTUUR MET ANDERE FUNCTIES 

Kaart  21: Bestaande toeristisch-recreatieve structuur 

 

3.5.1  TOERISME EN RECREATIE 

Op het gewestplan wordt slechts één zone als gebied voor dagrecreatiegebied aangeduid nl. 
in de deelgemeente Balegem – Molenstraat. Het terrein is ongeveer 0,7ha groot. Gezien het 
gedeelte langs de Molenstraat in het verleden reeds verkaveld werd en het resterende terrein 
te klein is om volwaardig als sportterrein ontwikkeld te worden, werd er een princiepsakkoord 
met de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Het Volk’ afgesloten om samen met het aanpalende 
woonuitbreidingsgebied ontwikkeld te worden. 
 
 

3.5.1.1  TOERISTISCHE ATTRACTIEPOLEN 
 

Verscheidene cultuurhistorische gebouwen waaronder diverse kastelen ( o.a. het 
Blauw Kasteel te Scheldewindeke, het kasteel Keiberg,…), kerken (o.a. de Sint-
Agathakerk te Landskouter, de Sint-Kristoffelkerk te Scheldewindeke, de Sint- 
Gangulfuskerk te Oosterzele, de Sint-Amanduskerk te Moortsele, de Sint-Bavokerk te 
Gijzenzele) en kapellen hebben een potentiële toeristische waarde. Deze toeristische 
attractiepolen zijn momenteel reeds via diverse fiets- en wandelpaden  bereikbaar. 
Ook enkele molens (o.a. de Klepmolen, de Guillotinemolen, de Windekemolen of 
Vissersmolen, de oude watermolen langsheen de Molenbeek te Moortsele en 
Balegem, …) verscheidene stokeriien en diverse oude hoeves, fungeren als gebouwen 
met een belangrijke toeristische waarde. 
 

 
3.5.1.2  RECREATIEPOLEN 

 

In de gemeente zijn geen specifieke grote recreatiepolen als basis van 
openluchtrecreatie aanwezig. 
Wel kan de gemeentelijke sporthal “De Kluize”, gelegen in de Sportstraat te 
Scheldewindeke als belangrijke indoor-recreatie voor de gemeente Oosterzele 
beschouwd worden. Deze sporthal fungeert ook als vertrekpunt van het mountainbike 
parcours. Aanpalend aan de sporthal liggen nog 3 tennisvelden en een parking voor 
een 85-tal wagens. Een klein gedeelte van deze zone (circa 2000m²) is nog niet 
ingenomen.  
Momenteel is er nog een nood aan enkele buitensporten zoals een Finse looppiste, 
BMX-piste, open fitness-piste … 
De huidige sporthal en directe omgeving werd via het BPA nr. 6 Hettingen 
(deelgemeente Scheldewindeke) in een zone voor ‘sportparken met bijkomende 
voorzieningen’ ondergebracht. De totale zonering heeft een oppervlakte van ongeveer 
1,2ha. 
 

 
3.5.1.3  SPORTACTIVITEITEN 

 

Oosterzele  heeft een ruim aanbod en een verscheidenheid van actieve 
sportverenigingen. 

 
Een belangrijke inbreng in de recreatie in Oosterzele zijn de voetbalvelden waarvan de 
meeste zonevreemd zijn. De sportvelden zijn allemaal historisch gegroeid op hun 
huidige situering. 
 

Oosterzele: 
Voetbalclub K.S.C. Oosterzele V.Z.W. (agrarisch gebied – O1):  
De terreinen zijn centraal gelegen in Oosterzele met goede bereikbaarheid en 



Informatief gedeelte                                                                                                                                                            nov  2010 

__________________________________________________________________________________________________ 
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 75 

aansluiting bij de bebouwing van de Achterdries. De  toegang situeert zich via de 
uitgeruste weg Hogeveld. De infrastructuur is grotendeels aanwezig. De terreinen 
worden ook gebruikt door de gemeentescholen. Tijdens de vakantieperiodes 
worden de velden voor sportkampen aangewend. 
De voetbalploegen die gebruik maken van dit terrein bestaan reeds sinds 1948. De 
club zelf heeft ongeveer 160 leden. Uitbreidingen i.f.v. de infrastructuur en 
accommodatie dringen zich op.  
 
Scheldewindeke: 
Voetbalclub K.V.V. Windeke (landschappelijk waardevol agrarisch gebied – S1):  
De terreinen zijn gelegen ter hoogte van de Peperstraat/Stationsstraat, tussen de 
spoorweglijn Zottegem-Gent en  het woongebied. De club werd opgericht in 1927 
en telt momenteel 140 leden. De bestaande infrastructuur dateert van 1953. 
De huidige infrastructuur is aan vervanging en uitbreiding toe. 

 
Balegem: 
Voetbalclub VV Balegem (agrarisch waardevol gebied – B1):  
De vereniging bestaat al sinds 1948. De terreinen zijn gelegen ter hoogte van 
“Houte”. De club (sinds 1948) telt een 145-tal leden. 
Er is een duidelijke nood aan uitbreiding van het bestaande gebouw. 

 
Gijzenzele: 
Voetbalclub Voorwaarts Gijzenzele V.Z.W (agrarisch gebied/woongebied met 
landelijk karakter – G1):  
De terreinen zijn toegankelijk via de Brielstraat en zijn gelegen in de buurt van het 
ortho-agogisch centrum “De Beweging”. De terreinen grenzen tevens aan het 
woongebied.  
Naast de voetbalactiviteiten wordt het terrein ook gebruikt als een trefpunt voor 
allerlei recreatieve doeleinden, occasionele plaatselijke organisaties en 
speelterrein. Er is een behoefte aan bijkomende en vernieuwde infrastructuur. 

 
Landskouter: 
Voetbalclub SK Landskouter (agrarisch gebied – L1):  
De terreinen zijn gelegen ter hoogte van het Aalmoezenijebos. De voetbalclub 
stopte begin de jaren ’90. De ploeg was sinds 1968 op deze plaats actief. De 
terreinen werden verhuurd aan KSKC Melle. Sedert 2007 worden de terreinen 
opnieuw gebruikt door een nieuw opgerichte club die bestaat uit 3 ploegen. De 
terreinen worden tevens ook gebruikt voor occasionele activiteiten zoals o.a. voor 
de lokale kermis en speelterrein. 
Er wordt geen uitbreiding van de terreinen gevraagd, maar wel het behoud ervan. 
  
Moortsele:  
Voetbalclub FC Eendracht Moortsele (landschappelijk waardevol agrarisch      
gebied/woongebied – M1): 
De terreinen van deze voetbalclub zijn gelegen ter hoogte van de Rollebaan-
Vijverstraat. De club werd opgericht in 1922 en bestaat uit een 180-tal leden met 
een 10-tal ploegen. Het terrein sluit aan bij de woonzone van Moortsele. Er bestaat 
een nood aan één bijkomend terrein en een betere comfortabelere infrastructuur.   
 

