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INLEIDING 
 
 
Het richtinggevend gedeelte is het tweede deel  van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Oosterzele. 
In dit gedeelte wordt de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente weergegeven. 
 
Oosterzele schaart zich achter de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en achter de 
principes van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De gemeente wil haar rol als deel van het 
buitengebied waarmaken deze buitengebieddoelstellingen versterken door het vrijwaren van de open 
ruimte voor de essentiële functies (landbouw, natuur, bos en wonen en werken op het niveau van het 
buitengebied). 
 
In het informatief gedeelte werd een globale en sectorale structuur van de gemeente weergegeven. Het 
richtinggevend gedeelte doet uitspraken over het ruimtegebruik maar legt geen bodembestemmingen 
vast en kan dus niet als een gewest- of aanlegplan beschouwd worden. Het bepaalt wel de 
structurerende elementen, belicht de ruimtelijke potenties en bepaalt de krijtlijnen voor het grond- en 
ruimtebeleid. De visie omtrent het ruimtegebruik wordt onderbouwd door de analyse van de bestaande 
ruimtelijke structuur, trends, ruimtelijke problemen, potenties en door de prognoses van de toekomstige 
ruimtebehoeften van maatschappelijke activiteiten en functies. 
 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in haar geheel en de visie per deelruimte 
vormen het afwegingskader om de gewenste ontwikkelingen per deelstructuur op elkaar af te kunnen 
stemmen en voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.  
 
“Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de 
toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien”1. 
 
Met deze definitie als basis wordt dit begrip ook in het GRS Oosterzele gehanteerd: 

- Het veronderstelt een samenhangende benadering van economische, sociaal-culturele, 
ecologische en ruimtelijke aspecten; 

- Het noodzaakt een lange-termijnvisie; 
- Het vertrekt vanuit de bestaande ruimtelijke, maatschappelijke en historische context en 

vraagt een afweging van de structuren tegenover de noodzaak aan veranderingen en 
vernieuwingen. 

 
Er wordt gewerkt vanuit 3 stappen: 

- Stap 1 geeft een algemene visie  (uitgangshoudingen)  op de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen van Oosterzele; 

- Stap 2 geeft de visie over de ruimtelijke concepten die een eerste vertaling zijn van de 
basisdoelstellingen; 

- Stap 3: de verschillende ontwikkelingsperspectieven worden uitgewerkt voor de 
verschillende deelstructuren met een verfijning voor de specifieke deelruimtes van de 
gemeente. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1Document van de Verenigde Naties (rapport Brundtland in agenda 21) 
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1.  UITGANGSHOUDINGEN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. 1  UITGANGSHOUDINGEN 
Door de toenemende ruimtebehoeften, de gewijzigde mobiliteit en de uitbreidende infrastructuur, de 
verruiming van de economie, … is er een suburbanisatie van het wonen en van de economische 
activiteiten. 
Een gevolg hiervan is dat een aantal functies van het buitengebied in het gedrang komen en het is juist 
deze toestand die om een beleidsmatige aanpak vraagt. 
Om de ruimte in de gemeente efficiënt  te organiseren en te structureren is een klare kijk nodig op de 
verschillende activiteiten en functies die men in de gemeente wil gerealiseerd zien zowel op korte 
termijn als op lange termijn. 
 
De gemeente Oosterzele is een goed uitgeruste gemeente die, volgens de omschrijving in het RSV, in 
het groot aaneengesloten buitengebied gelegen is en aansluit bij de Vlaamse Ruit. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Structuurplan en de omzendbrief omtrent de 
gemeentelijke structuurplanning vormen het kader en de uitgangshoudingen. De gemeente dient 
uitdrukkelijk in te spelen op de ontwikkelingen op Vlaams en op provinciaal niveau.  
 
Oosterzele is altijd een landelijke gemeente geweest, maar de laatste jaren is het karakter in zijn 
ruimtelijkheid aan het veranderen juist omwille van die suburbanisatie die voornamelijk uitgaat van de 
stad Gent, de goede bereikbaarheid en de woonuitbreiding, maar ook inzake de ontwikkelingen in de 
bedrijvigheid. 
 
In Vlaanderen wordt de ruimtelijke structuur van het buitengebied bepaald door het samenhangend 
geheel van rivier- en beekvalleien, grote en aaneengesloten natuur en boscomplexen, belangrijke 
landbouwgebieden, de verscheidene nederzettingsstructuren, het landschap en de infrastructuren. 
 
Volgend takenpakket is belangrijk voor de gemeente: 
 

- Het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen inzake woningbouw 
(inclusief de zonevreemde woningen); 

- Het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen inzake de lokale 
economische activiteiten (o.a. kleinhandel, bedrijven, agrarische bedrijven, 
zonevreemde bedrijven); 

- Het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen om de gemeente 
leefbaar en bereikbaar te houden; 

- Het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen inzake het fysisch 
systeem en de ruimtelijke aspecten hiervan. 

 
In het GRS doet de gemeente uitspraak over deze elementen op het lokaal niveau. Over de gewenste 
ontwikkelingen van bovenlokale elementen kan de gemeente enkel suggesties naar de hogere 
overheden formuleren. 

 
 
1.1.1  AANDACHT VOOR EEN DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het begrip ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ 
omschreven als een manier om te komen tot een goede ruimtelijke kwaliteit. 
De toekomstgerichte structuur dient een duurzame ruimtelijke ontwikkeling als uitgangshouding 
na te streven. Duurzame ontwikkeling betekent: ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoefte 
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van de huidige generatie zonder daarmee de mogelijkheid in gevaar te brengen voor de 
toekomstige generaties om ook in hun behoefte te voorzien.’  

 
Enkele aspecten om te komen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling zijn: 

- Een lange termijn denken; 
- Verbanden met de ruimtelijke, de maatschappelijke en de historische context; 
- Zuinig omgaan met de ruimte;  
- Functievermenging en verweving van activiteiten zonder de hoofdfunctie te bedreigen; 
- Monofunctionaliteit is soms noodzaak vooral als het gaat over natuurbescherming in 

kwetsbare gebieden; 
- Aandacht voor de draagkracht van de ruimte; 
- Bescherming van natuur en open ruimte; 
- Zorg voor de beheersbaarheid van de ruimte; 
- Aandacht voor het maatschappelijk en politiek draagvlak. 

 
 

1.1.2  EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING 
De essentie bij de opmaak van een ruimtelijk structuurplan is het streven naar ruimtelijke 
kwaliteiten. Essentieel om te komen tot ruimtelijke kwaliteit is het voeren van een 
samenhangend en een uitvoeringsgericht gemeentelijk beleid. De drie elementen die samen de 
ruimtelijke kwaliteit bepalen zijn gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Ze 
worden bepaald door drie factoren: 

- Functie: een hoge gebruikswaarde wordt bereikt als in de directe omgeving gesitueerde 
functies  elkaar niet hinderen, maar ondersteunen; 

- Vorm: aan de belevingswaarde van de omgeving dienen hoge eisen worden gesteld; 
- Tijd: de functies moeten lange tijd meegaan en in de loop van tijd aangepast kunnen 

worden aan de veranderende eisen. 
 
 

1.1.3  DIVERSITEIT EN SAMENHANG COMBINEREN 
Een kwalitatieve leefomgeving betekent het streven naar diversiteit en samenhang.  

- Diversiteit: elk van de onderscheiden structuren bevat een aantal eigen karakteristieken 
en kwaliteiten die ervoor zorgen dat de ene structuur verschilt van de andere. Deze 
diversiteit moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden, rekening houdend 
met haar eigen troeven zodat de waarneembare leefomgeving voor de gebruikers 
herkenbaar blijft. 

- Samenhang: samenhang kan worden beschouwd als een aanvulling op de diversiteit. 
De diversiteit van de structuren kan in het gedrang komen door het overdreven 
benadrukken van  de diversiteit. Er zal moeten gezocht worden naar de historisch 
verbroken relaties tussen de verschillende structuren. 

 
 

1.1.4  ACTIEGERICHT WERKEN 
Het richtinggevend deel geeft een visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente 
Oosterzele. Er zullen bijgevolg veranderingen nodig zijn om de gewenste structuur te bereiken. 
Deze veranderingen zullen gestuurd moeten worden en daarom zullen er instrumenten moeten 
gezocht worden die bijdragen tot de realisatie van de in dit beleidsdocument gestelde doelen. 
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1.2  VISIE EN BASISDOELSTELLINGEN 
 
1.2.1  VISIE 

 
Van oudsher heeft de gemeente Oosterzele een landelijk karakter. 
Het is de bedoeling dat de gemeente haar eigen positie als buitengebiedgemeente goed 
inschat. Zij is niet van de grootorde van Wetteren of Zottegem en men moet niet trachten te 
concurreren met grote winkelcentra, regionale bedrijventerreinen of andere grote  functies. 
Het gemeentelijk structuurplan zet de krijtlijnen uit voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 
verschillende functies binnen de gemeentegrenzen en speelt in op de visie van de hogere 
besturen. 
Vanuit het standpunt ‘buitengebied’ kunnen we stellen dat de natuurlijke structuur en de open 
ruimte structuur determinerend zullen zijn voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De 
doelstellingen die voor de diverse domeinen geformuleerd worden, moeten elkaar versterken 
en ondersteunen. 
 
 
1.2.2  BASISDOELSTELLINGEN 

 
1.2.2.1  ZORG VOOR EEN GEVARIEERD WONINGAANBOD 

 
Na de grote ontwikkelingen van begin de jaren ’90 (o.a. aansnijden van enkele 
woonuitbreidingsgebieden…) wordt geopteerd voor een zachte maar geleidelijke groei.  
Door het in de hand houden van de groei kan men het aanwezige bebouwd landschap 
beter structureren en wordt het lukraak volbouwen van de ruimte, het verdwijnen van 
natuurlijke elementen en structuren, de toenemende verkeersdruk en onveiligheid 
tegengegaan. Op deze wijze houdt men rekening met de eigenheid van de gemeente 
en verkrijgt men een kwalitatieve en samenhangende ontwikkeling.  
Ruimtelijke kwaliteit moet vooral in de kwaliteitsobjectieven primeren boven de 
kwantiteit. Alle lagen van de bevolking dienen een geschikte woning te vinden  binnen 
de gemeente. Het toekomstig beleid zal moeten inspelen op de demografische 
verschuivingen. De gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking zal ervoor 
zorgen dat er een stijgende behoefte zal zijn aan kleinere woningen en 
bejaardenwoningen (serviceflats, kangoeroewoningen…). Dit zal worden 
aangemoedigd door o.a. het aanpassen of ombouwen van bestaande volumes. 
 
Met betrekking tot het wonen en de verzorgende activiteiten dient, volgens het RSV, de 
ontwikkeling in de kernen van het buitengebied geconcentreerd te worden. Dit houdt 
ook in dat een verdere ontwikkeling van al of niet commerciële diensten en kleinhandel 
buiten de kernen afgezwakt moet worden.   

 
 

1.2.2.2  VERBETEREN VAN DE VERKEERSAFWIKKELING 
 

Door het streven naar een rustige en veilige verkeersafwikkeling zal de kwaliteit van de 
woonomgeving geoptimaliseerd worden. Door het uitbouwen van een hiërarchische 
wegenstructuur kan men de woongebieden vrijwaren van het niet gewenste 
autoverkeer. De verkeersdrukte dient zoveel mogelijk naar de N42 en de autosnelweg 
E40 verschoven te worden. De aansluitende gebieden komen in aanmerking voor het 
bestemmingsverkeer. Er zal actief moeten gezocht worden naar maatregelen om de 
verkeersleefbaarheid en veiligheid te verhogen. Alternatieve routes en ‘trage wegen’ 
voor het zacht verkeer (fiets- en voetgangers) moeten het mogelijk maken om 
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Oosterzele op een aangename manier te doorkruisen. 
Niet alleen de verkeersafwikkeling dient aan bod te komen, ook aan de 
parkeerproblematiek in de kernen dient een oplossing geboden te worden. 

 
 

1.2.2.3  DE NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR BLIJFT 
DE BASIS 
 
Het buitengebied wordt in hoofdzaak gestructureerd door de functies landbouw, bos en 
natuur. Oosterzele beschikt over verscheidene waardevolle landschapsstructuren. 
Deze landschapsstructuur moet terug als drager dienen. De rijke landschappelijke 
diversiteit moet maximaal tot haar recht komen en vereist vastheid in de ecologisch 
waardevolle gebieden en flexibiliteit ten dienste van de waardevolle 
landschapsstructuur in andere gebieden. In geen geval mag de ontwikkeling van de 
woonfunctie ten koste gaan van landschappelijke en natuurlijke waarden. 
De natuurlijke structuur en de open ruimte structuur zullen determinerend zijn voor de 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Waardevolle groene gebieden (bos- en 
natuurgebied) en open ruimten dienen behouden, uitgebreid en versterkt te worden 
zodat een verdere versnippering kan tegengegaan worden. 

 
 

1.2.2.4  ONDERSTEUNING VAN DE LAND- EN TUINBOUWACTIVITEITEN 
 

De landbouw maar ook de tuinbouw blijft belangrijk in het toekomstige gemeentebeeld. 
Zij spelen een rol als beheerder van de open ruimte en bepalen voor een groot 
gedeelte de verschijningsvorm ervan. 
Binnen de landbouwsector is de sierteelt en bomenkwekerij (Gijzenzele en Oosterzele) 
een  belangrijke werkgever en de toename van het boomkwekerijareaal bewijst het 
dynamisch karakter van de tuinbouwsector. 
De ontwikkelingskansen voor de land- en tuinbouw, het versterken van de natuurlijke 
structuur en het in stand houden van karakteristieke landschappen zal vaak, maar niet 
altijd kunnen samengaan. 
Door het creëren van een goede wisselwerking tussen de natuurlijke structuur en het 
menselijk handelen kunnen bepaalde gebieden uitgroeien tot aantrekkelijke en 
waardevolle landschappen met de landbouw als belangrijkste drager. 
De land- en tuinbouw vraagt om zekerheid en om duidelijk afgebakende gebieden uit te 
werken in harmonie met de andere gebruikers van de open ruimte. 

 
 

1.2.2.5  BEDRIJVIGHEID GERICHT OP BEREIKBAARHEID 
 

Oosterzele heeft nood aan bijkomende ruimte om ondernemers uit de gemeente de 
kans te geven hun activiteiten op eigen grondgebied te kunnen exploiteren. Reeds 
verscheidene jaren kampt de gemeente met een tekort aan ruimte voor lokale 
bedrijvigheid waardoor ondernemers moeten uitwijken naar andere locaties. Daarom is 
het ook belangrijk dat deze lokale bedrijven binnen de gemeente kunnen uitbreiden. 
Het is bijgevolg een intentie van de gemeente om te voorzien in de toekomstige 
ruimtebehoefte van de plaatselijke bedrijvigheid zonder een actieve wervingspolitiek te 
voeren om nieuwe bedrijven aan te trekken. De ontwikkeling van een lokaal 
bedrijventerrein is wel noodzakelijk. 
Bedrijven die omwille van hun aard of omvang niet verzoend kunnen worden met de 
woonfunctie of open ruimte kunnen ook hierin ondergebracht worden. 
Voor de zonevreemde bedrijven dient een oplossing gevonden te worden. 
Bij iedere ruimtelijk-economische ontwikkeling zal steeds gezocht worden naar een 
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evenwicht tussen het behoud en de kwaliteit van de open ruimte en de economische 
behoeften. 

 
 

1.2.2.6  RECREATIE EN TOERISME 
 

De open ruimte biedt ruimschoots mogelijkheden om het recreatief medegebruik uit te 
bouwen. De streek beschikt over potenties op vlak van natuur en landschap en leent 
zich tot zachte recreatie zoals wandelen en fietsen in dit aantrekkelijk tuin- en 
landbouwlandschap, maar dient wel in harmonie te zijn met de hoofdgebruikers van de 
open ruimte. Alle vormen van te luidruchtige recreatie dient geweerd te worden. 
Ook cultureel-toeristische en recreatieve activiteiten moeten verder ontwikkeld worden 
met respect voor de natuur en het milieu. De omgeving van de molens en stokerijen 
moeten als open ruimte gewaardeerd worden. Deze mogelijkheden kunnen gekoppeld 
worden aan die van de regio en bijdragen tot een bovenlokale uitstraling van de 
gemeente. 
Hoevetoerisme moet kansen krijgen. 
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2.  RUIMTELIJKE CONCEPTEN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.1  CONCEPTEN 
 
De gemeentelijke visie en de basisdoelstellingen van het GRS kunnen worden vertaald in een aantal 
concepten. 
Deze bundeling van concepten vormen samen een schematische weergave van de gewenste structuur.  