 Voor de voetbalterreinen in Oosterzele, Scheldewindeke, Balegem, en Gijzenzele 
werd een oplossing geboden via het sectoraal BPA Zonevreemde sportterreinen en 
jeugdactiviteiten. 
Voor de zonevreemde voetbalvelden in Landskouter en Moortsele dient nog een 
oplossing gevonden te worden. 

 
Ter hoogte van Windekekouter is in Scheldewindeke één fitnesscentrum (S3) in 
agrarisch gebied gevestigd. 
Nabij de ontwenningskliniek De Pelgrim (S4) is momenteel een voetbalveldje aanwezig 
en wordt een gedeelte van het terrein achter de kliniek voor ergotherapie gebruikt. De 
recreatieve voorzieningen zijn gelegen op privaat domein en niet toegankelijk voor het 
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publiek. Men wenst de recreatieve zone in de richting van het aanpalende parkgebied 
uit te breiden. 
 

Twee manèges (Manège Hippoc (O2) – hippotherapie voor fysisch en mentaal gehandicapten en 
manège Vinkemolen (O4)) liggen in de deelgemeente Oosterzele. Beide manèges 
hebben nog een behoefte aan uitbreiding onder de vorm van een opslagplaats en een 
binnenpiste. Voor deze manèges werd een oplossing geboden via het sectoraal BPA  
Zonevreemde sportterreinen en jeugdactiviteiten. 
 

 
 

3.5.1.4  JEUGDACTIVITEITEN: 
 

De gemeente Oosterzele beschikt over 9 gebouwen waar jeugdverenigingen in 
gesitueerd zijn:  
 

Oosterzele 
- Jeugdvereniging KSA  ‘Reik Je Hand’ en VVKSM ‘Sjaloom’ in Oosterzele – 

Achterdries (agrarisch gebied - O3):  
Het huidig gebouw is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan op 
gronden van een vroegere houtzagerij.  
 

Balegem 
- Jeugdvereniging Chiro St-Jozef – Poststraat  

Volgens het gewestplan gelegen in woongebied. 
- Jeugdvereniging Chiro St-Lutgardis – Poststraat 

Volgens het gewestplan gelegen in woongebied.  
- Jeugdvereniging Jeugd Rode Kruis – Gootje 2  

Volgens het gewestplan gelegen in woongebied.  
 

Scheldewindeke 
- Jeugdvereniging Chiro Tel Aviv – Sportstraat  

Volgens het gewestplan gelegen in zone voor openbaar nut. 
- Jeugdvereniging Scouts St-Kristoffel – Hoeksken  

Volgens het gewestplan gelegen in woongebied. 
- Jeugdvereniging Jeugdclub Pallieter – Spiegel 29 (agrarisch gebied – S2) 

Het jeugdhuis zou haar infrastructuur beperkt willen uitbreiden.  
 

Gijzenzele 
- jeugdvereniging Jeugdhuis Plectrum – Schoolstraat 19  

Volgens het gewestplan gelegen in woongebied. 
  

Voor de  jeugdactiviteiten KSA ‘Reik Je Hand’ en VVKSM ‘Sjaloom’ werd een oplossing 
geboden via een gebiedsgericht BPA 19 KSA - VVKM. Voor het Jeugdhuis Pallieter 
(Scheldewindeke) werd eveneens een oplossing gevonden in het BPA Zonevreemde 
sportterreinen en jeugdactiviteiten. 

  
 

3.5.1.5  ZACHTE RECREATIE 
 

Door de aanwezigheid van water, kleine historische kernen, geïsoleerde monumenten, 
landschap en natuur, is Oosterzele aantrekkelijk voor (plattelands)toerisme. De 
gemeente beschikt dan ook over diverse wandelpaden, fiets- en autoroutes: 

 
- Rodelandroute 1 (48km) start in het centrum van Merelbeke en doet eerst  

Merelbeke aan om vervolgens via Gontrode in het licht heuvelend gebied op de 
grens van Oosterzele en Merelbeke te verkennen. Langs onder andere de dorpjes 
Landskouter en Moortsele gaat het vervolgens richting Gavere en de Scheldevallei 
richting startpunt. 

- De  Rodelandroute 2 (48km) start in het dorp van Oosterzele en doet eerst Sint-
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Lievens-Houtem aan. Via de Balegemse spooklinde, de Letterhoutemse belleman, 
de Baleiheuvel, de wijk Cotthem en het Houtemse natuurschoon gaat het opnieuw 
richting Oosterzele. Langs Balegem en een sprong terug in de tijd naar het 
Scheldewindeekse oorlogsverleden gaat het naar Munte met haar stemmige 
dorpskern. Langs het hinterland van Moortsele kom je terug in Oosterzele-dorp.  

- De Balegemse steentocht (58km) loopt grotendeels over goed berijdbare wegen 
en doorkruist het grootste gedeelte van de gemeente Oosterzele waarbij de talrijke 
in Balegemse steen opgetrokken gebouwen en monumenten uit de regio in deze 
thematische tocht worden belicht.    

- Mountainbike route Oosterzele 
Deze route loopt doorheen de zes deelgemeenten van de gemeente en 
hoofdzakelijk langs landwegen. Ze bestaat uit drie lussen: een groene (19km), een 
blauwe (11km) en een rode (12km). Deze drie parcours starten gezamenlijk aan 
de achterkant van de gemeentelijke sporthal “De Kluize”. 

  -     Bunker wandelroute (TPG) 
Deze wandelroute bedraagt ongeveer 13km en loopt voor meer dan 70% over niet 
verharde wegen. Deze route werd gerealiseerd in functie van de heropwaardering 
van de bunkers van het bruggenhoofd Gent TPG opgericht naar aanleiding van de 
WO II. 

  -     Loeren bij de Boeren 
Deze fietsroute is een route langsheen de landbouwers, tuinders en siertelers. Op 
de panelen aan de hoeves kom je te weten wat er schuil gaat achter de gevels van 
de stallen, serres en loodsen. Vertrek in Gijzenzele, afstand 45km. 

 
Het Aalmoezenijebos werd volledig opengesteld voor het publiek. De toegang is enkel 
voorzien voor wandelaars. Er werd geen specifieke infrastructuur voorzien. De paden 
zijn onverhard gebleven. Het bos is langs vier hoofdingangen bereikbaar. 
 
Momenteel beschikt Oosterzele nog niet over een echt speelbos. Ter hoogte van 
OBBC werd wel een geboortebos aangelegd met de bedoeling er een speelbos van te 
maken. 
 

 

3.5.2  GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 

Kaart 22:  Bestaande gemeenschapsvoorzieningen 

 
3.5.2.1  ONDERWIJS 

 

In Oosterzele bevinden zich diverse scholen waaronder één middelbare school in de 
dorpskern van de deelgemeente Oosterzele. In elke deelgemeente is er een kleuter- 
en lagere school aanwezig. 
 
De scholen zijn als volgt over de verschillende deelgemeentes verdeeld: 
 

Oosterzele: 
- De vrije gesubsidieerde basisschool IZOO (O1) Instituut Zusters 

Onbevlekte Ontvangenis Apostolinnen, gelegen in het centrum van 
Oosterzele gericht naar het lager onderwijs. 

- Het Gemeentelijk Instituut Lager Onderwijs Oosterzele GILO (O2) is 
gelegen langsheen de Geraardbergse Steenweg/Korte Ambachtstraat;  

- De leefschool gemeenschapsonderwijs, ervaringsgerichte methodeschool 
voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar, gelegen langsheen de 
Keiberg/Groenweg (O3)  

- Anker (O4), wijkschool afhankelijk van het IZOO, gelegen langsheen de 
Roosbloemstraat; 

 
 
 



Informatief gedeelte                                                                                                                                                            nov  2010 

__________________________________________________________________________________________________ 
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 78 

Scheldewindeke: 
- De vrije gesubsidieerde lagere basisschool (S1) gelegen langsheen de 

Pelgrim; 
- Het Gemeentelijke Instituut Lager Onderwijs Scheldewindeke GILO (S2) 

gelegen langsheen de Stationstraat; 
- De Wijkschool (S3), afdeling van de vrije basisschool, gelegen langsheen 

de Wijkschoolstraat. 
 
Balegem: 

- Het Gemeentelijk Instituut Lager Onderwijs GILO gelegen langsheen de 
Rooigemstraat B1); 

- Vrije basisschool langsheen de Poststraat (B2)  
 
Moortsele: 

- De vrije basisschool (M1) gelegen langsheen de Kloosterstraat. 
 
Landskouter: 

- Vrije basisschool (L1) gelegen langsheen de Rooberg. 
 
Gijzenzele: 

- Vrije basisschool (G1), afdeling van de IZOO, gelegen langsheen de 
Brielstraat; 

 
Het algemeen secundair onderwijs ‘Mariagaard’ aan het schakelpunt E40 – N42 te 
Wetteren (W1), trekt veel scholieren uit Oosterzele aan. 

 
 

3.5.2.2  MEDISCHE VOORZIENINGEN, TEHUIZEN EN RUSTHUIZEN 
 

Oosterzele beschikt over twee rusthuizen. In de deelgemeente Scheldewindeke is het 
bejaardentehuis ”de Zilverlinde” gesitueerd. Een tweede home “Home O. L. Vr. Ter 
Veldbloemen” is gesitueerd in de deelgemeente Oosterzele. Volgens het gewestplan 
ligt deze laatste in een agrarisch gebied. 
 
In dezelfde deelgemeente situeert zich tevens het jongenstehuis “vzw Hadron”. Het 
home en het jongenstehuis zijn volgens het gewestplan niet in een geëigende zonering 
gelegen (agrarisch gebied) en dienen nog een oplossing te krijgen. Dit jongenstehuis is 
een tehuis voor geplaatste kinderen door de rechtbank. 

 
De gemeente beschikt tevens over één ontwenningskliniek namelijk “De Pelgrim” 
gelegen in de deelgemeente Scheldewindeke. Deze kliniek maakt deel uit van de 
instelling voor alcoholisten en andere toxicomanen en heeft als doel: de studie, de 
behandeling en de preventie van alle stoornissen en handicaps die verband houden 
met de afhankelijkheid van drugs (waaronder ook alcohol), hierin begrepen de 
hospitalisatie, de revalidatie, de herscholing, de sociale reclassering en de nazorg. 
Naast De Pelgrim (Scheldewindeke) ligt een MPI waar 1 continue leefgroep verblijft: 
Afdeling C lager: kleuters en kinderen met een gedrags- en/of emotionele problematiek 
en/of een taalproblematiek die buitengewoon lager onderwijs (type 3 – type 8) volgen. 
 
Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum MPI Sint-Gregorius (Gentbrugge) heeft een 
externe verblijfslocatie voor een continue leefgroep, “Spiegel” te Scheldewindeke. 
 
In het noordoosten van Gijzenzele ligt een ortho-agogisch centrum “De Beweging” 
(Brielstraat) in agrarisch gebied. Hiervoor dient oplossing gevonden te worden om 
rechtszekerheid te bieden.  
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3.5.2.3  GEMEENTELIJKE DIENSTEN: 
 

Diensten 

- Het gemeentehuis is gesitueerd in de dorpskern van Oosterzele en biedt onderdak 
aan de gemeentelijke diensten. Hiervoor is een uitbreiding gewenst.  

- Aanpalend aan het gemeentehuis liggen de technische diensten op een te 
beperkte oppervlakte, een uitbreiding is gewenst. 

- De Lokale Politiezone Rhode en Schelde wijkpost Oosterzele is gehuisvest in de 
vroegere rijkswachtgebouwen op de Windekekouter.  

- De gemeentelijke openbare bibliotheek is samen met de muziekschool 
gelokaliseerd in de  Stationstraat te Scheldewindeke. 

- Het OCMW is gehuisvest langsheen het Gootje te Balegem. 
- De gemeente beschikt over één postkantoor  in Scheldewindeke.  
- Het gemeentelijk containerpark is gelegen in de deelgemeente Oosterzele, meer 

bepaald in de Lange Ambachtstraat en maakt deel uit van de ambachtelijke zone.  
 
 

Begraafplaatsen 

In elke deelgemeente is er een begraafplaats gesitueerd. De meesten hiervan zijn in 
de onmiddellijke omgeving van de dorpskerk gelegen, met uitzondering van de nieuwe 
begraafplaats te Scheldewindeke, die gelegen is aan de Hemelstraat, en de tweede 
begraafplaats te Balegem die gelegen is aan de Krekelberg.  
 

Oosterzele: de zone van de begraafplaats ligt achter de kerk en ligt volgens het 
gewestplan deels in een woonuitbreidingsgebied en deels in agrarisch gebied. 
Er werd een bouwvergunning afgeleverd op 14/12/1979. juridisch is deze 
begraafplaats gedeeltelijk zonevreemd. 

 
Scheldewindeke: de begraafplaats ligt niet in de onmiddellijke omgeving van de 

kerk. De voorziene zone ligt in agrarisch gebied en werd vergund op 
04/09/1985. Deze begraafplaats is zonevreemd. 

 
Balegem: deze deelgemeente beschikt over twee begraafplaatsen in twee 

gebieden voor gemeenschapsdiensten. De zone palend aan de Molenbeek zal 
over een breedte van 20m aangelegd worden als oeverzone (Waterbeheerplan 
3 Molenbeken) 

 
Gijzenzele: de zone voor de begraafplaats ligt rondom de kerk en strekt zich 

verder uit achter de kerk. Volgens het gewestplan ligt de begraafplaats deels in 
woongebied met landelijk karakter en deels, voor een klein gedeelte, in 
agrarisch gebied. De zone en de aanleg is sinds 1961 in gebruik, maar 
beschikt niet over een echte vergunning. Deels zonevreemd. 

 
Moortsele: de zone voor de begraafplaats ligt rondom de kerk en strekt zich 

verder uit achter de kerk in natuurgebied. Het gebied kreeg op 27/06/1979 een 
bouwvergunning. 

 
Landskouter: de zone voor begraafplaatsen strekt zich uit rondom de kerk. 

Volgens het gewestplan is dit een woongebied met landelijk karakter. 
 