 
� Concept 1:  Beekvalleien en bossen als ruimtelijk structurerende groene 
linten of aders 

 
Oosterzele heeft een aantal waardevolle natuurgebieden, belangrijke valleigebieden en een 
verspreid areaal aan bossen. In de meeste gevallen zijn deze bossen gekoppeld aan de 
beekvalleien. Het zijn die gebieden waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere 
functies, waar de natuur als hoofdgebruiker voorkomt. Plaatselijk kan in deze gebieden 
recreatief medegebruik uitgewerkt worden. 
De beken zijn structurerende elementen omdat ze door de verschillende types van open 
ruimten (met hun belangrijke functies landbouw, natuur en wonen) lopen. Zij hebben een 
belangrijke verbindingsfunctie. 
Het is de bedoeling deze groene structuren te herwaarderen en te versterken omdat zij in de 
visie van zowat alle sectoren een sleutelrol vervullen bij het ontwikkelen van een hogere 
levenskwaliteit voor mens en natuur. 
Het netwerk van de groene aders en de beekvalleien moet beschouwd worden als groene linten 
die doorheen het landschap loopt en die de waardevolle natuurelementen met elkaar verbindt. 
Zonevreemde bossen zullen ook een betere bescherming krijgen. 
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Concept 2:  Eigenheid en bundelen van de activiteiten in de hoofddorpen 
en  behoud van de kernen 
 
De opwaardering van de woonomgeving stoelt op het onderkennen van de eigen identiteit en 
de diversiteit van de verschillende woonkernen. Iedere kern wordt geconcipieerd als een 
dynamische leefgemeenschap, met een specifieke ruimtelijke structuur en een eigen ruimtelijk 
functioneren. 
- Ruimtelijk afbakenen en landschappelijk inkleden van de verscheidene woonkernen; 
- Bundelen van verweefbare activiteiten (wonen, werken, recreatie) in de kernen; 

 
- Behoud van het landelijk karakter; 
- Het accent leggen op de versterking van de eigen identiteit en volwaardige ontwikkeling 

van de verschillende kernen; 
- Inbreiding door middel van verdichting is wenselijk binnen de kernen, maar betekent niet 

dat men alle ruimten binnen het woonweefsel moet volbouwen; 
- Verdere uitgroei van de linten en woongroepen worden niet toegelaten; 
- Voldoende aandacht voor (openbaar)  groen, ook binnen de woonkernen; 
- Een differentiatie van woningtypes is noodzakelijk; 
- Kleinere kavels zijn nodig om de ruimtelijke impact te beperken; 
- In de gehuchten Landskouter en het Anker zal geen uitbreiding mogelijk zijn. De nadruk ligt hier 

vooral op het leefbaar houden (wonen, werken, recreatie…) van het dorpscentrum. 
 
Oosterzele = hoofddorp,  
Balegem en Scheldewindeke = meerkernige hoofddorpen,  
Gijzenzele en Moortsele = woonkernen,  
Anker en Landskouter zijn niet verder te ontwikkelen kernen.  



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 14 

� Concept 3:  Behoud en bestendiging van de morfologische grenzen tussen 
open ruimte en de verscheidene woonkernen 
 
De open ruimte wordt gehanteerd om duidelijke merkbare ruimtelijke meerwaarden tot stand te 
brengen in de woonomgeving. De woonkernen worden omgeven en doorsneden door open 
ruimten en worden op deze manier duidelijk afzonderlijke entiteiten. 

 
Doel van dit concept is het maximaal behoud van de resterende openruimtegebieden (wit). 
Deze niet-bebouwde ruimte wordt hoofdzakelijk in stand gehouden door enerzijds elementen 
van de natuurlijke structuur (bos, weiland, beken) en anderzijds ook door de open 
koutergebieden. 
Ontwikkelingsmogelijkheden moeten geboden worden aan de land- en tuinbouw om deze open 
ruimte in stand te kunnen houden door middel van duidelijke morfologische grenzen tussen de 
open ruimte en bebouwde ruimte.  
Nieuwe glastuinbouwcultuur wordt ontmoedigd. 
Dit betekent ook dat de nog resterende open ruimte op deze plaatsen gevrijwaard moet worden 
van bebouwing (grijs). 
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� Concept 4: Optimalisering en bundeling van de bedrijvigheid op een 
nieuw lokaal bedrijventerrein, goede nabestemming van de 
ontginningszones, ontwikkelingskansen voor de handel binnen de kernen 
 

 
De economische dynamiek behouden en versterken.  
Uit de bedrijvenstudie is gebleken dat de uitbreiding van de ambachtelijke zone gewenst is. 
Enerzijds om de te herlokaliseren zonevreemde bedrijven op te vangen en anderzijds om 
nieuwe lokale bedrijven de mogelijkheid te geven om zich te vestigen. Voor de lokalisatie van 
deze zone zijn verschillende criteria van belang: de ligging aansluitend bij het hoofddorp en de 
bestaande bedrijvigheid, de verkeersontsluiting de hinder voor de omwonenden, … Het 
bijkomend lokaal bedrijventerrein dient zo compact mogelijk ingericht te worden en er dienen 
voldoende buffers voorzien te worden. 

 
De kleinschalige bedrijven, handelszaken en diensten die geconcentreerd zijn langs de assen in 
de belangrijkste woonkernen (Oosterzele, Scheldewindeke en Balegem), moeten in hun 
dynamiek gesteund worden. De bedrijvigheid dient zoveel mogelijk verweven te worden met de 
woonfunctie. 
De handelsassen zullen als ruggengraat fungeren. 
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� Concept 5:  Ontsluitingen op plaatselijk niveau en aansluitingen op hoger 
niveau  -   Uitbouw fietsroutenetwerk 
 

 
 
De voornaamste verkeersdrager voor de gemeente is de N42 die een rechtstreekse aansluiting 
geeft op de E40. Het creëren van veilige oversteekplaatsen op deze N42 is van groot belang. 
Het aantal toegangen tot de N42 zal worden beperkt. De inrichting van de N42 wordt echter 
geregeld op een hoger niveau. 
 
Van een lager niveau zijn de gewestwegen N46 (Oudenaardse steenweg) en N444 
(Hundelgemse Steenweg) die slechts over een korte afstand over de gemeente lopen. Binnen 
deze gewestwegen liggen de kleine, eerder lokale wegen die de verschillende deelgemeenten 
met elkaar verbinden en waarlangs de belangrijkste woon- en woonondersteunende functies 
liggen. Deze activiteitenassen zouden voor elke weggebruiker, van auto tot fietser en 
voetganger, een aangename, aantrekkelijke en veilige verbinding moeten zijn.  
 
Wat het autoverkeer betreft krijgt de as Houtemstraat, N415 (Lange Munte) en de Gaverse 
Steenweg een verbindende functie. Op alle andere wegen wordt doorgaand verkeer zoveel 
mogelijk geweerd.  
De verplaatsingsmogelijkheden  voor de fietser en de gebruikers van het openbaar vervoer 
zullen worden uitgebreid. De uitbouw van een fietsroutenetwerk die aansluit op de fietsbrug 
over de E40 is noodzakelijk. Over de hele lengte van de N42 dienen veilige fietskruisingen te 
worden gerealiseerd. 
Het noord - zuid fietspad, dat parallel loopt met de spoorweg, dient prioriteit te krijgen. Tevens 
kunnen andere centrumverbindingen los van het wegennet aangelegd worden. 
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2.2  SYNTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

kaart 1: gewenste ruimtelijke structuur 

 
De eerste aanzet van een schematische structuurschets bevat de grafische voorstelling van de 
ontwikkelingsrichting voor de gemeente. Deze structuurschets bevat de visie op de gewenste ruimtelijke 
deelstructuren en geeft weer hoe de samenhang kan zijn tussen de verschillende delen en de 
verschillende structuren van de gemeente. 
Deze gewenste structuur is geen eindmodel, maar een basis van een groeimogelijkheid. Het geeft een 
globale visie weer voor de ontwikkeling van een duurzame ruimtelijke structuur, de open ruimte en een 
kwalitatieve woonomgeving. 
 
 
Beekvalleien als dragers van natuurlijke complexen 
 
In het toekomstbeeld van Oosterzele als ruimtelijk samenhangend maar divers geheel, spelen de 
landschappelijke en verbindende structuren een belangrijke rol. Het herwaarderen van de beekvalleien 
als hoofdaders in de open ruimte is een belangrijk concept. 
De verscheidene beekvalleien brengen samenhang binnen de grotere gehelen van de natuurlijke 
complexen, die bestaan uit talrijke beekvertakkingen, brongebieden, landschapsrelicten en 
bosgebieden. De voornaamste valleien zijn deze van de Driesbeek, de Gondebeek en de Molenbeek. 
Naast de interne samenhang spelen de beekvalleien ook een verbindende rol naar de omgeving toe. 
 
 
Boscomplexen als aaneengesloten en gevarieerde gehelen 
 
Er wordt gestreefd naar een sterkere samenhang tussen de verscheidene grotere en kleinere 
bosgebieden met aandacht voor de kleinschalige open tussenruimten en een afstemming van het 
agrarisch gebruik op de natuurwaarden. 
Het Aalmoezenijebos heeft door zijn omvang en natuurlijke en landschappelijke waarde een belangrijke 
en bovenlokale uitstraling. 
  
 
Grote samenhangende landbouwgebieden met grondgebonden landbouw 
 
Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies, zoals landbouw en natuur, is één van de 
belangrijkste uitgangspunten van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het accent ligt 
op het behoud van de landelijkheid en de zeer verscheiden open groene ruimten. 
 
 
Open ruimtecorridors doorheen bebouwd gebied 
 
Tussen de grote open ruimtegehelen worden open ruimtecorridors als verbinding voorzien. Ook 
doorheen het bebouwd gebied en tussen naar elkaar groeiende woonkernen worden de open ruimtes 
als corridor beschouwd. 
 
 
Hoofddorpen en woonkernen met een eigen identiteit en plaatselijke voorzieningen 
 
De verscheidene dorpen en wijken in Oosterzele buitengebied worden scherp afgebakend in de ruimte.  
En versterkt met lokale voorzieningen. Het verder naar elkaar toegroeien van Oosterzele, 
Scheldewindeke en Balegem langsheen de verbindingswegen wordt tegengegaan. De centra van de 
verschillende kernen moeten duidelijk leesbaar, herkenbaar en aantrekkelijk zijn. Een kwaliteitsvolle 
inrichting van het openbaar domein is een vereiste. 
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Oosterzele beschikt over mogelijkheden voor kleinschalige inbreidingen. Doorheen het hoofddorp en de 
meerkernige hoofddorpen loopt een veelzijdige as met een verweving van handel en diensten op maat 
van de omgeving. 
 
 
Een lokaal bedrijventerrein in een landschappelijk kader 
 
Binnen de gemeente zijn 3 ambachtelijke zones aanwezig. Het is aangewezen om een toekomstige 
ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein te voorzien in aansluiting met het bestaande 
bedrijventerrein, in aansluiting met de kern van Oosterzele en vlot ontsluitbaar op de infrastructuren van 
regionaal en Vlaams gewest. Een optimale landschappelijke inpassing en zuinig omgaan met de 
voorziene oppervlakte is een vereiste. 
 
 
Gedifferentieerd verkeersnetwerk op lokaal niveau 
 
De voornaamste verkeersdrager van bovenlokaal niveau in de gemeente is de N42. Hiernaast bestaan 
er ook verbindingen tussen de verscheidene kernen als een gemeentelijke verdeelweg. 
Het openbaar vervoersnet is specifiek gericht op het treinverkeer met 5 lokale stopplaatsen in de 
gemeente. 
Hoofdfietsroutes en gewone fietsroutes verbinden de deelkernen onderling. Langsheen het spoor wordt 
een nieuwe fietsrouteverbinding voorzien. De recreatieve routes en belangrijke voet- en veldwegen 
worden verder uitgewerkt en geherwaardeerd. 
 
 
Twee hoogwaardige recreatiepolen op gemeentelijk niveau 
 
Enerzijds wordt de recreatieve zone rond het voetbalveld (Sportingclub) in Oosterzele verder 
uitgebouwd. Anderzijds dient het gemeentelijk sportterrein rond de sporthal “De Kluize” extra 
uitbouwmogelijkheden te krijgen. Het speelbos kan hier eventueel op aansluiten. 
De open ruimten lenen zich ruimschoots om als recreatief medegebruik uitgebouwd te worden, maar 
dienen in harmonie te blijven met de hoofdgebruikers van de open ruimte. 
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3.  ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DEELSTRUCTUREN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Binnen de gemeente kunnen de deelstructuren niet als geïsoleerde en onafhankelijk van elkaar 
functionerende gebieden worden beschouwd. Men moet rekening houden met zowel het functionele als 
met de ruimtelijke verbanden over de deelstructuren heen. De deelstructuren beschrijven de 
samenhang tussen ruimten van eenzelfde soort. Daarom kan voor elke deelstructuur een gewenste 
ontwikkeling vooropgesteld worden waarbij de functionele verbindingen binnen de gemeentegrens 
worden geconcretiseerd. 
   
 

3.1  DE GEWENSTE OPEN RUIMTE STRUCTUUR 
 
Oosterzele situeert zich binnen een omvangrijk en aaneengesloten open ruimte gebied. De gemeente 
wenst de nodige initiatieven te nemen om deze open ruimte te behouden en te vrijwaren voor haar 
essentiële functies, natuur en landbouw. Veelal zullen dit aanvullingen zijn bij bovenlokale 
geselecteerde natuurelementen en bovenlokale visies.  
‘Open ruimte’ is een begrip dat verscheidene ladingen dekt. De hoofdcomponenten of basispeilers van 
de open ruimte zijn natuur en landbouw. Naast deze hoofdcomponenten zijn er echter nog andere 
elementen die mee het ruimtelijk functioneren van de open ruimte in belangrijke mate bepalen zoals 
woonlinten, woonkorrels, verspreide bebouwing …  
In het informatief  gedeelte werd al aangetoond dat Oosterzele over een aantal belangrijke 
natuurelementen beschikt met een hoge natuurwaarde en met belangrijke natuurpotenties. 
Ook de uitgestrekte landbouwgebieden, waar de landbouw primeert, ondersteunen het landelijk 
karakter van de gemeente. 
 
Het samengaan van natuur en landbouw bestaat erin dat er voor beide elementen voldoende 
kwaliteitsvolle ruimten voorzien worden. In bepaalde gebieden zal hierbij meer het accent gelegd 
worden op het natuurbehoud en de ontwikkeling ervan, in andere gevallen zal de landbouwfunctie 
primeren of zal er een  zekere wisselwerking nodig zijn tussen de beide elementen. 
 
De open ruimte biedt tevens mogelijkheden inzake (zachte) recreatie en kan een meerwaarde 
betekenen voor natuur en landbouw (kleinschalige verblijfsaccommodaties, hoevetoerisme…) 
 
 

3.1.1  UITGANGSPUNTEN 
Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via 
gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en 
provincies de invulling op het terrein verder aanvullen. Daarnaast hebben gemeenten en 
provincies eigen planningstaken betreffende wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor 
de nodige beleidsruimte moet worden gelaten. 
Doel is nu om de open ruimte in zijn waarde te behouden en gebiedsgewijs te versterken. Het 
samengaan van natuur en landbouw bestaat erin dat er voor beide componenten voldoende en 
kwaliteitsvolle ruimten voorzien worden. In bepaalde gebieden zal hierbij meer het accent 
gelegd worden op het natuurbehoud en de ontwikkeling hiervan, terwijl in andere gebieden het 
accent zal gelegd worden op de landbouw of andere functies. Prioritair is het streven naar een 
duurzame, aantrekkelijke omgeving. 

 
- Afbakenen, beschermen en versterken van goed gestructureerde gehelen en 

kwaliteitsvolle gebieden voor natuurontwikkeling. Om de natuurlijke structuur goed 
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te laten functioneren zijn natuurlijke gebieden van enige omvang noodzakelijk. Zij 
vormen kerngebieden waar de natuurlijke potenties zich ten volle moeten kunnen 
ontwikkelen. 

- Bosuitbreiding. Er zal binnen de gehanteerde planningscontext worden gestreefd 
naar een uitbreiding van de bosoppervlakte en natuurgebied, in overleg met de 
landbouwsector en de hogere overheid. Los daarvan wordt de ontwikkeling van een 
regionaal bos vanuit het Aalmoezenijebos ondersteund. 

- Beekvalleien als dragers van de natuurlijke structuur en verbinding tussen natuurlijk 
waardevolle gebieden. De Molenbeek, Grote Ettingebeek, de Hooimeersbeek en 
de Bavegemse beek hebben een belangrijke verbindende functie voor fauna en 
flora die in de toekomst versterkt moet worden. Landbouw en natuur zijn 
nevengeschikte functies. Bepaalde delen kunnen een hoofdfunctie natuur of 
landbouw hebben. 

- Streven naar goed gestructureerde, kwaliteitsvolle en voldoende grote ruimten voor 
landbouw. Vooral in het zuiden van de gemeente in het deelgebied ‘zuidelijk open 
landbouwgebied’ dient deze structuur zoveel mogelijk behouden te blijven. 

- Creëren van een gebiedsgericht agrarisch beleid. Er dient gebied per gebied 
afgewogen te worden welke de mogelijkheden zijn betreffende verbreding van de 
agrarische bedrijfsvoering en het realiseren van functiewijzigingen. 

- Oog voor de maximale toegankelijkheid van de natuurlijke structuren onder 
voorbehoud van bescherming van al te kwetsbare structuren. 

- Aandacht voor archeologische erfgoedwaarden: er dient rekening gehouden te 
worden met het gekende en het niet-gekende archeologisch erfgoed in de open 
ruimte door inventarisatie en onderzoek op te leggen bij grotere bouwwerken en in 
grotere sites. 

- Geïntegreerd waterbeleid als algemene waterbeheersing. 
- Kasteel- en parkdomeinen zijn landschappelijk structuurbepalend en 

cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige entiteiten. 
 
Voor de afbakening van de natuurlijke, agrarische en bosstructuur behoort Oosterzele tot 2 
regio’s in het bijzonder de regio ‘Schelde Dender’ (deelruimte Land van Lede-Wetteren) en de 
regio ‘Vlaamse Ardennen' (deelruimte Land van Zottegem). Het Vlaams gewest stelde hiervoor 
reeds een programma voor uitvoering op. 
 
 
3.1.2  DE GEWENSTE NATUURLIJKE STRUCTUUR 

 Kaart 2: gewenste natuurlijke structuur 
  

Bij het ontwikkelen van een gewenste natuurlijke ruimtelijke structuur wordt uitgegaan van het 
principe dat op de huidige potenties maximaal moet worden ingespeeld. 
 
De waardevolle nog ongeschonden gebieden / elementen moeten gevrijwaard worden samen 
met het deels ongedaan maken van de bestaande versnippering. De waardevolle elementen 
kunnen als basis dienen om tot grotere natuurcomplexen te komen.  
 