Voor de zonevreemde begraafplaatsen dient nog een oplossing gevonden te worden. 
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3.6  BESTAANDE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 
 

3.6.1  HET LANDSCHAP  
 
Het landschap is de verschijningsvorm van gebieden die gekenmerkt worden door een 
samenhang tussen natuurlijke en culturele elementen en die getuigen van een eigen 
historische ontwikkeling, die dikwijls uniek is en de identiteit van het gebied bepaalt. 
De landschappelijke waarden omvatten zowel natuurwaarden, het cultuurhistorisch erfgoed als 
esthetische belevingskwaliteiten. Herkenbaarheid, gaafheid, volledigheid, representativiteit en 
ruimtelijke context zijn criteria die de landschappelijke waarden bepalen. De kwaliteit van het 
landschap wordt ook bepaald door het voorkomen van perceptieve en belevingskwaliteiten die 
dikwijls als esthetische waarde omschreven worden.( PRS) 
 
Het begrip ‘landschappelijke structuur’ moet in het kader van de bovenstaande definitie van het 
landschap worden begrepen. 
 
Landschappelijk gezien sluit de gemeente in het zuiden aan bij het Regionaal Landschap van 
de Vlaamse Ardennen, in het westen bij de Zwalmstreek en in het noorden bij de 
Scheldevallei. Het landschap is zwak golvend. Het hoogste punt (72.5m) is de “Berg” te 
Balegem. Het gebied is relatief homogeen opgebouwd en kent nog veel open ruimte en groen. 
 
Vanuit historische context, kunnen verschillende historisch gegroeide cultuurlandschappen in 
Vlaanderen onderscheiden worden. In het PRS worden deze verschillende traditionele 
landschapsregio’s,  zoals bepaald in de Landschapsatlas van het Ministerie voor de Vlaamse 
gemeenschap in Oost-Vlaanderen, opgenomen. 

 
 

3.6.2  INDELING VAN HET LANDSCHAP VOLGENS DE CULTUUR-
HISTORISCHE EVOLUTIE 

Kaart 10: Landschapsatlas 

In binnen-Vlaanderen, waar de provincie Oost-Vlaanderen en bijgevolg de gemeente 
Oosterzele deel van uitmaakt, kennen de meeste landschappen een lange geschiedenis en 
bezitten een uitgesproken identiteit en belangrijke erfgoedwaarde.  
Het landschap kan omschreven worden als het resultaat van de wisselwerking tussen de 
natuurlijke gesteldheid van een gebied en de menselijke invloed doorheen de eeuwen: 

- Tot de 18de eeuw was het landschap onderhevig aan korte perioden van 
verandering, afgewisseld met langere stabielere perioden, waarbij de 
veranderingen geïntegreerd werden. Deze veranderingen waren eerder lokaal en 
kleinschalig. Het landschap in de 18de eeuw laat bijgevolg toe ver in het verleden 
te kijken. Deze landschappen worden omschreven als traditionele landschappen.  
De traditionele landschappen worden gekenmerkt door het reliëf, de samenhang 
tussen nederzettingsstructuren, wegennet en perceellering, waarbij in de eerste 
plaats de visueel zichtbare kenmerken het onderscheid maken. We onderscheiden 
open landschappen, gesloten landschappen, compartimentlandschappen en 
microlandschappen.  

- Vanaf 18de eeuw deden zich schaalvergrotingen en versnellingen voor in de 
dynamiek van onze landschappen. De landschappen werden steeds sneller en 
steeds grootschaliger gewijzigd met als resultaat het ontstaan van de “nieuwe 
landschappen”.  

 
3.6.2.1  TRADITIONELE LANDSCHAPPEN 

 
Het grotendeels noordelijk deel van de gemeente Oosterzele behoort tot het 
traditionele landschap van “het land van Wetteren en Lede”. Het zuidelijke gedeelte 
van de gemeente maakt deel uit van het traditionele landschap van “het land van 
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Zottegem”. 
Het land van Wetteren-Lede als deel van de zandleem- en leemstreek van Binnen-
Vlaanderen, wordt gekenmerkt als de sterk verstedelijkt gemeenten in de 
forenzenzone van Gent, de dichte bevolking en de lintbebouwing in het landelijk 
gebied, de verspreide boscompartimenten en een erfgoed gevormd door geïsoleerde 
monumenten. 
Het land van Zottegem als deel van de zandleem- en leemstreek wordt eveneens 
gekenmerkt door een sterk verstedelijkt gebied in de forenzenzone van Brussel en 
Gent met Zottegem als verkeersknooppunt, talrijke geïsoleerde monumenten en een 
complexe verweving van open ruimten met bebouwing.  

 
In de  tabel worden voor deze specifieke traditionele landschappen, de 
structuurbepalende hoofdkenmerken, de problemen alsook de ‘identiteitsbepalende 
elementen’ en ‘erfgoedwaarden’ (de potenties) opgegeven.  

 

tabel 17: Traditionele landschappen regio Wetteren en Lede (Bron: Landschapsatlas + PRS) 

Landschapsregio 
 Code + naam 

Structurele 
hoofdkenmerken 

Identiteitsbepalende 
elementen 

Erfgoedwaarden Autonome ontwikkeling en 
problemen 

Binnen- 
Vlaanderen 
 

Zandleem- en 
Leemstreek 
 

Het land van Wetteren 
en Lede   220100 

Sterk verstedelijkt gebied 
ten zuiden van de 
Scheldevallei 

Sterk verstedelijkte 
gemeenten in de 
forenzenwoonzone van 
Gent; dichte bebouwing 
in het landelijk gebied en 
lintbebouwing; verspreide 
boscompartimenten 

Geïsoleerde 
monumenten 

Toenemende 
lintbebouwing en 
versnijding 

 
Binnen- 
Vlaanderen 
 

Zandleem- en 
Leemstreek 
 

Het land van Zottegem  
220110 

 
Sterk verstedelijkt gebied 
langs de overgang tussen 
zandleem- en leemstreek 
en langs de Dendervallei 
stroomafwaarts van 
Ninove. 

 
Sterk verstedelijkte 
(slaap)gemeenten in de 
forenzenwoonzones van 
Brussel en Gent met 
Zottegem als 
verkeersknooppunt. 

 
Talrijke geïsoleerde 
(soms gerangschikte) 
monumenten; 

 
Complexer verweving van 
open ruimte en 
bebouwing, bebouwing 
dikwijls ruimtebegrenzend. 

 
 

3.6.2.2  RELICTEN VAN TRADITIONELE LANDSCHAPPEN 
 

In het huidige landschap zijn echter slechts relicten van deze traditionele landschappen 
bewaard gebleven.  

 
Deze relicten kunnen in verschillende categorieën, hoofdzakelijk op basis van hun 
ruimtelijke dimensie, ingedeeld worden. Naast relictzones kunnen ook ankerplaatsen, 
lijn- en puntrelicten samen met zichten, als relicten van traditionele landschappen 
fungeren.   
 