Op niveau van Oosterzele zijn de belangrijkste elementen van de natuurlijke structuur de 
beekvalleien, de natuurgebieden en de boscomplexen, aangevuld met talrijke strook-, lijn- en 
puntvormige elementen en andere kleinere geïsoleerde natuurelementen. 
De afbakening van de gebieden van de natuurlijke structuur in ruimtelijke uitvoeringsplannen is 
niet uitsluitend gericht op de begrenzing van gebieden waar de natuurfunctie gebiedsdekkend 
en als hoofdfunctie aanwezig is. De afbakening is ook gericht op een ruimtelijk-functionele 
begrenzing van gebieden waar - vanuit ruimtelijke ordening - beleidsmatige garanties kunnen 
worden gegeven voor de realisatie van doelstellingen geformuleerd voor de natuurlijke 
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structuur: in het bijzonder de versterking van de interne samenhang tussen de onderdelen van 
de natuurlijke structuur. 
 
 

3.1.2.1  BOVENLOKAAL NIVEAU (INFORMATIEF) 
 
3.1.2.1.1  VEN-gebieden 
 
De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van 
het eerste deel van het VEN (GEN en GENO’s). Het Vlaams Ecologisch Netwerk is 
een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden van de open ruimte. 
Hierin wordt een specifiek beleid gevoerd betreffende het natuurbehoud, 
gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge 
samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en 
potentiële natuurwaarden. Het beleid in deze gebieden is gericht op de ruimtelijke 
ondersteuning van het behoud en de verdere ontwikkeling van de huidige 
biologische waarden. 
 
 
3.1.2.1.2  Natuurverbindingsgebieden 

   
De provincie heeft als taak de afbakening en inrichting van de 
natuurverbindingsgebieden op te maken. De natuurfunctie is er ondergeschikt aan 
de primaire hoofdfunctie, meestal landbouw.  
 
- Natuuraandachtszones: 

- 22.1 Driesbeek – Gondebeek – Molenbeek 
- 19.4 Ettingebos 
- 19.3 Moortelbos 

 
- Verbindingsgebieden: 

- 5N5 Verbindingsgebied van Lemberge – Landskouter 
- 5N6 Vallei van de Kouterkensbeek – Bijlokebeek – Houtembos 

 
- Ecologische infrastructuur: 

- 22.4 Kerkesbeek 
 
 
3.1.2.1.3  Ruimtelijke visie op de natuurlijke structuur 

 
Oosterzele maakt deel uit van de deelruimten ‘Land van Lede-Wetteren’ en van 
het ‘Land van Zottegem’ waar een duidelijke gebiedsgerichte en geïntegreerde 
ruimtelijke visie op de natuurlijke en agrarische structuur door het Vlaams Gewest 
werd uitgewerkt (deze visies werden in samenspraak met de gemeente 
opgemaakt) 

    
- Grotere complexen van ecologisch zeer waardevol historisch bos 

uitbreiden en structureel versterken. 
De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. 

o 19.2 Aalmoezenijebos 
o 19.3 Moortelbos 
o 19.4 Ettingebos 
o 19.5 Gootbos 
o 19.6 Hoek Ter Hulst 
o 65.15 Bos Ten Berg (Balegem) 
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o 65.16 Ontginningsgebied Verlee (Balegem) 
 

- Behouden, verbinden en versterken van historische bosstructuren: 
De hoofdfunctie is bos en park. 
- 20.3 Blauw Kasteelbos 
 

- Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met 
ruimte voor natuurlijke waterberging: 
Natuur is hier hoofdfunctie. 

o 21.2 Vallei van de Molen-, Dries - en Gondebeek 
o 21.3 Vallei van de Hooimeers - en Kwaadbeek (t.h.v. 

Moortelbos) 
o 21.4 Vallei van de Kleine en Grote Ettingebeek (t.h.v. 

Ettingebos) 
 

- Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) 
valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging met 
verweving tussen landbouw en natuur: 
De hoofdfunctie is landbouw met natuurverweving. 

o 22.1 Vallei van de Dries - en Molenbeek 
o 22.4 Vallei van de Begijnen- en Molenbeek 
o 63.32 Kouterkesbeek en Halvecentensbeek zijbeek (Sint-

Lievens-Houtem/Balegem) 
o 63.33 Kottembeek en zijbeken (Sint-Lievens-Houtem) 
o 63.34 Molenbeek-Rommelbeek en zijbeken (Balegem) met 

Vosbroeken 
 

- Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen 
in het agrarisch landschap: 
Landbouw is hoofdfunctie. 

o 23.1 Regio tussen Aalmoezenijebos, Hoek ter Hulst en 
Betsbergebos  

 
- Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire 

elementen (met recreatief medegebruik): 
o 24.2 Verbindingsgebied van Lemberge – Landskouter) 
o 24.3 Vallei van de Kouterkensbeek – Bijlokebeek – Houtembos 

 
- Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden 

o 25.3 Betsbergebos, Gootbos en bos Ter Hulst 
o 25.4 Ettingebos 

 
- Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen 

Park en bos zijn hier de hoofdfuncties. 
Gebieden: Blauwkasteel, Kasteel Smissenbroek, Kasteel Pierre Blanche,  

    
- Behoud en versterking van het (kleinschalige-halfopen) agrarische 

landschap 
Deze zones komen verspreid over de landbouwgebieden voor. 
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3.1.2.1.4  Bossen 
 
Bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden worden afgebakend in gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het Betsbergebos, het Gootbos, bos Ter hulst en 
het Ettingebos werden reeds definitief als ankerplaats geselecteerd. 

 
 

3.1.2.2  LOKAAL NIVEAU 
   

3.1.2.2.1  Bossen 
 

Naast de bovenlokale selecties zijn er nog aanknopingspunten voor bosuitbreiding 
of bosverbindingen binnen de gemeente aanwezig. Zo dient nagegaan te worden 
hoe en in welke mate door bosuitbreiding (al dan niet ondersteund door KLE’s) 
bossen in verbinding kunnen worden gebracht met andere bossen en belangrijke 
natuurgebieden. 

 
- Beleidsperspectieven 

 
Met het oog op het realiseren van deze groenverbindingsfuncties is het beleid 
gericht op het behoud en de versterking van de bestaande natuurwaarden en 
de bevordering van de biologische diversiteit. Hierbij wordt geen afbreuk 
gedaan aan de hoofdfunctie van het gebied (voornamelijk landbouw). 
Naargelang het gaat om het afbakenen en het inrichten van de gebieden 
worden specifieke ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld. De 
perspectieven die gerealiseerd zullen worden, hangen af van het bijkomend 
onderzoek dat zal gebeuren in het kader van de opmaak van de gemeentelijke 
uitvoeringsplannen. 
Het beleid is gericht op het ruimtelijk ondersteunen en kwalitatief versterken 
van de huidige biologische waarde of het herstel en verdere ontwikkeling. 
De overige functies in de gebieden zijn ondergeschikt aan de natuurfunctie. De 
gebruiksmogelijkheden voor landbouw zullen dan ook eerder beperkt zijn tot 
extensieve vormen als gevolg van beperkingen m.b.t. bemesting, 
veebezetting… 
 
- Behoud, beheer en ontwikkeling van bossen, kleine landschapselementen, 

natuurrelicten en bijhorende fauna en flora; 
- Zoeken naar uitbreidingsgebieden voor bos met een speelzone en/of het 

aanplanten van een speelbos; 
- Het behoud van niet-bebouwde elementen; 
- Opsporen en oplossen van hiaten in de verbindingsstroken (bv. door 

aanplanten van knotbomen, hagen, bermen); 
- Gebruik van inheems, streekeigen plantmateriaal; 
- Opmaken RUP zonevreemde bossen; 
- Opmaak gRUP en haalbaarheidsstudie van een speelbos. (zie ook 

gewenste recreatieve structuur)  
 
Gezien er in de gemeente Oosterzele geen speelbossen afgebakend zijn en de 
behoefte o.a. vanuit het jeugdwerk geuit wordt, dient uitgekeken te worden 
naar een geschikt bestaand bos, bosuitbreiding of een nieuw bos dat als 
speelbos in aanmerking kan komen (zie ook gewenste recreatieve structuur). 
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- Selectie 

 
Bosuitbreidingen/bosverbindingen 

- De kleine bronbosjes langsheen de Molenbeek en  de langgerekte 
beekbegeleidende bossen dienen beschermd en gebufferd te 
worden (dit kan door middel van een subsidiëring bij de aankoop of 
door het afsluiten van beheersovereenkomsten).  

- De kleinere bossen gelegen op de plateaus in het landbouwgebied 
dienen bij voorkeur uitgebreid en met elkaar verbonden te worden. 

- Ten aanzien van de nabestemming en ontwikkeling van de 
steengroeve ‘Verlee’ is bosuitbreiding (Populierenbos) en 
natuurontwikkeling noodzakelijk. 

 
Selectie bosverbindingen 

- Zonevreemde bosjes (Gijzenzele)  
- Bos aan Kleistraat (Het anker) 
- Verscheidene bosjes aan bos Everaert (Landskouter) 

 
Zonevreemde bossen 
Zonevreemde bossen komen verspreid over de gemeente voor. Zij 
moeten behouden blijven en uitgebreid kunnen worden. 

 
Beleidsperspectieven 

o Het ruimtelijk beleid is gericht op het vastleggen van de 
bosfunctie  (juridisch bevestigen);  

o De hoofdfunctie is bos; 
o Versterking van de bosstructuur vindt plaats door 

bosuitbreiding en het realiseren van bosverbindingen via kleine 
landschapselementen die op de bestaande bossen dienen aan 
te sluiten. Bijkomende bebossing gebeurt in eerste instantie op 
landbouwkundig minder interessante gronden; 

o Recreatieve voorzieningen mogen de ecologische draagkracht 
van de gebieden niet overschrijden. 

o De zonevreemde bossen die binnen de afbakening van de 
actiegebieden liggen dienen binnen die context een oplossing 
te krijgen. 

 
Situering 

o Gebied tussen Landskouter en Gijzenzele; 
o Gebied ten zuidwesten van Scheldewindeke; 
o Gebied ten oosten van Balegem; 
o Gebied ten zuidoosten van Balegem. 

 
 
3.1.2.2.2  Parken 

    
Oosterzele telt een vijftal kasteelparken en kasteeldomeinen die als bakens in het 
landschap gelegen zijn. Drie parken werden geselecteerd op bovenlokaal en twee 
op lokaal niveau. 
De kasteelparken in de gemeente dragen een bijzondere ecologische waarde. Ze 
bieden met de aanwezigheid van hoge oude bomen, boomgaarden, wallen en 
vijvers veel kansen voor de ontwikkeling van dier- en plantsoorten. Naast hun 
ecologische waarde, dragen deze kasteelparken ook een historische en 
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landschapsvormende waarde. In enkele gevallen hebben de parken ook een 
residentiële functie. 
 

Ontwikkelingsperspectieven 
Het beleid in de parkgebieden is gericht op het behoud met een ecologisch en 
harmonisch parkbeheer en respect voor het cultuurhistorische karakter van het 
gebied. Een goed beheer is van primordiaal belang voor het behoud van deze 
parken. 
Voor de gebouwen worden duidelijke architecturale richtlijnen geformuleerd 
betreffende verbouwen, herbouwen en/of uitbreiden. 

 
Selectie  
- Het Park Pelgrim met behoud van de 2 boomgaarden (Scheldewindeke)  
 
 

3.1.2.2.3  Verbindingsgebieden 
 
Door middel van verbindingsgebieden probeert men een netwerk te vormen 
tussen verscheidene gebieden natuur (kleine boskernen, oude houtkanten …) die 
op verscheidene plaatsen en versnipperd voorkomen. Het netwerk wordt gevormd 
door strook-, lijn- of puntvormige groenelementen. 

 
Beleidsperspectieven 
- In de ecologische verbindingsgebieden van lokaal niveau is het beleid 

gericht op het ruimtelijk ondersteunen van de open ruimte structuur en de 
landbouwfunctie. 

- Bebouwing dient zoveel mogelijk vermeden te worden 
- Behoud van kleine waterlopen (maximum meandering, natuurlijke oevers, 

zo weinig mogelijke overwelvingen…). 
 
Selectie 
- Verbinding tussen Aalmoezenijebos en de vallei van de Hooimeers - en 

Kwaadbeek (t.h.v. Moortelbos) 
 

 
3.1.3  GEWENSTE AGRARISCHE STRUCTUUR 
Kaart 3: gewenste agrarische structuur 
 
De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden die het duurzaam 
functioneren van de landbouw verzekeren en die vooral gegenereerd worden door 
grondgebonden landbouwactiviteiten. Ze hebben een zeer lage bebouwingsgraad en bevatten, 
wat betreft bebouwing, voornamelijk landbouwzetels en enkele verspreide zonevreemde 
woningen. Andere functies zijn slechts beperkt aanwezig, waardoor de landbouwruimten zowel 
ruimtelijk als functioneel zeer goed samenhangen. 
 

 
3.1.3.1  BOVENLOKAAL NIVEAU (INFORMATIEF) 

 
 Algemeen beleid en selectie 
- Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land – en tuinbouw 

met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte: 
- 17.3 Gebied tussen de lijn Moortsele-Landskouter en het 

Ettingebos (Oosterzele) 
- 17.2 – 17.4 Gebied oostelijk Oosterzele 
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- 17.5 Omgeving Zuidwest Oosterzele 
- 17.6 Omgeving ten westen van de kern Moortsele (Oosterzele) 

 
- Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en 

tuinbouw (met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte): 
- 60.2 Het landbouwgebied tussen Scheldewindeke en Sint-Lievens-

Houtem 
- Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en 

erfgoedwaarden: 
- 68.5 Ettingebos 

 
 

3.1.3.2  LOKAAL NIVEAU 
 

Binnen de afbakening van de gebieden van de agrarische structuur dient de gemeente 
maatregelen uit te werken die het agrarisch gebied ruimtelijk structureel versterken. 
Hierbij is een belangrijk aandachtspunt het beperken van het ‘zonevreemd’ gebruik in 
het agrarisch gebied (zonevreemde woningen, zonevreemde recreatie, zonevreemde 
bedrijven …). In de  samenhangende landbouwgebieden komt het er zeker op aan het 
agrarisch grondgebruik te bestendigen en de open ruimte te behouden. 
De algemene trend in de evolutie van de land- en tuinbouw is een schaalvergroting 
binnen deze sectoren. Dit wordt wel gekoppeld aan een afname van het aantal 
bedrijven. 
Delen van deze gebieden vallen binnen de actiegebieden aangegeven door het 
Vlaamse Gewest. 

   
Algemeen beleid 

Om dit geheel, dat zich meestal manifesteert via de open ruimte, te vrijwaren 
voor verdere uitbreiding en inpalming door andere structuurbepalende functies 
(o.a. bebouwing) kunnen een aantal beleidsdoelstellingen geformuleerd 
worden: 
- Gezien een aantal gronden gedeeltelijk binnen de actiegebieden aangeduid 

door het Vlaams gewest vallen, dient er overleg gepleegd te worden tussen 
de gemeente en de hogere besturen; 

- Behoud van de open ruimten en aaneengesloten arealen; 
- Voor de landbouw is op socio-economisch vlak een lange termijnperspectief 

in functie van de lokale situatie nodig; 
- Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte 

gelaten worden voor structurele bedrijfsveranderingen: de land- en tuinbouw 
moet kunnen inspelen op technologische-, economische– en 
marktontwikkelingen; 

- Bestaande glastuinbouw moet kunnen blijven bestaan en mogelijkheden 
krijgen, nieuwe inplantingen worden geweerd; 

- Er dient een wisselwerking (afstemming) te gebeuren tussen de land- en 
tuinbouwfuncties en het natuurlijke milieu; 

- Vanuit landbouwoogpunt dient er geen differentiatie in functie van teelten 
gemaakt te worden gezien immers, door de moderne technieken, op de 
bodems de meest uiteenlopende variëteiten kunnen geproduceerd worden. 
De biologische landbouw moet gestimuleerd worden; 

- Gezien de bodemkundige kwaliteit is het noodzakelijk om de grondgebonden 
land- en tuinbouw alle kansen te bieden en voorrang te geven op de 
grondloze land- en tuinbouw; 

- De gronden in de samenhangende landbouwgebieden dienen voorbehouden 
te blijven voor grondgebonden landbouw; 
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- Een aanzet kan worden gegeven tot een gebiedsgericht agrarisch beleid. Er 
dient per gebied afgewogen te worden welke mogelijkheden er zijn 
betreffende de  verbreding van de agrarische bedrijfsvoering en het 
realiseren van functiewijzigingen.  

 
In de beekvalleien en in de nabijheid van bos- en natuurgebieden moet de 
landbouwontwikkeling extra zorg dragen voor de aanwezige natuurwaarden. De 
landbouw dient rekening te houden met de beperkingen die in het kader van de 
natuurontwikkeling aan de bedrijfsvoering gesteld worden.  

   
   

3.1.3.3  GROTE SAMENHANGENDE LANDBOUWGEBIEDEN 
   

Het zijn grote aaneengesloten gebieden waar de land- en tuinbouw belangrijk blijft, 
maar waar rekening gehouden moet worden met de landschapsopbouw. In deze zones 
is het behoud van het traditioneel agrarisch karakter van groot belang om de open gave 
ruimte in stand te houden. 
Deze gebieden bevatten nog een goede interne samenhang met hoofdzakelijk 
grondgebonden landbouw en verspreid liggende landbouwzetels. De samenhangende 
landbouwgebieden zijn onontbeerlijk voor het goed functioneren van de landbouwsector 
in de gemeente. 
Het beleid is gericht op het ruimtelijk ondersteunen van het agrarisch grondgebruik in 
functie van de land- en tuinbouw.  
De gronden zijn geschikt voor grondgebonden landbouw.  
In de aaneengesloten landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als 
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard. 
Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en 
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een 
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt. 
De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het 
platteland versterken, zonder de ontwikkeling van de land- en tuinbouw te belemmeren 
of de open ruimte te versnipperen. 

 
Selectie 

- Loveld (1)  
- Koolbergen – Boterhoek (2) 
- Windekekouter (3) 
- Roosbroek (4) 
- Ettinge (5) 
- Turkenhoek (6)  
- Houte (7) 
- Apostelhoek (8)  
- Klepmolen (9) 
- Steenakkerveld (10) 
- Boekhoutmeers (11) 
- IJshoute-Bokstale (12) 

 
Opties voor landbouwbedrijven: 

- Bestaande landbouwbedrijven mogen uitbreiden aansluitend bij de 
bestaande  bedrijfssites en rekening houdend met de landbouwstructuur;  

- Bijzondere aandacht besteden aan de landschappelijke integratie van de  
(bedrijfs-) gebouwen; 

- Nieuwe geïsoleerde inplantingen van landbouwbedrijven zijn niet 
toegelaten. Nieuwe bedrijfszetels kunnen zich wel vestigen op een reeds 
bestaande site; 
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- In het kader van schaalvergroting van de landbouw kunnen de 
landbouwgronden bij bestaande hoeves waar de landbouwactiviteiten 
worden stopgezet, verkocht worden en de bedrijfswoning kan dan een 
zuivere woon- of een andere gereglementeerde functie krijgen. In 
overleg met de provincie en de Vlaamse overheid kan een 
gebiedsgericht beleid uitgewerkt worden ten aanzien van de vrijkomende 
agrarische landbouwbedrijven; 

- Op het bedrijf kan er naast de landbouwfunctie een beperkte 
toeleverende en verwerkende functie mogelijk zijn op voorwaarde dat de 
relatie met de landbouwactiviteit op het bedrijf substantieel is voor het 
voorbestaan van de toeleverende of verwerkende activiteit (vb. beperkte 
thuisverkoop, verwerking van eigen producten, eigen mestverwerking, 
laagdynamische functies: hoevetoerisme, recreatief medegebruik…); 

- In deze gebieden zijn nieuwe bedrijven met teelten onder glas 
uitgesloten. Bestaande bedrijven met serres en / of kleine 
verkoopspunten van gekweekte planten of bomen kunnen blijven 
bestaan en eventueel beperkt uitbreiden mits ruimtelijke 
randvoorwaarden afhankelijk van de omgeving. 

 
 

3.1.3.4  KLEINERE SAMENHANGENDE LANDBOUWGEBIEDEN 
(MOZAÏEKLANDSCHAP) 

   
Naast de grote samenhangende landbouwgebieden zijn er een aantal gebieden die 
vaak wel nog aansluiten op een ruimtelijk-functioneel geheel, maar die zelf minder 
samenhang vertonen. Het zijn gebieden die sterk versnipperd zijn door bebouwing, 
kleine bosrestanten, verscheidenheid van agrarische activiteiten of andere 
infrastructuren en eerder een beperkte oppervlakte hebben. 
Ook in deze gebieden is land- en tuinbouw de hoofdactiviteit, maar komen er meer 
bebouwingen voor onder de vorm van woonkorrels, woonlinten en verspreide 
bebouwing. 
Uitbreidingen van bestaande agrarische bedrijven en nieuwe inplantingen van 
agrarische bedrijven in hoofdberoep zijn toegelaten in zoverre zij de bestaande 
landbouwstructuur niet ingrijpend veranderen. Uitbreidingen en nieuwe inplantingen 
moeten getoetst worden aan een gebiedsgerichte visie van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van de landbouw- en natuurlijke structuur. 
In de beekvalleien wordt voldoende ruimte gevrijwaard voor de duurzame 
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van beekgebonden ecotopen en kleine 
landschapselementen die kenmerkend zijn voor deze valleien. 
Het landgebruik op de hellende delen houdt rekening met de erosiegevoeligheid. 
Het landschappelijk waardevolle karakter van deze gebieden biedt belangrijke troeven 
voor de ontwikkeling van zachte recreatie, voor zover het de draagkracht van de 
landbouw of natuurfunctie niet overschrijdt. 
 

Selectie 
- Gebied tussen de Gaverse Steenweg en Morestraat (A) 
- Gebied tussen Rooberg en Aalmoezenijestraat (B) 
- Gebied ten noorden van de kern van Gijzenzele (C) 
- Gebied tussen N42 en Wulgenstraat-Kerkstraat-Gijzenzelestraat (D)  
- Gebied tussen N42 en de Kwaadbeek (E) 
- Gebied tussen Kwaadbeek en Moortelbosstraat (F)  
- Gebied tussen Roosbloemstraat en Heistraat (G) 
- Gebied tussen N42 en Ettingebos (H) 
- Gebied tussen de Molenbeek en de spoorweg ten noorden van 

Waterhof (I) 
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Opties voor de landbouwbedrijven  
- Bestaande landbouwbedrijfszetels mogen uitbreiden aansluitend bij de 

bestaande bedrijfssite en op voorwaarde dat de bijkomende activiteit de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijdt; 

- Nieuwe geïsoleerde inplantingen van landbouwbedrijven, hangaars of 
grote bouwvolumes zijn niet toegelaten binnen de effectieve open 
ruimte gebieden; 

- Nieuwe inplantingen zijn toegelaten voor zover het volwaardige 
agrarisch landbouwbedrijven betreft. In overleg met de provincie en de 
Vlaamse overheid kan een gebiedsgericht beleid uitgewerkt worden ten 
aanzien van de vrijkomende agrarische landbouwbedrijven; 

- Wanneer de landbouwactiviteiten op de hoeve worden stopgezet kan 
de hoeve een zuivere woonfunctie krijgen of andere gereglementeerde 
functies; 

- Binnen deze gebieden worden geen omschakelingen naar 
glastuinbouw toegelaten. De bestaande serreteelten krijgen 
ontwikkelingskansen; 

- In functie van de boomkwekerijen dient de landbouwstructuur 
geoptimaliseerd te worden. Overwinteringsserres, serres voor de 
opkweek van planten, loodsen, containervelden en waterreservoirs zijn 
inherent aan de bedrijfsvoering. De ontwikkelingsperspectieven voor 
functies zoals kleine verkoopspunten van gekweekte bloemen, planten 
struiken, boompjes en directe aanverwanten dienen afgewogen te 
worden t.o.v. de opties voor het gebied; 

- In deze gebieden zijn nieuwe bedrijven met teelten onder glas 
uitgesloten. Bestaande bedrijven met serres en / of kleine 
verkoopspunten kunnen blijven bestaan en eventueel beperkt 
uitbreiden mits ruimtelijke randvoorwaarden afhankelijk van de 
omgeving.  

 
 



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 30 

3.2  DE GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 
Kaart 4: Gewenste nederzettingsstructuur 

 

3.2.1  VISIES EN UITGANGSPUNTEN 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Oosterzele geselecteerd als een gemeente in 
het buitengebied. In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan wordt de deelgemeente Oosterzele 
als hoofddorp aangeduid en worden Scheldewindeke en Balegem als meerkernige 
hoofddorpen geselecteerd. Moortsele en Gijzenzele zijn woonkernen en Landskouter en Anker 
zijn als niet verder te ontwikkelen kern/gehucht geselecteerd. Elke deelgemeente dient zijn 
specifiek landelijk karakter behouden. 
 

Kernversterking: 
 

Een kernversterkend woonbeleid door het streven naar een optimaal ruimtegebruik 
binnen de kerngebieden. Deze kernversterking moet op een ruimtelijk kwalitatieve 
manier gebeuren en inhoudelijk beantwoorden aan de huidige en toekomstige 
behoeften:  

- Het differentiëren van het woningaanbod;  
- Het stimuleren van renovatie en comfort; 
- Optimaal ruimtegebruik;  
- Versterken van de multifunctionaliteit. Het bestaande aanbod van 

voorzieningen: administratieve dienstverlening, onderwijs, 
jeugdwerking, socio-culturele werking, bejaardenzorg, 
sportvoorzieningen, kleinhandel … moet minstens behouden 
worden. Bijkomende voorzieningen worden gelokaliseerd binnen 
de kernen of in de directe aansluiting op de kernen. Ze dienen 
zoveel mogelijk voor te komen als kleinschalige 
verwevingselementen; 

- Extra groenvoorzieningen in de kern of direct aansluitend bij de 
kern zullen de leefbaarheid ondersteunen; 

- De ruimtelijke samenhang van de kernen stimuleren. 
 
 

Kwaliteitsondersteunend: 
 

Een kwaliteitsondersteunend woonbeleid moet leiden tot kwalitatieve woon- en 
leefomgevingen. Openbare ruimte en groenvoorzieningen zijn elementen die de 
gemeente kan gebruiken om de kwaliteit van de woonomgevingen in zijn positieve zin 
te laten beïnvloeden.  

 
 

Trendbreuk: 
 

Sinds 1980 is de bevolking en het aantal gezinnen in de gemeente sterk toegenomen. 
In de beginjaren van 2000 is er een lichtere groei van de bevolking waar te nemen. 
Verder zien we ook dat de grootte van de gezinnen afneemt. Deze gezinsverdunning is 
het gevolg van twee elementen: enerzijds een toename van alleenstaanden en jonge 
koppels en anderzijds een toenemende vergrijzing van de oudere bevolking en een 
kleinere gezinssamenstelling. 

   
Juist deze evolutie waarbij kleinere woningen, appartementen en nabijheid van 
diensten en voorzieningen op prijs worden gesteld, kan hier een trendbreuk gaan 
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vormen voor de verdere ontwikkeling van de woongebieden. De taak van de 
gemeentelijke overheid zal er dan ook uit bestaan een goed antwoord te kunnen 
bieden op deze trend. Men zal de woningmarkt op een zodanige manier moeten 
bijsturen dat alle gezinsvormen aan bod kunnen komen, zonder dat daarbij een 
ruimtelijke hypotheek wordt gelegd op de realisatie van de toekomstige behoeften. 

  
  

  Sociale woningbouw: 
   

Er is een dringende behoefte aan bijkomende sociale woningen die onmogelijk 
allemaal her en der verspreid kunnen ingeplant worden, gezien die afzonderlijke 
percelen niet betaalbaar zijn. De gemeente zal belangrijke inspanningen moeten 
leveren om het patrimonium aan sociale huisvesting uit te breiden. Dit betekent dat 
Oosterzele volgens deze visie nog 106 sociale huurwoningen, 40 sociale 
koopwoningen en 2 sociale kavels moet kunnen aanbieden tegen het jaar 2020. 

 
 
  Openbare ruimte en groenvoorzieningen: 
 

Bij de uitbouw van een centrum vervullen de openbare ruimte en de 
groenvoorzieningen een belangrijke rol die de kwaliteit van de woonomgeving in 
positieve zin kan beïnvloeden. De openbare ruimte dient opnieuw een structurerende 
drager te worden van de woongemeenschap. 
Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de aanleg en de (her)inrichting 
van groenvoorzieningen in de kernen. Dit kan gebeuren onder verschillende vorm: als 
beplanting langs de openbare wegen, als private tuinen, als openbaar park, … 

 
 
  Beperken van wonen in de open ruimte: 
 

De open ruimte in Oosterzele bezit heel wat kwaliteiten. Complementair met de 
kernversterking wordt een beleid gevoerd van bescherming en versterking van de 
hoofdfuncties van de open ruimte, nl. natuur, bos, land- en tuinbouw. 
Het verspreid wonen moet tegengegaan worden in de open ruimte.  

 
   

3.2.2  HIERARCHISCHE STRUCTUUR 
 

In het informatief gedeelte werd een analyse gemaakt van het bestaande nederzettingspatroon. 
Om de ruimtelijke ontwikkelingen van het wonen en de ondersteunende functies in goede 
banen te leiden wordt in de nederzettingsstructuur een hiërarchie naar voor geschoven. Deze 
hiërarchie is belangrijk om de invulling van bijkomende woningen, voorzieningen en 
commerciële activiteiten mogelijk te maken. 
De provinciale overheid heeft reeds de hiërarchie van de verscheidene woonkernen 
opgemaakt. Er werd een onderscheid gemaakt tussen het hoofddorp Oosterzele, de 
meerkernige hoofddorpen Scheldewindeke, Balegem en de kernen van Gijzenzele en 
Moortsele enerzijds en de kleine gehuchten Landskouter en Het Anker anderzijds. Deze 
selectie en de taakstelling inzake de verdeling van de toekomstige woonbehoeften is de 
bevoegdheid van de provincie. Naast de selectie van de kernen en gehuchten zijn er nog 
woonlinten en woonkorrels los van deze kernen. 
 
Meerkernige hoofddorpen zijn de woonkernen binnen Oosterzele die samen het statuut van 
een hoofddorp hebben.  
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Woonkernen hebben een typische woonfunctie. Zij staan in voor de opvang en bundeling van 
de eigen groei van de kern. Het voorzieningenniveau is gericht op de ondersteuning van de 
woonfunctie. In deze woonkernen kunnen geen nieuwe lokale bedrijventerreinen ontwikkeld 
worden. 

 
 3.2.2.1  Hoofddorp Oosterzele 

 
Een hoofddorp is een woon- en leefkern die over een goede uitrustingsgraad beschikt. 
Het hoofddorp is het zwaartepunt van de groeipool waar de lokale groei inzake wonen, 
voorzieningen en lokale bedrijvigheid gebundeld wordt. Tevens vervult het hoofddorp 
een dienstverlenende functie naar de omliggende woonkernen toe. 

   
   Beleid: 

- Opvangen van de gemeentelijke woonbehoeften en de behoeften aan 
nieuwe woningtypes, zoals appartementen, studio’s, groepswoningbouw 
worden in het hoofddorp Oosterzele opgevangen. Inbreiding en 
kernversterking staan hierbij voorop; 

- Streven naar een opwaardering van bestaande woningen (basiscomfort…);  
- Streven naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad: 

naar prijsklasse, grootte, naar een voldoende woningdichtheid en op het 
attractief maken van de woonomgeving (groenelementen, zacht verkeer) 
dient voldoende aandacht te gaan; 

- Het binnengebied Voordries – Achterdries - Meerstraat wordt als 
reserveringsgebied aangeduid. Het woongebied dat langs de Molenbeek in 
Balegem wegvalt kan hier als compensatie een gedeelte innemen: 
- Kernversterkend voor het hoofddorp Oosterzele; 
- Het binnengebied sluit aan bij de omgevende woongebieden; 
- Naast wonen kunnen ook kernversterkende functies zoals recreatie en 

gemeenschapsvoorzieningen voorkomen; 
- Ligt niet in een overstromingsgebied; 
- Tast geen natuurlijke waarden aan; 
- Is niet voorbestemd voor natuurlijke ontwikkelingen; 
- Kan via enkele nog niet bebouwde percelen ontsloten worden; 
- Versnipperd agrarisch gebied dat bestaat uit weiland, kleine akkers en 

voornamelijk private tuinen; 
- Ontsluitbaar via de Geraardbergse Steenweg en de Meerstraat naar 

de N42; 
- Aanwezigheid van het openbaar vervoer in de aanpalende straten; 
- De gronden liggen niet in een operationeel actiegebied (gewestelijke 

ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos Regio Schelde-Dender). 
 

     
3.2.2.2  Meerkernige hoofddorpen Scheldewindeke - Balegem 

 
Meerkernige hoofddorpen zijn de woonkernen binnen eenzelfde gemeente die samen 
het statuut van één hoofddorp hebben. (PRS) 
 

Beleid: 
- Ook hier dient het beleid, zoals voorzien voor het hoofddorp Oosterzele, 

wat betreft de differentiatie, de woningtypes en het ontwikkelen van de 
kleinere nog niet bebouwde percelen binnen de kern gevolgd te worden; 

- Streven naar een opwaardering van bestaande woningen (basiscomfort…);  
- Streven naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad: 

naar prijsklasse, grootte, naar een voldoende woningdichtheid en op het 
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attractief maken van de woonomgeving (groenelementen, zacht verkeer) 
dient voldoende aandacht te gaan; 

- Ter hoogte van en evenwijdig met de Molenbeek in het centrum van 
Balegem wordt het voorziene woongebied (ongeveer 4 ha) niet ontwikkeld 
omwille van zijn natuurkundige waarde en zijn functie als 
waterbufferingsgebied. Deze oppervlakte woongebied wordt 
gecompenseerd in het binnengebied Achterdries-Voordries-Meerstraat in 
het hoofddorp Oosterzele; 

- Het gebied voor dagrecreatie (Huckerstraat) komt niet meer in aanmerking 
voor de ontwikkeling als recreatiegebied gezien de te beperkte oppervlakte 
en ligging in de kern van Balegem. De gronden zijn momenteel eigendom 
van een sociale huisvestingsmaatschappij die deze zone als 
inhaalbeweging binnen het sociaal woonbeleid wil realiseren. Deze zone 
wordt gecompenseerd door een  verdere ontwikkeling van het groen 
speelgebied aan het einde van de Nachtegaalstraat en binnen het 
afgebakende woongebied. 

 
Selectie: 
- Scheldewindeke 
- Balegem 

   
 

3.2.2.3  Woonkernen  
 

Als kern wordt aanzien een nederzetting met hoofdzakelijk aaneensluitende 
bebouwing, meestal gegroeid rond een historische dorpskern. 
De woonkernen zijn beperkter in omvang dan het hoofddorp en de meerkernige 
hoofddorpen. 
De woonkernen zijn volwaardige kleinere woongebieden met een beperkt aantal 
basisvoorzieningen, die weliswaar functioneren op een lager niveau dan Oosterzele, 
Scheldewindeke en Balegem. Toch hebben de woonkernen nog een zeker draagvlak 
om voorzieningen in stand te houden en kunnen zij autonome dorpen blijven. 
 