In de onlangs verschenen Landschapsatlas of ook Atlas van de relicten van de 
traditionele landschappen werden de relictzones van de traditionele landschappen 
alsook de specifieke ankerplaatsen, zichten-, lijn -en puntrelicten gedetailleerd op 
meso-schaal afgebakend (schaal 1:50.000). Deze objecten werden geselecteerd op 
basis van de criteria herkenbaarheid, gaafheid en samenhang.   

 
"Relictzones zijn gebieden waar een grote dichtheid aan puntlijnrelicten, zichten en 
ankerplaatsen aanwezig zijn en zones, waarin de samenhang tussen de waardevolle 
landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. De 
criteria (één of meerdere) voor de selectie van een gebied als relictzone waren de 
volgende: 

- het voorkomen van verschillende herkenbare structuren of objecten die 
teruggaan tot de landschappelijke situatie van het einde van de 18 de eeuw 
en/of tot voor de Tweede Wereldoorlog; 

- het voorkomen van geomorfologische eenheden of elementen met een 
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structurerende of geopatrimoniumwaarde; 
- het voorkomen van concentraties van punt- en lijnrelicten; 
- het voorkomen van gekende concentraties van archeologische vondsten; 
- het voorkomen van concentraties van zichten of van esthetische gave 

landschappen die onverstoord zijn door moderne bebouwing of 
infrastructuren."  

 
In Oosterzele werden de volgende grote (grensoverschrijdende) relictzones 
afgebakend: 

 
-    Relictzone “Moortelbos, Hooimeersbeek, Ettingebos” (R1) 
� Wetenschappelijke erfgoedwaarden:  

Deze relictzone sluit aan bij het heuvelland van Midden-België en is gelegen in 
zandlemig tot lemig gebied. 

� Historische erfgoedwaarden: 
Het Moortelbos en het Ettingebos waren reeds op de Ferrariskaart en de 
Vandermaelenkaarten terug te vinden, waarbij ten oosten van het Ettingebos, 
een parkgebied met duidelijke structuur en omwald kasteel.  Deze bossen 
worden onderling verbonden door een kleine beekvallei. De huidige 
oppervlakte van de bossen is wel gedaald.  

� Esthetische erfgoedwaarden: 
Zacht golvend landschap gelegen op een laag, versneden plateau. De 
bosgebieden zijn gelegen in een open landschap met weinig tot geen 
bebouwing. De kleine beekvallei is nog redelijk te herkennen door de beperkte  
resten van perceelsranden en bomenrijen langs de beek. 
Een gedeelte van deze relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.  

 

-    Relictzone “Betsbergse bossen” (R2) 
� Wetenschappelijke erfgoedwaarden:  

De relictzone is gelegen in een zacht golvend landschap, op een kleien rug. 
De zone beschikt over een zandlemige tot lemige bodem. 

� Historische erfgoedwaarden: 
Op de Ferrarsiskaart en de Vandermaelenkaart zijn de bossen duidelijk 
herkenbaar. In het bos zijn sporen van steenontginningen aangetroffen. 

� Esthetische erfgoedwaarden: 
De relictzone omvat een klein boscomplex gelegen in een overwegend open 
landschap. Aan de randen van het bos zijn enkele bebouwingselementen 
terug te vinden. 

 
-    Relictzone “Oud-bosrelictzone bij Melle-Merelbeke” (R3) 
� Wetenschappelijke erfgoedwaarden:  

De relictzone omvat  enkele belangrijke bronbossen van Oost-Vlaanderen 
waaronder in Oosterzele het Gootbos en het grensoverschrijdend 
Aalmoezenijebos. 

� Historische erfgoedwaarden: 
In het Gootbos zijn sporen van steenontginningen aangetroffen. Het 
Aalmoezenijebos was een almoezenij van de abdij van Sint-Baafs. 

� Esthetische erfgoedwaarden: 
De vallei van de Molenbeek tussen Gontrode en Balegem bezit kleine 
percelen bos en bomenrijen. 

 

-    Relictzone “Beerlegem, Stampkotbeek, Munkbosbeek, Blauw Kasteel” (R4) 
� Wetenschappelijke erfgoedwaarden:  

Het zacht golvend landschap gelegen aan de grens van de Scheldevallei, 
vormt een licht ingesneden plateau tussen de Zwalm en de Schelde. 

� Historische erfgoedwaarden: 
De ten zuiden van de gemeente Oosterzele gelegen Munkboshoeve en 
omgeving was bosgebied op de Ferrariskaart. De Munkboshoeve is omstreeks 
het midden van de 19de eeuw opgetrokken.  
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-    Relictzone “Land van de Molenbeken” (R5) 
� Wetenschappelijke erfgoedwaarden: 

Brede topzone met minder diepe valleien. Zwak golvend reliëf met zachte 
hellingen en langgerekte depressies. Afwisseling van opeenvolgende 
langgerekte ZW-NO gerichte ruggen en ingesneden beekvalleien en 
secundaire depressies. De beken hebben asymmetrische dalen.   

� Historische erfgoedwaarden: Het gebied ten noorden van Walzegem is op de 
Ferrariskaart  aangeduid als bos en natte weilanden. 

� Esthetische erfgoedwaarden: heuvelachtig landschap. 
 
 

3.6.2.3  ANKERPLAATSEN 
Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden van Vlaanderen. 
In deze gebieden is de samenhang van de erfgoedwaarden het grootst. Ze zijn ofwel 
uitzonderlijk gaaf gebleven ofwel zeer herkenbaar voor een bepaalde tijdsperiode of ze 
zijn op Vlaams niveau uniek. Hun waarde kan ook liggen in een combinatie van 
gaafheid, herkenbaarheid en uniciteit.  

 In Oosterzele werd drie ankerplaatsen aangeduid: 
- Ankerplaats “Betsbergbos, Gootbos, Ter hulst en omgeving” (A1) 
- Ankerplaats “Ettingebos en omgeving” (A2) 
- Ankerplaats “Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van 

Beerlegem” (A3) 
 
 

3.6.2.4  LIJNRELICTEN 
 

In Oosterzele werden twee lijnrelicten geselecteerd:  
- de Molenbeek van Melle tot Balegem (L1) 
- de Kasseiweg Lange Munte (L2) 

 
 

3.6.2.5  PUNTRELICTEN 
 

In Oosterzele werden negentien puntrelicten geselecteerd: 
- hoeve en omgeving Gijzenzele (1) 
- St.-Bavokerk Gijzenzele (2) 
- St.-Agathakerk Landskouter (3) 
- Watermolen Moortsele (4) 
- St.-Amanduskerk Moortsele (5) 
- omwalde hoeve ter Hulst (6) 
- stokerij Betsberg (7) 
- St.-Rochuskapel (8) 
- kasteel Verschaffelt (9) 
- Vinkemolen (10) 
- St.-Gangulfuskerk Oosterzele (11) 
- kasteel Keiberg (12) 
- St.-Kristoffelkerk Scheldewindeke (13) 
- Windekemolen (14) 
- dorpskern Balegem (15) 
- Stenenmolen of molen ten Berg (16) 
- Blauw Kasteel (17) 
- Klepmolen (18) 
- Waterhof Oosterzele (19) 
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3.6.3  INDELING VOLGENS DE VERSCHILLENDE LANDSCHAPS-
BEELDTYPES  

kaart 23: Bestaande landschappelijke structuur volgens de beeldtypes 

De landschapsbeeldkaart geeft een meer schematische weergave van het landschapbeeld op 
visuele basis in het studiegebied weer. Hierbij wordt inzicht gekregen in het ruimtegevoel dat 
men ervaart wanneer men het landschap van het studiegebied doorkruist. Dit ruimtegevoel 
wordt mede bepaald door het huidige bodemgebruik.  
In de gemeente kunnen de volgende landschapsbeeldtypes onderscheiden worden:  
 