Beleid: 
- Het beleid is erop gericht het bestaande draagvlak te onderhouden en 

aldus de leefbaarheid van de dorpen te garanderen;  
- De woonkernen staan in voor het opvangen en bundelen van de eigen 

groei van de kern en lokale behoeften. Een interne versterking, een 
opwaardering van het woonweefsel en het stimuleren van een meer 
gedifferentieerde woningvoorraad staan centraal;  

- De schaal van de woonkern dient gerespecteerd te worden; 
- In de kernen dient vooral gewerkt te worden met open en halfopen 

bebouwing met een verdichting naar het centrum toe, waar 
aaneengesloten bebouwing en meergezinswoningen worden toegelaten; 

- Verbeteren van de bestaande situatie: renovatie van woningen …; 
- Een nieuwe dynamiek kan gecreëerd worden door kleinschalig toerisme te 

stimuleren. 
 

Selectie: 
- Gijzenzele 
- Moortsele 
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3.2.2.4  Woongehuchten  

 
Dit zijn landelijke woonentiteiten die zich zowel in toponymie als ruimtelijk manifesteren 
als een afzonderlijk klein geheel. Zij zijn evenwel nooit uitgegroeid of mee geëvolueerd 
tot een volwaardige woonkern.  

 
   Beleid: 

- Hier gelden de voorzieningen en de aanvulling met bijkomende woningen 
volgens het juridisch beleid van het woongebied met landelijk karakter 
zoals bepaald in het gewestplan; 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het verhogen van de leefbaarheid door 
een minimum aan primaire voorzieningen aan te moedigen;  

- Herwaarderen en kwalitatief versterken van het woonbestand; 
- Lokale bedrijven, handel en horeca zijn toegelaten met respect voor de 

landelijkheid en historiek van de woonentiteit en binnen de erkende 
woongebieden als nevenbestemming zolang ze de ruimtelijke dynamiek 
van de woongroeperingen niet overschrijden. 

 
Selectie: 
- Landskouter 
- Het Anker 

 
 
3.2.2.5  Lintbebouwingen 
 
Een woonlint is een bebouwde omgeving met een typische lineaire structuur aan één 
zijde of aan beide zijden van een straat. 
Tussen de vrij open bebouwing dagen op sommige plaatsen nog ambachtelijke 
activiteiten of activiteiten met een commerciële aard op. 
De meeste lintbebouwingen werden opgenomen in het gewestplan als woongebied met 
landelijk karakter en behouden bijgevolg de huidige juridische mogelijkheden inzake 
wonen. 
 

Beleid: 
- Linten als uitlopers van de kernen en gehuchten kennen een nog vrij 

beperkte impact op de open ruimte maar moeten worden beheerst; 
- Het ruimtelijk beleid is gericht op het kwalitatief versterken van het 

woonlint met de nodige binding naar de achterliggende open ruimte; 
- Nieuwbouw wordt toegelaten als versterking van het lint en binnen de 

erkende woongebieden met landelijk karakter volgens het gewestplan. 
De nadruk ligt op het verweven van de woonfunctie met lokale 
ambachtelijke of commerciële activiteiten;  

- Nieuwe ambachtelijke bedrijven worden in deze linten niet toegelaten; 
- Het aspect verweefbaarheid met de omgeving heeft hier zowel 

betrekking op de aard van de activiteiten als op de schaal van de 
productie- en verkoopsruimten. 

 
Selectie (niet limitatieve lijst): 

- Lintbebouwingen als uitlopers van de woonkern (niet zonevreemd 
gelegen: 
- Meerstraat (Oosterzele) (1); 
- Achterdries (Oosterzele) (2); 
- Windekekouter (Oosterzele) (3); 
- Geraardbergse Steenweg – Houtemstraat (Oosterzele) (4); 
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- Gaverse Steenweg (Scheldewindeke) (5); 
- Pastoor De Vosstraat - St. Kristoffelstraat (6); 
- Driesstraat (Balegem) (7); 
- Meerlaanstraat (Balegem) (8); 
- Houte (Balegem) (9); 
- Gootje – Rooigemstraat (Balegem) (10); 
- Molenstraat – Oude Heirbaan (Balegem) (11); 
- Rollebaan (Moortsele) (12); 
- Kasteelstraat - Van Thorenburglaan (Moortsele) (13); 
- Bakkerstraat (Landskouter) (14); 
- Rooberg (Landskouter) (15). 

 
- Verspreide lintbebouwingen in de open ruimte (niet zonevreemd 

gelegen): 
- Wetterse Steenweg (Gijzenzele) (16); 
- Heistraat (Anker) (17); 
- Houtemstraat (Oosterzele) (18); 
- Geraardsbergse Steenweg - Berg (Balegem) (19); 
- Molenstraat – Oude Heirbaan (Balegem) (20); 
- Hauwsestraat (Scheldewindeke) (21); 
- Hundelgemse Steenweg (Scheldewindeke) (22); 
- Bierman (Balegem) (23); 
- Walzegem – Boerestraat (Balegem) (24); 
- Oudenaardse Steenweg (25). 

 
 
3.2.2.6  Zonevreemde woningen 
 
Het overgrote deel van de woningen buiten de kernen, de woongehuchten en de 
woonlinten (875) werd bij de opmaak van het gewestplan niet bevestigd als woongebied 
en is bijgevolg zonevreemd. 
De regeling voor zonevreemde woningen wordt momenteel geregeld door de Vlaamse 
codex Ruimtelijke Ordening die geldig is vanaf 1 september 2009.  
Algemeen wordt gesteld dat een duurzaam beleid betreffende ruimtelijke ordening niet 
op onvergunde situaties gestoeld kan zijn. Onvergunde woningen die op illegale wijze 
werden gebouwd, vormen geen basis voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid.  
Zonevreemde woningen komen onder verscheidene verschijningsvormen voor. Zij 
kunnen deel uitmaken van een zonevreemd lint/zonevreemde woonkorrel of verspreid 
liggen in de gemeente. 
 
 

 3.2.2.6.1  Zonevreemde woonkorrels en woonlinten 
    

Een woonkorrel of woonlint bestaat uit een basis van minimum 5 woningen 
gelegen langs een uitgeruste weg.  

  
Beleid voor zowel zonevreemde woonkorrels als zonevreemde 
woonlinten:  

- Verbeteren van de kwaliteit van de woonfunctie; 
- Binnen een woonkorrel  en woonlint kunnen de woningen verbouwd, 

herbouwd en uitgebreid worden binnen de wettelijke mogelijkheden;  
- De woonkorrels en woonlinten blijven behouden als een landelijke 

woongroep;  
- Door de erkenning kunnen er geen bijkomende beperkingen op vlak 

van ruimtelijke aspecten aan de ingesloten of aan de omgevende 



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 36 

agrarische bedrijven en hun activiteiten opgelegd worden. De 
milieubeperkingen zullen blijven gelden; 

- Er zal gestreefd worden naar versterking en samenhang binnen de 
woongroepering, naar  een totale inpassing in het landschap en naar 
een kwalitatieve verbetering van de woningen;  

- De zonevreemde woningen kunnen naast de hoofdfunctie wonen nog 
een beperkte nevenfunctie krijgen (geen bedrijvigheid). 

  
Selectie 

Zonevreemde woonlinten in de open ruimte aansluitend op een 
woonzone:  (een niet limitatieve opsomming…)  

- Oosterzele:  
- Wetterse steenweg (A);  
- Meerstraat (B);  
- Achterdries (C);  
- Geraardbergse Steenweg (D);  
- Houtemstraat (E). 

- Scheldewindeke: 
- Van Thorenburghlaan - Spiegel (F);  
- Muntestraat (G);  
- Lange Munte (Scheldewindeke) (H). 

- Balegem: 
- Driesstraat (I); 
- Houte (J); 
- Kalle (K); 
- Bierman (L); 
- Broek (M); 
- Leenstraat (N); 
- IJshoute (O); 
- Geraardbergse Steenweg (P). 

- Landskouter:   
- Lembergestraat (Q); 
- Aalmoezenijestraat (R). 

- Anker:   
- Veldstraat (S); 
- Bavegemstraat (T); 
- Reigerstraat (U). 

 
Zonevreemde woonkorrels verspreid in het landschap: (een niet 
limitatieve opsomming…) 

- Oosterzele (O): 
- Geraardsbergse Steenweg (O1- O2). 

- Scheldewindeke (S):  
- Dreef (S1;) 
- Hettingen (S2); 
- Hemelstraat (S3); 
- Mollekens (S4); 
- Morestraat (S5-S6); 
- Gaverse Steenweg (S7); 
- Munkbos (S8). 

- Balegem (B):  
- IJshoute (B1); 
- Broek (B2); 
- Walzegem (B3). 
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- Gijzenzele (G):  
- Langestraat (G1); 
- Schoolstraat (G2). 

- Landskouter (L):  
- Aalmoezenijestraat (L1); 
- Geraardsbergse Steenweg (L2-L3-L4-L5). 

- Moortsele (M):  
- Vijverhoek (M1); 
- Rattepas (M2); 
- Watermolenstraat (M3). 

- Anker (A):  
- Kleistraat (A1-A2-A3); 
- Roosbloemstraat (A4); 
- Nieuwstraat (A5); 
- Letterhoutemstraat (A6). 

 
 
3.2.2.6.2  Zonevreemde woonstippen 
 
Hiermee wordt bedoeld de geïsoleerde zonevreemde woningen die verspreid in 
de open ruimte voorkomen en die niet kunnen ondergebracht worden in een 
geselecteerde woongroepering. De regeling voor zonevreemde woningen wordt 
momenteel bepaald door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De 
eigenschappen van de verscheidene deelstructuren: natuur, bos en agrarische 
structuur kunnen per structuur afzonderlijk randvoorwaarden stellen aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van deze woningen. 
Binnen de gemeente bevinden zich 32 woningen die gelegen zijn in een 
kwetsbaar gebied (natuurgebied, bosgebied en valleigebied) 
 

Algemeen beleid zonevreemde woningen: 
- Binnen de huidige wetgeving worden voldoende mogelijkheden 

gegeven voor de zonevreemde woningen en zonevreemde woningen 
binnen de woonkorrels en zonevreemde linten; 

- Voor bestaande vergunde woningen kan in elk geval de woonfunctie 
behouden blijven en kan het toekennen van een basisrecht ‘wonen’ als 
minimaal uitgangspunt aangehouden worden; 

- Voor woningen in de kwetsbare gebieden op lokaal niveau kunnen 
geen functiewijzigingen uitgevoerd worden. De ontwikkelings-
perspectieven worden beperkt tot het behoud van de functie, het 
behoud van het karakter en de verschijningsvorm van het gebouw; 

- Voor de zonevreemde woningen die gelegen zijn in ruimtelijk 
kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau, bepalen de hogere 
overheden de ontwikkelingsperspectieven; 

- De woningen horende bij bestaande landbouwbedrijven kunnen na 
stopzetting van de bedrijvigheid als eengezinswoning blijven fungeren. 
De voorwaarden van de zonevreemde woningen zoals hierboven 
beschreven zijn dan van toepassing. De bedrijfsgebouwen kunnen ook 
een nevenfunctie krijgen, onder de vorm van laag-dynamische 
activiteiten en functies (vb. hoevetoerisme, plattelandstoerisme, 
kinderboerderij, ambachtelijke beroepen of ateliers zoals 
handenarbeid, kunst…), voor zover deze in overeenstemming is met 
de zonevreemde functiewijzigingen. Deze laatste activiteiten en 
functies dienen echter plaats te grijpen binnen de bestaande 
gebouwen. De gebouwen kunnen niet meer uitbreiden. Verbouwingen 
om het geheel functioneel te maken, kunnen wel.  
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3.2.3  WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN 
- Gezien de woonbehoeftenstudie heeft aangetoond dat de behoefte aan nieuwe 

private woningen opgevangen kan worden binnen de bestaande verkavelingen en 
binnen de woongebieden, is het aangewezen in de planperiode 1992-2017 eerst deze 
bestaande mogelijkheden te benutten en verdichting in de bestaande woonzones en 
woonkernen na te streven.  

 
Beleid woonuitbreidingsgebieden 
 

-   Het woonuitbreidingsgebied in Gijzenzele (Kerkstraat) zal niet ontwikkeld worden als 
woongebied gezien er geen ontsluiting kan voorzien worden en het een restgebied is. 
Dit gebied blijft als agrarisch gebied behouden en wordt herbestemd naar deze zone. 

- Daar een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied ter hoogte van de Kattenberg en 
de Molenstraat (Balegem) om bouwfysische redenen niet echt geschikt is om op te 
bouwen (valleigebied), worden deze gronden als woonuitbreidingsgebied voorlopig op 
non-actief geplaatst d.m.v. het bouwvrij houden van het gebied.   

-   Het woonuitbreidingsgebied in het binnengebied Voordries – Dorp – Groenweg werd 
reeds voor de helft ingevuld en een gedeelte wordt ingenomen door de school (IZOO) 
van de zusters Onbevlekte Ontvangenis Apostellinnen. Deze school wordt volledig 
geherstructureerd waardoor bepaalde delen niet meer in aanmerking komen als 
deeluitmakend van de scholensite. Enkele bestaande gebouwen kunnen eventueel in 
aanmerking komen voor een woonfunctie of voor een functie ten dienste van de 
gemeenschap en openbaar nut (uitwijkingszone voor de gemeentelijke administratie). 
Een verdere ontwikkeling van het aanpalende woonuitbreidingsgebied is mogelijk:  

-   Het binnengebied werkt kernversterkend voor Oosterzele; 
- Het gebied is niet gelegen in een overstromingsgebied; 
- De gronden zijn volledig ingesloten door een woongebied; 
- De gronden worden niet belast door een bouwverbod; 
- De ontwikkeling vormt geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van een speciale habitat- of vogelrichtlijnengebied, of voor een 
afwijking betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

 

 
 

 
Selectie  
Het woonuitbreidingsgebied in Oosterzele (Voordries) komt in aanmerking voor verdere 
ontwikkeling. 
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3.2.4  SOCIALE WONINGBOUW 
 

In het buitengebied worden kleinschalige projecten die de sociale draagkracht van de dorpen 
versterken en ook ruimtelijk een toegevoegde waarde betekenen gerealiseerd. Zij kunnen ook 
deel uitmaken van een groter gemengd project. Het belang van een versterkte sociale 
woningbouw is van toepassing zowel in de verscheidene woonkernen als in de gehuchten van 
de gemeente Oosterzele. Er is nood aan zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve inpassing 
van betaalbare woningen. Om de richtlijnen inzake sociale woningbouw toe te passen zal de 
gemeente de inventaris verder actualiseren, actueel houden en aanvullen. 
De provincie maakte reeds een verdelingschema op en berekende voor Oosterzele drie 
richtcijfers. Het richtcijfer voor sociale huurwoningen en zoals vermeld in de nulmeting bedraagt 
1,54% en het bijkomend het aantal huishoudens voor koopwoningen en sociale kavels 
bedraagt 0,95%.   
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het minimaal te realiseren sociale woningen tegen 
het jaar 2020.  
 
 huishoudens huur nulmeting koop kavels nulmeting 
Oosterzele 2008 5 076 70 1.54% 33 0 0,95% 
Te realiseren  105,72  39,79 1,89  

 
 
Selectie 

- Oosterzele:  
- Een 8-tal huurwoningen voorzien in het herziene BPA Kasteelwijk langs de 

Geraardsbergse Steenweg; 
- Ontwikkeling woonuitbreidingsgebied aan de Voordries. 

- Scheldewindeke: 
- BPA Groot Bewijk: 

- Verlengde Korenbloemstraat: +/- 7 huurwoningen; 
- Kleine Landeigendom Het Volk: +/- 40 woningen; 
- Merelbeekse Sociale Woningen: +/- 25 woningen. 

- Pelgrim: 21 huurwoningen (start 2010) 
- Balegem:  

- 4 huurwoningen (Rooigemstraat); 
- Huckerstraat (omzetting dagrecreatiegebiedje): +/- 15 huurwoningen. 

- Landskouter: 6 huurwoningen (Rooberg) zullen ingericht worden. 
 

Het te realiseren aantal sociale woningen kan binnen de planperiode 2009 – 2020 gehaald 
worden.  

 
 

3.2.5  WOONPROGRAMMATIE 

3.2.5.1 Bestaande woongebieden 
 

- Volgens de de woonbehoeftenstudie, met een gesloten prognose als 
uitgangspunt, is er in de periode 2007 – 2017 een bijkomende nood aan 
303 nieuwe wooneenheden. Deze woonbehoeftenstudie (zie ook in het 
informatief gedeelte) heeft aangetoond dat er geen kwantitatieve noodzaak 
bestaat om tijdens de planperiode tot 2017 woonuitbreidingsgebieden aan 
te snijden voor private woningbouw. 

  
- De woonbehoeften voor private woningbouw dienen in de planperiode tot 

2017 opgevangen te worden binnen de bestaande voorraad: 
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- Langs uitgeruste wegen in het woongebied of in het woongebied 
met landelijk karakter en op de verspreid gelegen vrije 
bouwpercelen volgens de geplande woongebieden in het 
gewestplan; 

- Binnen goedgekeurde verkavelingen. 
 

- Bij het ontwikkelen van nieuwe bouwprojecten moeten verschillende 
doelgroepen aan bod kunnen komen. 

  
- Differentiatie aanbieden inzake dichtheid. Dit houdt in dat er gestreefd moet 

worden naar een hogere dichtheid van woningen in de kernen van 
Oosterzele, Scheldewindeke en Balegem, terwijl aan de rand van de 
voorgenoemde kernen op de grens met de open ruimte, een lagere 
dichtheid mogelijk moet zijn. 

 
- In het centrum van Balegem worden enkele percelen (+/- 4ha), gelegen in 

woongebied volgens het gewestplan tussen de Pastorieberg en de Sint-
Martensdries en aan weerszijde palend aan de Molenbeek, uitgesloten als 
woongebied voor de inrichting van oeverzones. (zie goedgekeurd 
deelbekkenbeheersplan) 

 
- Ontwikkeling recreatiegebied (Huckerstraat) in Balegem als zone voor 

sociale woningen. 
 
 

3.2.5.2 Woonuitbreidingsgebieden 
  

In het teken van het sociaal objectief kunnen o.a. woonuitbreidingsgebieden 
aangesneden worden. 
 

 
3.2.6  MOGELIJKE ACTIES 

- Kwaliteitsverbetering van het woningenbestand. Ongeveer 1/5 van het 
woningenbestand beschikt niet over een voldoende uitrusting en is te verbeteren of te 
vervangen. Op deze manier kan men ook de leegstand verminderen en kunnen er 
bijkomende wooneenheden aangeboden worden zonder een bijkomende ruimte in te 
nemen; 

- Opmaak gekoppeld RUP: het recreatiegebied (Huckerstraat - nu reeds eigendom van 
de sociale huisvestingsmaatschappij) wordt naar een gebied voor gesubsidieerde 
woningen omgezet en gecompenseerd door een  verdere ontwikkeling van het groen 
speelgebied aan het einde van de Nachtegaalstraat (Balegem) als recreatiezone; 

- Opmaak van RUP’s i.v.m. woonuitbreidingsgebieden: 
- omzetting woonuitbreidingsgebied in Balegem naar een bouwvrij te houden 

gebied: 
- Het gebied heeft een landschappelijke waarde en paalt aan een 

natuurgebied; 
- Bouwfysisch is het terrein moeilijk te ontwikken. 

- omzetting woonuitbreidingsgebied (tussen de Gijzenzelestraat en  Kerkstraat)  in 
Gijzenzele naar agrarisch gebied: 

- Het gebied in Gijzenzele is moeilijk te ontsluiten gezien de aanpalende 
bebouwing; 

- De zone maakt deel uit van een klein open landbouwgebied. 
- Opmaak RUP voor het binnengebied Voordries-Achterdries-Meerstraat (totale 

oppervlakte ongeveer 23ha) als gedeeltelijk bouwvrij gebied voor wonen te 
reserveren. Op het ogenblik dat er dan een behoefte bestaat en/of wijzigingen van het 



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 41 

RSV of PRS deze ontwikkeling zouden toelaten kan dan een RUP opgemaakt worden 
voor de omzetting van agrarisch gebied naar woongebied. Bij de opmaak van het 
RUP kan de niet ontwikkelbare oppervlakte woongebied (4ha) langs de Molenbeek in 
het centrum van Balegem hier reeds opgenomen worden als te bebouwen ruimte;   

- Attractieve inrichting van het openbaar domein in de kernen (aanwezigheid van 
terrassen, openbaar groen, parking, toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers, 
openbaar vervoer); 

- Voor de verscheidene dorpscentra van de deelgemeentes kan een rooilijn en 
gabarietenplan vastgesteld worden. Bedoeling is deze kernen meer in detail te 
onderzoeken om op die manier meer gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven 
te kunnen formuleren inzake bestemming en inrichting. De verscheidene dorpskernen 
en gehuchten beschikken tevens over een aantal waardevolle gebouwen, waarvan er 
een aantal voorkomen in het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’.  De gemeente 
wenst deze gebouwen te behouden maar ook voor de directe bouwomgeving 
bouwprincipes op te leggen om de eigenheid van elk dorpscentrum te behouden. 
Daarom zal een RUP opgemaakt worden om deze principes, gabarieten en rooilijnen 
vast te leggen. 
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3.3   DE GEWENSTE RUIMTELIJKE  ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Kaart 5 : Gewenste ruimtelijk  economische structuur 
 
 
De ruimtelijke economische structuur wordt gevormd door de bestaande ambachtelijke zones, de 
ontginningsgebieden, de kleinhandelsactiviteiten in de kernen en door elementen van de land- en 
tuinbouw 
In Oosterzele werden een drietal ambachtelijke zones en twee ontginningsgebieden ingekleurd op het 
gewestplan. De terreinen zijn allemaal ingevuld. Een groot aantal bedrijven zijn echter niet ingekleurd 
op het gewestplan. Binnen deze groep zitten verscheidene zonevreemde bedrijven. 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt dat tussen 1994 en 2007 in Oost-Vlaanderen 1.715ha 
bijkomende ruimte voor economische activiteiten voorzien kan worden. Het merendeel daarvan moet 
worden gesitueerd in de economische knooppunten, die bindend geselecteerd zijn. Maximaal 394ha 
bijkomende oppervlakte voor lokale bedrijvigheid kan in gemeenten buiten de economische 
knooppunten voorzien worden. Oosterzele werd niet geselecteerd als economisch knooppunt. In de 
directe omgeving werden Wetteren en Zottegem als economisch knooppunt aangeduid. 
 
Het is de taak van de Provincie om de behoefte aan lokale bedrijventerreinen te verdelen over de  
categorieën kleinstedelijke gebieden en hoofddorpen. Van de 39 gemeenten van het buitengebied 
wordt een pakket van 195ha (richtcijfer) voorzien voor nieuwe lokale bedrijventerreinen.  
In het buitengebied kunnen bijkomende terreinen voor lokale bedrijvigheid alleen ontwikkeld worden in 
de hoofddorpen of aansluitend bij een bestaand bedrijventerrein. Gezien Oosterzele beschikt over een 
hoofddorp (Oosterzele) kan zij één bedrijventerrein van 5ha inrichten. Via een globale ruimtelijke visie 
dient de gemeente aan te duiden bij welk hoofddorp het lokaal bedrijventerrein zal gesitueerd worden 
(PRS) 
 
Door haar gunstige ligging tussen het knooppunt van de E40 met de N42 en het economisch stedelijk 
gebied Zottegem is gebleken dat Oosterzele een aantrekkelijke vestigingsplaats is geworden voor de 
bedrijvigheid. De huidige bedrijventerreinen zijn volledig ingenomen. 
De gemeente heeft geen grootschalige industriële activiteiten op uitzondering van de 
ontginningsgebieden. Het handelsgebeuren is voornamelijk in de kernen terug te vinden. 
 
De gemeente heeft de bevoegdheid om het lokaal bedrijventerrein vast te leggen in een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan. 
  
De nabestemming, uitbreiding en aansnijding van nieuwe ontginningsgronden van de steengroeve 
Verlee dient een gewestelijke oplossing te krijgen. Momenteel is het Vlaams Gewest bezig met de 
opmaak van een RUP voor de N&W Verlee BVBA. 
 
 

3.3.1  DOELSTELLINGEN 
Overeenkomstig de doelstellingen van het RSV wordt gestreefd om de situatie te behouden en 
de groeiende trend naar meer versnippering tegen te gaan. 
Niettemin moet rekening gehouden worden met bestaande problemen in het buitengebied  
waaronder de gemeente wordt ondergebracht. Het zijn problemen omtrent zonevreemde 
bedrijven, beperkingen op verweving van bedrijvigheid, milieubeperkingen, gebrek aan ruimte 
voor herlokalisatie, … 
Naast de inname van ruimte voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein moet aandacht 
worden besteed aan sanering, hergebruik en verdichting op bestaande bedrijventerreinen of 
kleinere bedrijven gelegen in geëigende zone of binnen woongebied. 



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 43 

Op nieuwe terreinen moeten waar het mogelijk is ruimtebesparende maatregelen toegepast 
worden zoals gemeenschappelijke voorzieningen, optimaliseren van de bouwoppervlakte, het 
koppelen van verschillende gebouwen. 
Lokale bedrijventerreinen zijn bedoeld voor kleine bedrijven die qua functie en schaal gericht 
zijn op de plaatselijke nederzetting.  
 
 
3.3.2  ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
 
De grote verscheidenheid van de bestaande economische structuur bepaalt in grote mate de 
visie over de toekomstige ontwikkelingen van de bedrijvigheid in Oosterzele. Alhoewel de 
gemeente niet geselecteerd werd als economisch knooppunt, beschikt zij over een aantal 
troeven. De aanwezigheid van de N42 met aansluiting op de E40 en de daarlangs gelegen 
ambachtelijke zone is een belangrijk economisch aspect. 
Het is belangrijk de economische bedrijvigheid kansen te geven. Dit kan onder meer gebeuren 
door het verbeteren van het bestaande aanbod en het ontwikkelen van bijkomende 
mogelijkheden in functie van herlokalisatie van bestaande zonevreemde bedrijven en in functie 
van het opstarten van nieuwe lokale bedrijven.  
Een duidelijk beleidskader dient gecreëerd te worden voor bestaande bedrijven die  
zonevreemd zijn of bij uitbreiding zonevreemd zouden worden. Algemeen wordt gesteld dat een 
duurzaam beleid betreffende ruimtelijke ordening niet op onvergunde situaties gestoeld kan zijn.  
 
Hoofddoelstelling: optimaliseren van de ambachtelijke zones en ontwikkelingskansen voor de 
handel binnen de kernen: 

- Alternatief lokaal bedrijventerrein zoeken en aanbieden voor moeilijk 
verweefbare en te herlocaliseren bedrijven;  

- Aan bedrijven buiten de bedrijventerreinen dienen duurzame ontwikkelings- 
en uitbreidingsmogelijkheden geboden te worden; 

- In de kernen en woongehuchten moet in voldoende mate handel en 
diensten aanwezig zijn om een leefbare kern te kunnen behouden en te 
ontwikkelen. Hierbij kan de kern van Oosterzele, Scheldewindeke en 
Balegem blijven fungeren als lokaal winkelcentrum;  

- De wens tot een intensief, duurzaam en doelmatig grondgebruik: hoge 
productiviteit met minder ruimtebeslag; 

- Streven naar diversiteit: integratie van wonen en werken zonder aanleiding 
te geven tot onaanvaardbare hinder van bedrijven voor bewoners; 

- Behoud en stimuleren van de werkgelegenheid zonder ruimtelijke effecten 
van groot gewicht; 

- Goede ontsluiting van de bedrijvigheid. 
 

 
3.3.2.1  BESTAANDE BEDRIJVENTERREIN 

 
- Binnen de bestaande bedrijventerreinen dient gestreefd te worden naar 

een zuinig en optimaal ruimtegebruik. Dit kan o.a. door het bouwen in 
meerdere lagen en het clusteren van gebouwen; 

- Het voorzien van gemeenschappelijke voorzieningen en 
gemeenschappelijke infrastructuur. 
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 3.3.2.2  BEDRIJVEN BUITEN DE BEDRIJVENTERREINEN 
 
Ook de bestaande bedrijven (zowel zonevreemd als zone-eigen) buiten de 
bedrijventerreinen dienen nog bijkomende ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden 
te krijgen:  

- Uitgangspunt is de kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid met de 
woonfunctie te verweven; 

- De bedrijven buiten de kernen en de woongehuchten dienen specifieke 
aandacht te besteden aan de integratie in de openruimte; 

- De bedrijven die zich dienen te herlokaliseren kunnen in de mate van het 
mogelijke terecht op het lokaal te ontwikkelen bedrijventerrein; 

- De bedrijven die zich momenteel situeren in de kernzones van de 
deelgemeenten moeten bij eventuele uitbreiding geëvalueerd worden op 
basis van hun verenigbaarheid met het woonkarakter; 

- Zonevreemde landbouwbedrijven mogen niet beperkt blijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
Ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor zonevreemde bedrijven: voor 
zonevreemde bedrijven en de zone-eigen bedrijven die wensen uit te breiden in een 
niet-geëigende zone is het belangrijk dat er een gebiedsgedifferentieerd beleid met 
krachtlijnen opgesteld wordt (gepaste afweging tussen de dynamiek en de ruimtelijke 
impact, ...). 
Zonevreemde bedrijven krijgen ontwikkelings- of bestaansmogelijkheden via een op te 
maken RUP Zonevreemde bedrijven. 
Beoordelingskader: 
 

- Ontwikkelingsmogelijkheden voor deels zonevreemde bedrijven (2) in 
natuurgebied  
 
Mogelijke zonevreemde bedrijven moeten zich kunnen herlocaliseren naar 
het nieuwe bedrijventerrein of kunnen blijven zonder een bijkomende 
uitbreiding in het natuurgebied zelf en onder bepaalde voorwaarden: 
� De huidige natuurwaarde van het terrein waar het bedrijf of een 

eventuele uitbreiding deel van uitmaakt is beperkt; 
� De bedrijfsgebouwen (of een eventuele uitbreiding) maken deel uit van 

een bebouwingsconcentratie en er kan slechts een beperkte  
uitbreiding gebeuren aanpalend aan de bestaande gebouwen; 

� De milieuhinder (geluid, trillingen, geur, zicht,…) is beperkt; 
� Het bedrijf ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een goede 

aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 
� De huidige en potentiële natuurwaarden van deze deelruimte mogen 

door de aanwezigheid van het bedrijf niet gehypothekeerd worden, zijn 
typische functie als natuurcorridor dient gewaarborgd te blijven. 

 
- Ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde bedrijven in de 

deelruimte zuidelijk  openruimtegebied  
 

� Het bedrijf ligt niet geïsoleerd in de open ruimte en zorgt niet voor een 
verstoring van het open karakter van de omgeving, er is geen conflict; 

� De bedrijfsgebouwen sluiten aan op een bebouwingsconcentratie en de 
eventuele uitbreiding kan aansluiten op de bestaande bebouwing; 

� Het bedrijf sluit aan op andere niet-agrarische functies zoals o.a. 
woningen; 

� De uitbreiding genereert geen extra milieu- of visuele hinder; 
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� Het bedrijf ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een goede 
aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 

� Een eventuele uitbreiding dient te kaderen in het uitzicht en de typische 
ruimtelijke kenmerken van de nabije omgeving. Er mag op visueel vlak 
geen verstoring in het uitzicht van de omgeving ontstaan; 

� De inplanting van het bedrijf en de mogelijke uitbreidingen dienen 
benaderd te worden vanuit landschappelijk standpunt en de inpassing 
ervan. 

 
- Ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde bedrijven in de 

deelruimte noordelijk openruimtegebied: 
  

� Het bedrijf ligt niet geïsoleerd in de open ruimte en zorgt niet voor een 
verstoring van het open karakter van de omgeving, er is geen conflict; 

� De bedrijfsgebouwen sluiten aan op een bebouwingsconcentratie en de 
eventuele uitbreiding kan aansluiten op de bestaande bebouwing; 

� Het bedrijf sluit aan op andere niet-agrarische functies zoals o.a. 
woningen; 

� De uitbreiding genereert geen extra milieu- of visuele hinder; 
� Het bedrijf ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een goede 

aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 
� De huidige en potentiële mogelijkheden voor de landbouw mogen niet 

gehypothekeerd worden door een eventuele uitbreiding; 
� De inplanting van het bedrijf en de mogelijke uitbreidingen dienen 

benaderd te worden vanuit landschappelijk standpunt en de inpassing 
ervan. 

 
- Ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde bedrijven binnen 

zonevreemde lintbebouwingen of woonkorrels: 
  

� De bedrijven kunnen ter plaatse blijven; 
� De uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven worden beperkt. Als 

toetssteen gelden de typische ruimtelijke kenmerken van de omgeving 
(schaal, hoogte,…); 

� Er dient voldoende rekening gehouden te worden met de 
mobiliteitsimpact. 

 
- Zonevreemde bedrijven binnen woongehuchten Landskouter en Het 

Anker: 
 

� De uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven worden wezenlijk niet 
beperkt; 

� Als toetssteen gelden de typische ruimtelijke kenmerken van de 
omgeving (schaal, hoogte,…); 

� Er dient voldoende rekening gehouden te worden met de 
mobiliteitsimpact van het bedrijf. 

 
 
 3.3.2.3  ONTWIKKELEN VAN EEN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN 

 
Uit onderzoek naar de bedrijvigheid in de gemeente (zie deel behoeften in informatief 
gedeelte) is gebleken dat er te weinig geschikte ruimte en een nood is aan een nieuw 
lokaal bedrijventerrein. Dit om zowel nieuwe opstartende lokale bedrijven als lokale 
bedrijven, die zich willen of moeten herlokaliseren, op te vangen. Momenteel bestaat er 
geen geschikte ruimte meer binnen het huidige bestand van de ambachtelijke zones. 
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Daarom dient een nieuwe locatie onderzocht te worden. In het informatief gedeelte 
werd de behoefte berekend op 6ha. Deze oppervlakte is groter dan een mogelijke 
realisatie toelaat. Ook nieuwe (startende) bedrijven vinden weinig mogelijkheden. 
Ruimtelijk betekent dit wel een grondinname en wijziging in het landschap.  
 

Volgende sites werden overwogen om in aanmerking te komen voor de 
oprichting van een nieuw lokaal bedrijventerrein: 
 
De belangrijkste basisafweging was dat het terrein moest aansluiten bij het 
hoofddorp Oosterzele. 
 
- Zoekzone 1 ten zuiden van het centrum: 

- Bestemming gewestplan: agrarisch gebied; 
- Terrein sluit aan bij de kern van Oosterzele; 
- Opname van de uitbreiding van de bestaande technische 

dienst is mogelijk; 
- Geen optimale ontsluiting. Deze zou moeten gebeuren via de 

Keiberg; 
- Te veel omsloten door een waardevol parkgebied en 

Ettingebos. 
 

- Zoekzone 2 in de oksel Windekekouter en Dorp: 
- Bestemming gewestplan: agrarisch gebied; 
- Zone grenst aan te veel omliggende woningen; 
- Uitbreiding van de sportvelden van Oosterzele zou in het 

gedrang komen; 
- De ontsluiting zou via de kern van Oosterzele of 

Scheldewindeke moeten gebeuren; 
- De open ruimte (corridor) tussen Scheldewindeke en 

Oosterzele zou te veel aan waarde verliezen. 
 