3.6.3.1  GESLOTEN URBAAN GEBIED  
 

Een eerder gesloten bebouwing ligt aan de basis van een gesloten urbaan gebied die 
zich voornamelijk ter hoogte van de dorpskernen uitstrekt om vervolgens via de 
belangrijkste wegen onder de vorm van lintbebouwing (open en halfopen bebouwing) 
uit te deinen.  Het gesloten urbaan gebied  fungeert als gesloten massa ten opzicht 
van de omliggende open ruimte. 

 
3.6.3.2  MATIG GESLOTEN OPEN RUIMTE ONDER 
VERSTEDELIJKINGSDRUK  

 
De verspreide bebouwing ligt aan de basis van de open ruimte onder 
verstedelijkingsdruk. De hierbij horende omliggende tuinen vormen veelal storende 
zonevreemde elementen in het landschap gezien zij vaak uit niet inheemse beplanting 
opgebouwd worden.   

 
3.6.3.3  OPEN-KOUTERZONES: 

 
Binnen het resterend agrarisch landschap is het oorspronkelijk kavelpatroon nog 
gedeeltelijk herkenbaar. De akkers van de plateaus zijn van oudsher grootschalig. Dit 
landbouwlandschap is daarenboven grotendeels open gebleven dankzij de 
aanwezigheid van akkers op de heuvels. De landbouwfunctie is de eigenlijke 
vrijwaarder van de open-ruimte en vooral van dit typische open-kouterlandschap. 
 Open kouterlandschappen zijn nog in het noorden van het centrum van Oosterzele en 
in het westen en oosten van Balegem terug te vinden. 

 
3.6.3.4  GESLOTEN BOSGEBIEDEN 
 

Bijna 8% (336ha) van de oppervlakte van de gemeente bestaat uit bos. Dit percentage 
is ongeveer gelijk aan de bebossingindex van Vlaanderen (8.1%). 
Het aanwezige bosgebied bestaat vooral uit enkele grotere boscomplexen die 
weliswaar verspreid liggen over de gemeente en meestal maar restanten meer zijn van 
vroegere grote boscomplexen. Samen met de kleinere bossen vormen deze 
bosgebieden belangrijke gesloten landschappelijke structuren in de gemeente. Deze 
boscomplexen zijn bijgevolg sterk structurerende elementen aangezien deze de open 
ruimte afbakenen. 

 
3.6.3.5  OPEN TOT MATIG GESLOTEN BEEKVALLEIEN (MET OF ZONDER 
CONCENTRATIES AAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN) 

 
De gemeente wordt doorkruist door diverse beken. Deze beekvalleien zijn opvallend in 
het landschap omdat deze omwille van hun ‘natte omgeving’ een eigen groenstructuur 
ontwikkelen. Sommige van deze beekvalleien beschikken nog over een hoge 
concentratie aan kleine landschapselementen waardoor ze eerder een matig-gesloten 
landschapsbeeld vertonen. 
In de brede valleigebieden is het compartimentenlandschap overheersend: het 
landschap is afwisselend open en gesloten door de aanwezigheid van een mozaïek 
van bossen en cultuurland.  
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In enkele gebieden zijn nog kenmerken van het coulisselandschap aanwezig. Dit 
landschap is opener dan het compartimentenlandschap door de transparantie van 
(boom)schermen op de perceelranden. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in het 
gebied van de samenloop van de Dries- en Molenbeek en ten zuiden van Balegem 
(omgeving Walzegem). 

 
 

3.6.3.6  OPEN TOT MATIG GESLOTEN ZONES MET ZACHTE HELLINGEN 
(MET OF ZONDER CONCENTRATIES AAN KLEINE  
LANDSCHAPSELEMENTEN) EN RELIËFRIJKE ZONES 
 
In grote delen van de gemeente wordt het huidige landschapsbeeld mede bepaald 
door het reliëf. 
Zacht hellende terreinen liggen aan de basis van een specifiek landschapsbeeld. De 
aanwezigheid van concentraties aan kleine landschapselementen zorgt daarenboven 
voor de nodige visuele afwisseling in het landschapsbeeld.  
Daarenboven typeren ook enkele reliëfrijke zones het landschap. 

 
3.6.3.7  VERSTOORDE TERREINEN  
 
Op twee plaatsen in de gemeente komen landschappen voor die als verstoorde 
terreinen aanzien worden. Het zijn de twee ontginningsgebieden (Verlee en OBBC) die 
door hun activiteiten het landschap verstoren.  
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4.  SYNTHESE VAN DE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kaart 24: Bestaande ruimtelijke structuur 

 
Oosterzele wordt in belangrijke mate gestructureerd door enkele belangrijke verkeersassen. 
De N42 fungeert als belangrijke ontsluitings- en verbindingsweg voor de gemeente en geeft aansluiting 
op de ten noorden van de gemeente lopende E40. De gewestweg is van bovenlokaal belang. Door 
haar noord-zuidelijke gerichtheid vormt zij een barrière in de openruimteverbindingen. Het ten oosten 
van deze as gelegen gedeelte van de gemeente waarin het woongehucht het Anker gelegen is, wordt 
hierdoor als het ware geïsoleerd van de rest van Oosterzele.  
De N42 heeft ook een economische waarde als ontsluitingsweg voor de hierop o.a. aansluitende 
ambachtelijke zone van Oosterzele en de ontginningsgebieden OBBC en  Verlee. 

 
Wat betreft het openbaar vervoer vormt de van noord naar zuid lopende spoorweg met haar vijf 
stations een voorname vervoersas naar Gent of Zottegem.  
 
Enkele lokale ontsluitingswegen waaronder de N415 en de N465 alsook de as Merelbeke-Moortsele-
Balegem-Zottegem, vormen de basis waarlangs de verschillende woonkernen en hun uitrusting zijn 
gelegen. Onder de vorm van straatlinten lopen deze dorpskernen verder uit in het landschap en 
bepalen morfologisch gezien  mede het landelijke karakter van de gemeente. 

 
Het landelijke uitzicht wordt in Oosterzele nog beklemtoond door de  aanwezigheid van diverse open 
gebieden die zich tussen de verschillende woonkernen uitstrekken. Deze open zones zijn voornamelijk 
als akkerland (de open-kouters) en als weiland in gebruik. Daarenboven bepalen diverse verspreid 
liggende boomkwekerijen, molens en hoeves de huidige landschappelijke structuur. 