- Zoekzone 3 Hoek Keiberg, Geraardsbergse steenweg, N42: 
- Bestemming gewestplan: agrarisch gebied; 
- Ontsluiting is mogelijk via aanknopingspunt Geraardbergse 

steenweg – N42; 
- Paalt aan een bosvalleigebied van de Hooimeersbeek, dat 

door deze inplanting langs twee zijden zou ingesloten worden 
door een ambachtelijke zone; 

- Momenteel loopt er door deze zone een fietsverbinding naar 
de N42. 

 
- Zoekzone 4 Het binnengebied Voordries, Achterdries en Meerstraat: 

- Bestemming gewestplan: agrarisch gebied; 
- Volledig omsloten door woningbouw. 
 

- Zoekzone  5 Terrein palend aan de huidige ambachtelijke zone: 
- Bestemming gewestplan: agrarisch gebied; 
- Niet gelegen in een mogelijk actiegebied van het Vlaams Gewest; 
- Sluit aan bij het hoofddorp Oosterzele;  
- Geen woningen aanwezig op het terrein; 
- Sluit aan bij de huidige ambachtelijke zone; 
- Gelegen langs de N42. Een vlotte aansluiting via de 

Ambachtstraat  en een parallelweg om een aansluiting met de N42 
ter hoogte van de Gijzenzelestraat te krijgen, wordt gegarandeerd 
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in het streefbeeld van de N42. Het zwaar verkeer moet zo niet via 
een dorpskern of via woonstraten rijden; 

- Voldoende ruimte beschikbaar; 
- Natuurlijke en landschappelijke waarde is gering; 
- Geen overstromingsgebied; 
 

- Terrein aansluitend bij de meerkernige hoofddorpen. Indien men bij de 
Scheldewindeke of Balegem zou willen aansluiten geeft dit problemen met 
de ontsluitingen naar de N42 en zou de nieuwe locatie van het 
bedrijventerrein in agrarisch waardevol gebied vallen of te veel aansluiten 
bij een natuurgebied. 

 

 
 

Zoekzones lokaal bedrijventerrein 
 
Uiteindelijk werd de locatie (zoekzone 5) aan de huidige ambachtelijke zone 
weerhouden. 
Door de aansluiting bij het bestaande bedrijventerrein en de ligging dienen er 
wel voldoende garanties geboden te worden opdat het terrein niet zou 
evolueren naar een regionaal bedrijventerrein. De gemeente zal het nieuwe 

Zoekzone 
5 

Zoekzone 
2 
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4 
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3 

Zoekzone 
1 
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terrein zodanig moeten beheren of laten beheren dat ze ten dienste komt van 
de lokale bedrijven. 
Als begeleidende maatregelen moet het terrein een ruimtelijke herkenbaarheid 
krijgen en duidelijk afgelijnd worden t.o.v. haar omgeving.  
Bundeling van activiteiten/functies en voldoende opvang voor de vrachtwagens 
is wenselijk. Ook de opvang van vrachtwagens die her en der verspreid in de 
straten geparkeerd worden, moet kunnen plaatsgrijpen in deze zone. 

 
Dit nieuwe bedrijventerrein dient op een optimale manier ontwikkeld en ingericht te 
worden. Wat betekent dat bij de inrichting aan een aantal beoordelingsprincipes, zoals 
o.a. beschreven in het RSV, dient te worden voldaan:  

- Vlotte bereikbaarheid en ontsluiting; 
- De integratie in de omgeving t.o.v. de woonomgeving en het open 

ruimtegebied bv. door een groenbuffer; 
- Aandacht voor de duurzaamheid, eenheid in aanleg esthetiek en 

vormgeving; 
- Ruimtelijke principes in functie van het ruimtegebruik (bouwen in meerdere 

lagen indien mogelijk), verhoogde dichtheid, gabarieten …; 
- Collectief ruimtegebruik (bundeling van constructies, waterbuffering, 

parkeergelegenheden, laad- en losplaatsen); 
- Het beperken van grote reserves in eigendom van bedrijven; 
- Mogelijke fasering van de ontwikkeling; 
- Aard van de productiviteiten; 
- Rekening houden met de waterbeheersing;  
- Streven naar een optimale en kwaliteitsvolle inrichting van het 

bedrijventerrein; 
- … 

 
 

 3.3.2.4  HANDEL EN DIENSTEN IN DE KERNEN 
 

Kleinhandel maakt, als woonondersteunende voorziening, deel uit van de 
nederzettingsstructuur. Het in voldoende mate aanwezig zijn van handel en diensten in 
de kernen, is een voorwaarde om een leefbare kern te behouden en te ontwikkelen.  
De ontwikkelingsperspectieven voor nieuwe en bestaande kleinhandel worden bepaald 
door de visie op de gewenste nederzettingsstructuur. Naargelang de schaal van de 
betrokken inrichting zal bij de definitieve afweging moeten bepaald worden in hoeverre 
nieuwe handelszaken niet uitgesloten moeten worden in de woonlinten.  
Met het oog op de verkeersveiligheids- en de leefbaarheidsproblemen en wegens de 
verlinting van het landschap is een voorzetting van de huidige trend waarbij steeds 
meer winkels zich inplanten langsheen invalswegen en kruispunten niet gewenst. 
De kernen van Oosterzele, Scheldewindeke en Balegem blijven fungeren als lokaal 
winkelcentrum. Nieuwe ontwikkelingen moeten worden afgestemd op het niveau en de 
draagkracht van de betrokken kern. Nieuwe grootschalige handelszaken van lokaal 
belang kunnen enkel in de hoofddorpen voorzien worden.  
De maatregelen om de winkelvoorzieningen te ondersteunen zijn vanuit de 
structuurplanning eerder beperkt. Uiteindelijk speelt hier steeds het spel van de 
marktmechanismen een rol. 

 
 

 3.3.2.5  AGRARISCHE ACTIVITEITEN 
   

De hoofddoelstellingen zijn: 
- Behoud van de open ruimten en aaneengesloten arealen; 
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- Voor de landbouw is op socio-economisch vlak een lange 
termijnperspectief in functie van de lokale situatie nodig; 

- Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte 
gelaten worden voor structurele bedrijfsveranderingen: de land- en 
tuinbouw moet kunnen inspelen op technologische, economische en 
marktontwikkelingen; 

- Er dient een wisselwerking (afstemming) te gebeuren tussen de land- en 
tuinbouwfuncties en het natuurlijk milieu; 

- Gezien de bodemkundige kwaliteit is het noodzakelijk om de 
grondgebonden land- en tuinbouw alle kansen te bieden en voorrang te 
geven op de grondloze land- en tuinbouw. 

 
Zonevreemde landbouwbedrijven 
Binnen de gemeente Oosterzele bevinden zich drie zonevreemde landbouwbedrijven 
Deze zonevreemde bedrijven kunnen blijven zonder een bijkomende uitbreiding in het 
natuurgebied: 

� De huidige bedrijfsactiviteiten moeten kunnen verder gezet worden; 
� De huidige natuurwaarde van het terrein waar het bedrijf of een 

eventuele uitbreiding deel van uitmaakt is beperkt; 
� De bedrijfsgebouwen (of een eventuele uitbreiding) maken deel uit van 

een bebouwingsconcentratie en er kan slechts een beperkte  
uitbreiding gebeuren aanpalend aan de bestaande gebouwen; 

� De milieuhinder (geluid, trillingen, geur, zicht,…) is beperkt; 
� De huidige en potentiële natuurwaarden van de deelruimte mogen door 

de aanwezigheid van het bedrijf niet gehypothekeerd worden 
(verwevenheid). 

 
   

Beleid 
In sommige gevallen zijn bestaande land- en tuinbouwbedrijven juridisch zonevreemd 
(bv. indien zij gelegen zijn in woongebieden, industriegebieden of natuurgebied). 
Afhankelijk van de gewenste deelstructuur is verwevenheid en bijgevolg uitbreiding 
toch mogelijk en aanvaardbaar. Een uitbreiding in natuurgebied is enkel mogelijk 
wanneer de uitbreiding op geen andere manier kan gerealiseerd worden en indien dit in 
functie staat van het natuurgebied. Voor deze laatste zal in de uitvoeringsplannen 
bekeken worden of een landbouwfunctie te combineren is (verweving) of dat een 
zekere scheiding noodzakelijk is. De schaal van het bedrijf is belangrijk. 

 
 

Selectie 
Oosterzele: in Oosterzele ligt een landbouwbedrijf in het ontginningsgebied 

(Houtemstraat); 
 
Scheldewindeke: in het aanpalende perceel langs het Blauw kasteel 

(Schaperstraat) ligt een landbouwbedrijf voor een klein gedeelte in 
woongebied, maar grotendeels ligt het bedrijf in parkgebied; 

 
Moortsele: landbouwbedrijf in de Kloosterstraat gesitueerd in natuurgebied. 

   
 

3.3.3  MOGELIJKE ACTIES 
- Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan nieuw lokaal bedrijventerrein in aansluiting bij 

het bestaande bedrijventerrein in Oosterzele; 
- Mogelijkheden aanbieden voor het versterken van de bestaande ambachtelijke 

zone (o.a. verdichting mogelijk maken …); 
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- De bedrijven die gelegen zijn buiten de bedrijventerreinen en die zonevreemd zijn, 
kunnen gebiedsgericht benaderd worden. Verder onderzoek i.v.m. zonevreemde 
bedrijven is wenselijk, wat kan resulteren in een nieuw RUP; 

- Oplossingen bieden voor de zonevreemde landbouwbedrijven via de opmaak van 
een RUP zonevreemde landbouwbedrijven; 

- Gebiedsgericht beleid uitwerken in overleg met de provincie en de Vlaamse 
overheid ten aanzien van vrijgekomen agrarische landbouwbedrijven; 

- De opmaak van een RUP voor ontginningsgebieden is een gewestelijke taakIn 
Oosterzele is het Vlaams gewest bezig met de opmaak van een RUP voor de 
N&W Verlee BVBA. 



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 51 

3.4  DE GEWENSTE VERKEERSSTRUCTUUR 
 
De lokale verkeers- en vervoersstructuur wordt gedomineerd door de N42 en de spoorweg die de 
gemeente doorkruisen van noord naar zuid. 
De gewenste verkeersstructuur op gemeentelijk niveau wordt bepaald door de wijze waarop het lokale 
wegennet aangesloten wordt op de bovenlokale hoofdverkeerswegen. 
De grootste doelstelling is duurzame mobiliteit. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het gebruik van 
de aanwezige infrastructuur wordt geoptimaliseerd, verbeterd en veiliger wordt gemaakt. Dit betekent 
dat er maatregelen en kleine ingrepen dienen te gebeuren waarbij in ruime mate aandacht wordt 
geschonken aan de omgeving. Aan de hand van deze uitgangspunten kunnen de doeleinden als volgt 
worden geformuleerd: 

- Verbeteren van de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit; 
- De bereikbaarheid instandhouden; 
- De verkeersveiligheid verhogen; 
- Afstemming tussen functie en inrichting van de weg; 
- De groei van de automobiliteit beheersen door alternatieve vervoerswijzen. 

Het mobiliteitsplan van de gemeente werd als bron gebruikt voor het opmaken van de gewenste 
verkeersstructuur. In dit GRS is het vooral de taak om de nodige planologische ondersteuning te bieden 
voor het geformuleerde beleid in het mobiliteitsplan. 
 
 

3.4.1  SELECTIE EN CATEGORISERING VAN DE WEGEN 
Kaart 6 : gewenste verkeersinfrastructuur 
 
Met een selectie van de wegen naar respectievelijke functies (bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid) wordt ten aanzien van het beleidsdomein beleidscontinuïteit 
gegarandeerd. Hierdoor wordt het mogelijk eenduidig in te grijpen en gerichter te investeren in 
de wegeninfrastructuur. Zo worden op deze wijze tijdelijke ingrepen op de wegeninfrastructuur 
vermeden die na enkele jaren toch herzien moeten worden. 
De selectie zal aldus het meerjarenplanningsproces dat het beleid inzake openbare werken 
heeft ingezet, ondersteunen.  
 

3.4.1.1  PRIMAIRE WEGEN (GEWESTELIJK NIVEAU) 
  

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor de selectie van de primaire wegen. 
De N42 werd geselecteerd in de plannen op hoger niveau als primaire weg type II: 
deze weg verzorgt een verzamelfunctie voor de kleinstedelijke gebieden Zottegem en 
Geraardsbergen naar de E40-hoofdweg. Van belang zijn de verscheidene 
aanknopingspunten voor de ontginningsgebieden, de aanpalende woongebieden en de 
ambachtelijke zone (s). Naast de aanknopingen zal men ook rekening moeten houden 
met de aanpalende groene gebieden en de open ruimten.  
Zie ook bespreking deelruimte N42. 
 
 
3.4.1.2  SECUNDAIRE WEGEN (PROVINCIAAL NIVEAU) 
 
De Provincie is bevoegd voor de selectie van de secundaire wegen, alsook voor het 
uitwerken van het fietsroutenetwerk. 
De secundaire wegen worden behandeld in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Het 
zijn voornamelijk de secundaire wegen (en ook de lokale wegen) die behandeld worden 
via het mobiliteitsconvenantenbeleid.  
In het ontwerp van het PRS werden in de gemeente Oosterzele enkel de N46 en de 
N444 vanaf de Potaardeberg (Merelbeke) tot de N415 als secundair weg type II 
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geselecteerd. De secundaire wegen type II hebben een functie waar het verzamelen op 
bovenlokaal niveau primeert tegenover de verbindingsfunctie. Deze wegen verzamelen 
het verkeer uit een ruimer herkomst- of bestemmingsgebied. In mindere mate neemt de 
weg een verbindende taak op. 
De selectie als secundaire weg betekent geen vrijgeleide om een weg te veranderen in 
een straat met lintbebouwing. 

  
  

3.4.1.3  LOKALE WEGEN (GEMEENTELIJK NIVEAU) 
  

Lokale wegen zijn wegen waar het toegang geven de belangrijkste functie is. Ze zijn 
aldus niet van gewestelijk of provinciaal belang. De selectie van de lokale wegen 
behoort tot de bevoegdheid van de gemeente. 
 Op de lokale wegen gaan de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid boven de 
afwikkelingssnelheid. Deze keuze heeft niet als gevolg dat de capaciteit negatief wordt 
beïnvloed, maar wel dat alle verkeersdeelnemers op een veilige manier van dezelfde 
ruimte kunnen gebruik maken en dat door langzamer verkeer de geluidshinder wordt 
beperkt. Het doorgaand verkeer moet op deze wegen ontmoedigd worden (dit kan in de 
hand gewerkt worden door bijvoorbeeld het installeren van eenrichtingsverkeer, 
afsluiten van doorgangen, plaatsen van pijpenkoppen, aanpassing van de bestrating, 
groenaanplantingen, aanpassen wegbreedtes…). 
 
Het beleid ten aanzien van de langzame vervoersvormen (fietsers en voetgangers) is 
binnen de bebouwde kommen een typisch doortochtenbeleid, buiten de bebouwde kom 
gaat de inrichting in principe uit van een gescheiden verkeersafwikkeling. 
De bereikbaarheid van de verschillende bestemmingen binnen en buiten de gemeente 
moet voor het autoverkeer en fietsers kunnen gegarandeerd worden, mits plaatselijke 
beperkingen. Het doorgaand verkeer moet buiten de dorpskernen gehouden worden en 
zal via de gewest- en provinciewegen omgeleid worden. De gemeentelijke wegen zijn 
uitsluitend bestemd voor lokaal gebruik. De verkeersinrichting zal ook in die zin 
ingericht worden. Waar dit niet mogelijk is, is het doorgaand verkeer ondergeschikt en 
dient het zich als dusdanig te gedragen, mogelijk ten koste van het afwikkelingsniveau. 
De ruimte ingenomen door het mechanisch verkeer moet afgewogen worden tegen de 
ruimte nodig voor voetgangers, fietsers en verblijfsactiviteiten in het algemeen. Ook de 
snelheid van dit verkeer dient aangepast te zijn aan de omgeving. In gebieden met een 
overheersende verblijfsfunctie dient naar zone-30 gebieden gestreefd te worden. 
Tenslotte moet de bestaande verkeersinfrastructuur optimaal benut worden. 

 

Lokale wegen type 1: 
Lokale wegen type 1 zijn verbindingswegen tussen de grotere kernen in en om 
de gemeente: 

    -  Verbinding Oosterzele – Scheldewindeke (N415); 
     -  Verbinding Oosterzele/Scheldewindeke – Gavere/Merelbeke; 

     -  Verbinding Oosterzele/Scheldewindeke – N42 – St. Lievens-Houtem; 
    -  Verbinding Oosterzele/Scheldewindeke – Zwalm. 
   

Lokale wegen type 2 
Lokale wegen type 2 hebben een ontsluitende functie binnen de gemeente: 
van de deelgemeenten naar de centrumgemeente of al dan niet een 
(intergemeentelijke) ontsluiting tussen kleinere kernen: 

- Wettersesteenweg (tussen N42 en de Geraardsbergse Steenweg); 
- Geraardsbergse steenweg  vanaf kruising met Keiberg richting 

Melle; 
- Voordries – Dorp; 
- Groenweg- korte Ambachtenstraat; 
- Reigerstraat – Bavegemstraat- Hoogbavegemstraat; 
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- Gijzenzelestraat –Kerkstraat –Sint-Lievensstraat; 
- Aalmoezenijestraat; 
- Lembergestraat – Rooberg; 
- Bakkerstraat – Kloosterstraat; 
- Pastoor De Vosstraat – Vrijhem – Balegemstraat – Gootje – 

Rooigemstraat – Kalle – Boerenstraat; 
- Vijverstraat – Van Thorenburghlaan – Spiegel; 
- Molenstraat – IJshoute; 
- Houte. 