  
De nog open ruimte in de gemeente wordt daarenboven bepaald door de aanwezigheid van diverse 
beekvalleien. Voornamelijk de Molenbeek, met haar talrijke zijbeken, kan als één van de belangrijkste 
structurerende elementen met betrekking tot de natuurlijke structuur beschouwd worden. Daarnaast 
vormen ook diverse bospartijen, waaronder het Aalmoezenijebos en het Ettingebos, belangrijke groene 
entiteiten in Oosterzele. Verspreid over de gemeente liggen nog verscheidene kleinere bossen in de 
beekvalleien. 
 
De verscheidene woonkernen zijn duidelijk te onderscheiden en bevatten verscheidene woonlinten als 
uitlopers van deze kernen. 4 kernen: Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke en Balegem liggen 
geënt op de spoorwegas. Oosterzele en Gijzenzele zijn meer gericht op de N42. Naast de talrijke kleine 
zonevreemde linten en woonkorrels is het opmerkelijk dat er een hogere densiteit aan verspreide 
zonevreemde woningen voorkomt in het zuiden van de gemeente.  
 
De meeste bedrijven zowel de ambachtelijke bedrijven als de boomkwekerijen liggen langs of in de 
directe omgeving van de belangrijkste verkeersassen: de as Wetteren - Oosterzele, Oosterzele – 
Scheldewindeke, Scheldewindeke – Balegem, Scheldewindeke – Gavere. Buiten de verspreiding van 
deze bedrijvigheid beschikt Oosterzele over drie volledig ingenomen ambachtelijke zones, waarvan de 
grootste gelegen is tussen de dorpskern van Oosterzele en de N42. De dagdagelijkse voorzieningen 
zijn voornamelijk terug te vinden in het hoofddorp Oosterzele en in het meerkernig hoofddorp 
Scheldewindeke en Balegem.  
 
De grootste troef voor de recreatie naast een aantal bestaande infrastructuren is het recreatieve 
medegebruik van de open ruimte dat ruimschoots aan zijn trekken komt via tal van recreatieve routes. 
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5. DEELRUIMTEN BINNEN OOSTERZELE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hieronder wordt op een aantal deelruimten van Oosterzele verder ingezoomd. We onderscheiden  een 
tiental deelruimten: Oosterzele, Scheldewindeke, Balegem, Gijzenzele, Moortsele, Landskouter, Het 
Anker, de N42, het noordelijk openruimtegebied en het zuidelijk openruimtegebied. Daar waar 
deelstructuren meer de nadruk leggen op samenhang in de ruimte, krijgt men door het werken met 
deelruimten meer oog voor diversiteit. Deelruimten zijn belangrijke aparte entiteiten met typische 
knelpunten, kwaliteiten en potenties. Zij hebben zich ruimtelijk anders ontwikkeld dan hun omgeving. 
Tevens wordt de aandacht erop gevestigd dat het werken met deelruimten geen doel op zich is, maar 
een middel om het ruimtelijk functioneren van bepaalde kernen beter te begrijpen. 
 
Per deelruimte worden de hoofdelementen aangegeven die van belang zijn voor de verdere 
ontwikkeling ervan. 
 

 
 
Figuur: aanduiding deelruimten 

1. deelruimte Oosterzele 
2. deelruimte Scheldewindeke 
3. deelruimte Balegem 
4. deelruimte Gijzenzele 
5. deelruimte Moortsele 
6. deelruimte Landskouter 
7. deelruimte Het Anker 
8. deelruimte N42 
9. het noordelijk openruimtegebied 
10. het zuidelijk openruimtegebied  
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5.1  DEELRUIMTE OOSTERZELE  

Kaart 25: Deelruimte Oosterzele 

Dit deelgebied  is gelegen in het centrum van de gemeente en omvat voornamelijk de woonkern van  
Oosterzele en de uitlopers hiervan.  
Een kleine open corridor ter hoogte van de sporthal scheidt deze deelruimte met de deelruimte van 
Scheldewindeke. De N42 is dan weer een duidelijke afscheiding in het oosten, terwijl de agrarische 
gebieden ten noorden en ten westen de kern afbakenen. In het zuiden bakent het park Keiberg de kern 
af. 
De deelruimte kent een goede ontsluiting naar de N42 via de kleine Ambachtstraat en de 
Geraardsbergse Steenweg. 
 
De bebouwde kern kent een vrij hoge woondichtheid die afneemt naar mate men de uitlopers van de 
kern bereikt en men verder van de kern verwijderd is.  
Naast wonen biedt de kern ruimte voor handel, bedrijvigheid en voorzieningen op gemeentelijk vlak die 
voornamelijk geënt zijn op de as Keiberg, kruispunt Keiberg-Geraardsbergse Steenweg, Dorp, en 
Windekekouter. De ontwikkeling van het totale hoofddorp zit voornamelijk vervat tussen de driehoek 
N42 – Voordries – Dorp – Keiberg met  een uitloper naar Scheldewindeke (Windekekouter) en een 
uitloper naar de N42 (Geraardsbergse Steenweg) toe. 
Het binnengebied Dorp-Voordries-Groenweg ten noorden van het dorp is slechts voor een gedeelte 
ontwikkeld als woonuitbreidingsgebied. Nog ongeveer 6,5ha – zonder rekening te houden met de 
oppervlakte van het klooster en de school – komt volgens het gewestplan als woonuitbreidingsgebied 
in aanmerking. Het binnengebied Voordries-Achterdries-Meerstraat is een versnipperd agrarisch 
binnengebied waarbinnen een aantal tuinen gesitueerd zijn. De verkaveling tussen de Keiberg – 
Geraardsbergse Steenweg en Groenweg maakt integraal deel uit van het BPA Kasteelwijk en bestaat 
voornamelijk uit een open bebouwingstype. Binnen deze verkaveling zijn nog enkele bouwpercelen vrij. 
 
Volgende gemeenschapsvoorzieningen zijn aanwezig: het gemeentehuis, de gemeentelijke diensten, 
de technische diensten (gedeeltelijk zonevreemd), het gemeentelijk containerpark, drie scholen,  de 
federale politie zone Oosterzele en de Sint-Gangulfuskerk met begraafplaats (zonevreemd) gelegen. 
 
De ambachtelijke zone zit vervat tussen de N42 en de dorpskern van Oosterzele. 
  
Binnen de deelgemeente Oosterzele ligt er nog waardevol roerend, onroerend en houtig erfgoed. Het is 
wenselijk deze te inventariseren en richtlijnen omtrent de omgang met dit erfgoed vast te leggen. 
Aanpalend aan de woonkern in het westen (Achterdries) ligt de openlucht sportinfrastructuur van 
Oosterzele die bestaat uit drie voetbalvelden en bijhorende te beperkte accommodaties. De gemeente 
wil deze locatie tot een volwaardig sportterrein uitbreiden en inrichten. Tijdens de vakantie worden deze 
terreinen ook gebruikt voor de inrichting van sportkampen. Voor dit zonevreemd sportterrein werd een 
oplossing aangereikt via het BPA Zonevreemde Sportterreinen en Jeugdactiviteiten. 
Het parkgebied Keiberg met kasteel Smissenbroek (Keiberg) maakt deel uit van de ecologische 
infrastructuur en sluit aan bij het grotere Ettingebos en de beekvallei van de Ettingebeek. 
Het waardevolle open koutergebied Windekekouter bepaalt mee de open ruimtestructuur.  
 
Voor deze deelruimte kunnen volgende aandachtspunten naar voor geschoven worden: 

- Verdere uitbouw van het hoofddorp tot een zwaartepunt van de gemeente voor wat betreft 
de huisvesting en de centrumfuncties; 

- Opmaak studie roerend, onroerend en houtig erfgoed. 
- Problemen omtrent de verkeersveiligheid en parkeergelegenheden; 
- Behoud van de groengebieden die op sommige plaatsen tot tegen de kern komen; 
- Inrichten zone-eigen gebied voor de technische diensten; 
- Uitbreiding van de ambachtelijke zone; 
- Herziening BPA Kasteelwijk i.f.v.: 

- Verdichtingsmogelijkheden als versterking van de kern; 
- Opheffing bezwaren door de opgelegde rooilijn die achterhaald is; 
- De zones voor serrebouw hebben geen actieve functies meer; 
- Te beperkte oppervlakte voor een verweven ambachtelijke bedrijvigheid; 
- Mogelijkheid voor het oprichten van enkele sociale woningen; 
- Aanpassingen in functie van het openbaar domein. 
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5.2  DEELRUIMTE SCHELDEWINDEKE  

Kaart 26: deelruimte  Scheldewindeke 

Dit deelgebied is centraal gelegen in de gemeente en omvat voornamelijk de woonkern van 
Scheldewindeke en de uitlopers hiervan. Deze deelgemeente werd als meerkernig hoofddorp 
geselecteerd. 
De structuurbepalende elementen zijn: 

- De N415 (Windekekouter, Pelgrim, Marktplein, Stationsstraat, Lange Munte);   
- De spoorweg met station; 
- De vallei van de Molenbeek en de Grote Ettingebeek; 

 

De kern wordt enkel gescheiden van de deelruimte Oosterzele via een kleine open corridor ter hoogte 
van de sporthal. 4 grote samenhangende landbouwgebieden begrenzen de kern: 

- Windekekouter; 
- Roosbroek; 
- Ettinge; 
- Turkenhoek; 

De ontsluiting gebeurt via Windekekouter, de Pastoor De Vosstraat en de Stationsstraat/ Lange Munte. 
 
Het bebouwde centrum kent een vrij hoge woondichtheid die afneemt naarmate men de uitlopers van 
de kern bereikt en verder van de kern verwijderd is.  
Het centrum bevat de basisstructuur inzake gemeentelijke handels -centrumfuncties en openbare 
dienstverlening die voornamelijk gelegen zijn langs de as Windekouter-Pelgrim-Stationsstraat. De 
andere straten functioneren als woonstraten waarlangs verscheidene nieuwere woonwijken geënt zijn 
(omgevingen van de Hofkouter, Kluizestraat en de  Boterbloemstraat). 
Naast de gesloten bebouwing langs de N415 zien we vooral een halfopen en open bebouwing op 
relatief kleine percelen. Langsheen de Pastoor de Vosstraat deint de bebouwing onder de vorm van 
lintbebouwing uit in de richting van Balegem. De lintbebouwing ter hoogte van de Stationsstraat en de 
Gaversesteenweg/Streekt zorgt voor de verdere uitdeining van de dorpskern van Scheldewindeke naar 
westelijke richting. 
 
In de dorpskern van Scheldewindeke zijn diverse gemeenschapsvoorzieningen aanwezig: de Sint-
Kristoffelkerk, de bibliotheek-muziekschool, het postkantoor en station alsook enkele scholen (Vrije 
lagere basisschool, het Gemeentelijk Instituut Lager Onderwijs) langsheen de centrale as, de kliniek 
‘De Pelgrim’ en Belgacom langsheen de Spiegel en het bejaardentehuis ‘De Zilverlinde’ langsheen de 
Dreef. Op korte termijn zal de pastorie en het gewezen parochiaal centrum vervangen worden door een 
meergezinscomplex onder de vorm van koopappartementen en sociale huurappartementen. De 
begraafplaats paalt niet aan de kerk en ligt zonevreemd in agrarisch gebied aan de Oude Heirbaan. 
 
Binnen de deelgemeente Scheldewindeke ligt er nog waardevol roerend, onroerend en houtig erfgoed. 
Het is wenselijk deze te inventariseren en richtlijnen omtrent de omgang met dit erfgoed vast te leggen. 
 
In de Sportstraat is de gemeentelijke sporthal ‘De Kluize’ centraal gelegen tussen Oosterzele en 
Scheldewindeke. Deze zone maakt ook deel uit van de kleine open corridor tussen de twee 
deelgemeentes. De sporthal is belangrijk als indoor-recreatiepool. Naast de sporthal liggen nog 3 
buitenterreinen voor tennis en fungeert de sporthal ook als vertrekplaats voor een 
mountainbikeparcours. De totale zonering is ongeveer 1,2ha. Mogelijke uitbreidingen in functie van de 
sport kunnen hier plaatsgrijpen aanpalend aan het bestaande terrein. Net over de spoorweg en palend 
aan de woonkern liggen de voetbalvelden van KVV Windeke. Via het BPA Zonevreemde Sportterreinen 
en Jeugdactivteiten werd aan de club rechtszekerheid gegeven om te blijven bestaan en kunnen de 
accommodaties uitgebreid worden. Via een buffer wordt de sportzone afgescheiden van het 
omringende open landschap. 
 
De Molenbeekvallei maakt deel uit van een actiegebied op gewestelijk niveau waarbinnen RUP’s 
kunnen opgemaakt worden na verder onderzoek. 
Ten zuiden van het centrum tussen de Stationsstraat, Turkenhoek en de spoorweg werd een BPA 
Groot Bewijk opgemaakt. De bestemmingzones laten mogelijkheden toe voor woningbouw waaronder 
ook sociale woningen en voor gemeenschapsvoorzieningen. De voorschriften van deze laatste waren 
specifiek gericht voor opbouw van het MPI St. Lodewijk. Van deze laatste voorziening is men afgestapt 
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en een wijziging van het BPA dringt zich op, voornamelijk in functie van de voorschriften zodat nu ook 
andere gemeenschapsdiensten op die plaats kunnen ingeplant worden. 
 
Voor deze deelruimte kunnen volgende aandachtspunten naar voor geschoven worden: 

- Verdere uitbouw van het meerkernig hoofddorp Scheldewindeke voor wat betreft de 
huisvesting en de bijhorende woonfuncties; 

- Problemen omtrent de verkeersveiligheid en parkeergelegenheden; 
- Zonevreemde woningen, zowel verspreide als gebundelde, die aansluiten op de kern; 
- Behoud van de groengebieden die op sommige plaatsen tot tegen de kern komen; 
- Uitbouw stationsomgeving; 
- Uitbouw fietsroutenetwerk langs de spoorweg; 
- Oplossing voor de zonevreemde woningen; 
- Aanpassing BPA Groot Bewijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 