  
  

3.4.2  FIETSVERKEER 
Kaart 7 : gewenste structuur voor het zacht verkeer 
 
De hoofdstructuur voor het fietsverkeer voorziet veilige fietsverbindingen tussen enerzijds de 
buurgemeenten, deelgemeenten en wijken en anderzijds de fietsaantrekkende activiteiten in de 
omgeving van Oosterzele (Mariagaardschool, industrieterreinen in Kwatrecht en Merelbeke. 
Daarnaast heeft de gemeente met haar land- en tuinbouwgebied en met de aanwezigheid van 
de Molenbeekvallei voldoende troeven in handen om zich te profileren als een recreatief 
fietsoord. 
 
Fietsers zijn vooral binnen de verschillende dorpscentra terug te vinden (Dorp, Reigerstraat en 
Groenweg te Oosterzele, Stationstraat en Pelgrim te Scheldewindeke en Houte in Balegem). 
Tussen de kernen zijn voornamelijk de Windekekouter, Geraardsbergse Steenweg, Van 
Thorenburghlaan  (en Spiegel) en Pastoor De Vosstraat voor de fietsers belangrijk. 
 
Het fietsbeleid vormt een onderdeel van het globale mobiliteitsbeleid. Dit betekent bv. dat de 
fietsverbindingen optimaal moeten aansluiten op het openbaar vervoersbeleid. Dit kan ook 
betekenen dat de belangen van de auto in een aantal gevallen moeten wijken ten voordele van 
de fietsers. Er dient een afstemming van de fietsroutes te gebeuren op de 5 treinstations. Aan 
de stations zelf dienen overdekte en beveiligde fietsstallingen voorzien te worden, eventueel 
gekoppeld aan een fietsverhuurdienst en herstelplaats voor fietsers. Bijkomend dienen 
fietsstallingen aan de belangrijkste bushalten voorzien te worden.  
Bij het fietsbeleid dient prioritair aandacht te worden geschonken aan het beveiligen van 
schoolomgevingen en schoolroutes. 
 
Uitbouw fietsroutennetwerk: 
 
Het beleid is hier voornamelijk gericht op veilig en confortabele fietswegen. 
Er zijn nog te weinig fietspaden in Oosterzele. Momenteel zijn de huidige fietsvoorzieningen 
beperkt tot fietspaden in de Molenstraat en in de Gaverse Steenweg, fietsstroken langsheen de 
Wetterse Steenweg, een fietspad langsheen de N 465a vanaf Wetterse steenweg tot aan 
Kwaadbeek en een vrijliggend fietspad tussen de kernen van Scheldewindeke en Oosterzele, 
parallel met de Windekekouter. 
De hoofdstructuur voor het fietsverkeer voorziet veilige fietsverbindingen tussen enerzijds de 
buurgemeenten, deelgemeenten en wijken en anderzijds tussen de fietsaantrekkende 
activiteiten in de omgeving van Oosterzele (Mariagaardschool, industrieterreinen te Kwatrecht 
en Merelbeke). Hieromtrent kan een bijkomende verbinding langs de spoorweg tussen 
Balegem en Landskouter in samenspraak met de provincie bekeken worden. 
Daarnaast beschikt Oosterzele over diverse troeven om zich te profileren als recreatief 
fietsoord.  
Het provinciaal fietsnetwerk vormt het uitgangspunt voor het gewenste netwerk: centrale 
punten in de diverse kernen worden, voornamelijk door routes parallel aan drukke 
verkeerswegen, met elkaar verbonden. Voor de uitbouw van dit fietsroutennetwerk zal zoveel 
mogelijk gekozen worden voor routes los van drukke verkeerswegen en voor bestaande 
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kerkwegels. Een fietsdoorsteek langs of in de directe nabijheid van de spoorweg over heel het 
grondgebied van Oosterzele is een mogelijke oplossing om de  woonkernen van Landskouter, 
Moortsele, Scheldewindeke en Balegem met elkaar te verbinden. 
Ter hoogte van de N42 zullen ook enkele ongelijkvloerse kruisingen voor de fietsers voorzien 
worden. 
Een fietsroute hoeft dus niet steeds een afzonderlijk fietspad te betekenen. Een rustige 
landbouwweg kan ook als fietsroute fungeren. Op sommige plaatsen (zone 30) wordt 
geopteerd voor een gemengd verkeer. 
 
 

    
Tabel: verhouding  snelheid, intensiteiten en fietsvoorzieningen (bron mobiliteitsplan – 
Oosterzele) 
 

  
3.4.3  VOETGANGERSVERKEER 
Uit het scholenroutenonderzoek bleek dat de routes van het voetgangersverkeer zich 
voornamelijk concentreren in de omgevingen van de scholen. 
In verband met het voetgangersverkeer in Oosterzele dient specifieke aandacht te gaan naar 
de verblijfsgebieden, de verbindingen met de stations, de schoolomgevingen en de 
schoolroutes, de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet en de doortochten. 
 

-  Bij heraanleg van de centrumstraten dient een voldoende brede en comfortabele 
voetgangersruimte voorzien te worden. 

-  De verschillende wegbeheerders dienen voldoende aandacht te besteden aan een 
goede en veilige oversteekbaarheid van verkeerswegen en beperkte wachttijden 
voor voetgangers aan de verkeerslichten. 

-  Er dient voldoende rekening gehouden te worden met een toegankelijkheid voor 
rolstoelpatiënten, kinderwagens, blinden, enz. 

-  Aantrekkelijke, korte en veilige looproutes naar de stations… Streven naar een 
looptijdverkorting door het creëren van voetgangersdoorsteken. 

  
 

3.4.4  OPENBAAR  VERVOER 
De trein is een belangrijke drager van het openbaar vervoer in Oosterzele: Voor de 
treinverbinding zijn er stations en/of stopplaatsen in Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke, 
Balegem dorp en Balegem zuid waardoor de belangrijkste bestemmingen (Gent en Brussel) 
per spoor bereikbaar zijn.  
 
Extra aandachtspunt zijn de onderbediening van o.a. het station van Landskouter, de 
onderbediening van de wijk het Anker voor het verkeer naar de scholen in het Zottegemse, het 
gebrek aan busverbinding tussen Oosterzele en het centrum van Wetteren (voor Oosterzele 
wel belangrijk als winkel- en schoolcentrum).  



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 55 

In het kader van de realisatie van het Decreet Basismobiliteit in de gemeente, zullen bestaande 
reguliere spoorlijnen versterkt worden en worden er nieuwe lijnen en belbussen ingelegd. 
Bijkomend kan ook werk gemaakt worden van de ontwikkelingen en verfraaiingen van de 
stationsomgevingen d.m.v. een klantvriendelijke en functionele stationsomgeving aan te 
bieden. De wegen naar het station dienen veiliger gemaakt te worden voor fietsers en 
voetgangers. 
 
 
3.4.5  HERWAARDERING VAN DE VOETWEGEN 
Oosterzele heeft nog een aantal kerk- en buurtwegels die kunnen beschouwd worden als 
waardevolle te behouden elementen.  
Om het fiets- en voetgangersverkeer aan te moedigen, moeten de af te leggen routes korter en 
aangenamer zijn dan de routes die door het mechanisch verkeer gebruikt worden. Oude 
kerkwegels en buurtwegen moeten terug opgewaardeerd worden. Nieuwe doorsteken zijn een 
aandachtspunt. Deze paden kunnen o.a. de uiteinden van de doodlopende veldwegen met 
elkaar verbinden. Op deze wijze kunnen dan ook waardevolle, maar momenteel onbereikbare 
gebieden bereikbaar gemaakt worden. 
Naast functionele verbindingen zijn ook recreatieve routes langs waterlopen en langs groene 
linten mogelijk. 

   
Voor het uittekenen van dit netwerk kan het bestaand patroon van buurt- en kerkwegel als basis 
gehanteerd worden. In onbruik geraakte buurtwegen kunnen in ere hersteld worden om aldus 
hun historisch verbindende functie opnieuw op te nemen. Nieuwe fietsverbindingen vervangen 
de ontbrekende schakels in het netwerk. Bij het realiseren van dit alternatief netwerk zal vooral 
aandacht moeten besteed worden aan de kruisingen met het netwerk voor autoverkeer. Veilige 
oversteken op de N42 en de N415 zijn hier prioritair. 
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3.5 DE GEWENSTE STRUCTUUR MET ANDERE FUNCTIES 
 

3.5.1  DE GEWENSTE TOERISTISCH – RECREATIEVE STRUCTUUR 
kaart 8: gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

 
De inwoners van de gemeente moeten hun vrije tijd kwalitatief en dicht bij huis kunnen 
uitoefenen. 
 
Oosterzele ligt in het buitengebied en is daarom beperkt in haar economische groei in de 
traditionele zin van het woord. Daarom vindt de gemeente het dan ook noodzakelijk om de 
landelijkheid, haar erfgoed, de natuur en de open ruimte als ‘waarde’ en economische troef te 
beschouwen en uit te bouwen. Deze waarde zal des te groter zijn in de mate dat het karakter 
en de identiteit van Oosterzele beschermd en uitgebouwd wordt. Binnen deze visie past de 
uitbouw van het toerisme en het opzetten van structuren voor passieve recreatie en 
ontspanning. 
 
Binnen het ruimtelijk functioneren kunnen we twee soorten recreatievormen onderscheiden. 
Enerzijds zijn er de ‘actieve’ vormen van recreatie zoals de binnensporten en de buitensporten 
waarvoor een (bijkomende) infrastructuur noodzakelijk is. Anderzijds zijn er de ‘zachte’ 
recreatievormen, zoals het fietsen en het wandelen, die meer gebruik maken van de open 
ruimte.  
Nieuwe recreatievormen dienen afgestemd te worden op de vraag en behoefte. Ze moeten 
daarbij zoveel mogelijk aansluiten op bestaande sportinfrastructuren en/of op de kerngebieden 
voor het wonen. 
Volgens het gewestplan werd slechts één zone in de gemeente aangeduid als zone voor 
dagrecreatie, namelijk in Balegem ter hoogte van Nederstenberg (deze zone werd reeds voor 
de helft bebouwd). 
  
In het RSV wordt een algemeen principe voor de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve 
voorzieningen voorgesteld: ‘de bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur in het 
buitengebied moet in grote mate en op een meer optimale wijze benut worden. De verbetering 
van de kwaliteit van de aangeboden producten staat voorop en het aanbod van bestaande 
infrastructuur moet beter op elkaar inspelen.  
Het is niet wenselijk om op een grootschalige wijze toeristische of recreatieve voorzieningen uit 
te breiden of nieuwe in te planten in het buitengebied. 
Er moet gestreefd worden naar kwaliteitsvolle vormen van medegebruik door toeristisch-
recreatieve activiteiten van infrastructuur die voor een andere functie zijn uitgebouwd of door 
andere activiteiten benut worden.’ 
(p. 414-415) De mogelijkheden die het buitengebied biedt aan toerisme en recreatie moet 
worden erkend. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling is het recreatief medegebruik met respect 
voor de draagkracht van de omgeving.  
De ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch-recreatieve infrastructuur zullen worden 
bepaald door de positie ervan binnen en de impact ervan op de natuurlijke en agrarische 
structuur. 
 
In het PRS Oost-Vlaanderen worden verschillende deelruimten onderscheiden. Voor elk van 
deze deelruimten worden de uitgangspunten voor het beleid en de ruimtelijke visie en 
concepten geformuleerd. Oosterzele behoort tot de deelruimte Zuidelijk openruimtegebied. (= 
groot aaneengesloten open ruimte gebied tussen de verstedelijkingszones Brussel – Gent.) Het 
gebied wordt bestempeld als een landelijk landschap en groene long van bovenregionaal 
belang. Een belangrijke doelstelling voor de gewenste toeristisch-recreatieve structuur is: ‘de 
versterking van de recreatieve voorzieningen omwille van het ruimtelijk-functioneel belang.’ 
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De recreatiemogelijkheden vormen een belangrijk onderdeel van een leefbare woonomgeving. 
Een lokaal aanbod is belangrijk, maar het dekt slechts een deel van de behoeften. 
Gezien de eigenheid van de gemeente in het open ruimte gebied is een nieuwe ontwikkeling 
van een locatie voor motoren of andere luidruchtige sporten niet wenselijk. 

  
Binnen deze visie biedt het BPA Zonevreemde sportterreinen en jeugdactiviteiten als 
voorafname aan het GRS reeds een oplossing ten behoeve van de dringende ruimtelijke 
problemen voor volgende terreinen: 

  
- VZW Sporting Club Oosterzele (gelegen in agrarisch gebied); 
- Manège ‘Hippoc’ (hippotherapie) (deels in woongebied met landelijk karakter, deels in 

agrarisch gebied, deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied); 
- Manège ‘Vinkemolen’ (gelegen in agrarisch gebied); 
- KV Windeke (deels in woongebied, deels in landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied); 
- Jeugdhuis Pallieter (gelegen in agrarisch gebied); 
- VV Balegem (deels in woongebied met landelijk karakter, deels in landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied); 
- Voorwaarts Gijzenzele (gelegen in agrarisch gebied en in woongebied met landelijk 

karakter). 
 

Voor het voetbalterrein in Landskouter en Moortsele dient nog een oplossing gevonden te 
worden. 

  
 

3.5.1.1  DOELSTELLINGEN 
 
Ruimte dient gecreëerd te worden voor laag-dynamische toeristisch-recreatieve 
herbestemming van erfgoed, op maat van het landelijk gebied. Dit biedt kansen voor 
verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar plattelandstoerisme en –
recreatie. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten zijn niet gewenst in de 
open ruimte. 

  
  

3.5.1.2  RECREATIEPOLEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU  
   

Recreatie dekt vele ladingen. Binnen de gemeente kunnen we twee soorten 
recreatievormen onderscheiden:  

� Recreatie als een actieve vorm voor de binnensporten (volleybal, basket, 
judo,…); 

� Recreatie als actieve vorm voor de buitensporten (voetbal, tennis …) waarvoor 
telkens de bijhorende sportinfrastructuur noodzakelijk is;  

� Zachte recreatie onder de vormen van het fietsen en wandelen die op een 
andere manier van de buitenruimte zullen gebruik maken. 

In de gemeente zijn geen specifieke grote recreatiepolen als basis voor 
openluchtrecreatie aanwezig. Toch kan de sport zijn belangrijke sociale functie niet 
verbergen. 

 
� Een complementaire spreiding van voetbalterreinen: een voetbalsite per 

deelgemeente 
 

In iedere deelkern wenst de gemeente de bestaande basisinfrastructuur voor 
voetbal te behouden. De gemeente wil daarvoor de mogelijkheid aanbieden dat 
kinderen voetbal kunnen spelen in de eigen kern en dit op fiets- en 
wandelafstand van de woning. Enkel op die manier kunnen verplaatsingen 
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beperkt worden en krijgt de jeugd de kans om zich zelfstandig naar de sport-, 
recreatie-, of jeugdactiviteit te begeven. Vooral voor de allerkleinsten is dit van 
groot belang. Deze past ook binnen de visie om de leefbaarheid van elke kern 
op peil te houden. De gemeente ziet dit als een basisuitrusting voor de 
leefbaarheid van de kernen. 
Het meervoudig gebruik van de terreinen dient voorop te staan. Een kwalitatieve 
inrichting kan ervoor zorgen dat deze terreinen meer worden dan louter 
sportterreinen (speelterrein voor kinderen, skate-boarderruimte, 
ontmoetingspunt bij occasionele activiteiten…). 
 

� Voetbalterrein Landskouter 
 
Voor het voetbalterrein in Landskouter werd er nog geen oplossing geboden via 
het BPA Zonevreemde sportterreinen en jeugdactiviteiten. 
De beoordeling van dit zonevreemd sportterrein: 

o De bestaande infrastructuur wordt benut; 
o Alle activiteiten gebeuren in open lucht; 
o Terrein paalt aan een waardevol gebied voor natuur, maar ook aan een 

woonkorrel; 
o Vlot te bereiken, ook voor het fietsverkeer; 
o De ruimtelijke impact van de activiteit (ruimtelijke kenmerken, 

verkeersgenererend karakter, aard van de activiteiten, schaal, 
historische verwevenheid, gebruiksfrequentie…) dient beperkt te blijven; 

o De optie bestaat om dit terrein te voorzien als openluchtrecreatie en 
voor occasionele activiteiten op schaal van Landskouter. Tevens kan 
deze optie kaderen in functie van het medegebruik van de omliggende 
bossen (= respect voor de draagkracht van de omgeving); 

o Het terrein heeft geen invloed op de agrarische structuur; 
o Het is niet wenselijk om op een grootschalige wijze toeristische of 

recreatieve voorzieningen uit te breiden of een nieuw bijkomend terrein 
in te planten; 

o Het terrein dient mee geïntegreerd te worden in de aanpalende 
natuurlijke structuur en de uitbreiding en erkenning van de 
Molenbeekvallei (= landschappelijke inkleding). 
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� Voetbalterrein Moortsele 
 

o Gewestplan: landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 
o De bestaande infrastructuur wordt benut en vormt de enige mogelijkheid 

tot sporten in de deelgemeente Moortsele; 
o Alle activiteiten gebeuren in open lucht; 
o Vrij vlot te bereiken; 
o Op de site zijn enkel kleinschalige gebouwen aanwezig; 
o De zone sluit aan bij de dorpskern van Moortsele; 
o De ruimtelijke impact van de activiteit (ruimtelijke kenmerken, 

verkeersgenererend karakter, aard van de activiteiten, schaal, 
historische verwevenheid, gebruiksfrequentie…) dient beperkt te blijven; 

o Het terrein heeft geen invloed op de agrarische structuur; 
o De dichtstbijzijnde natuurlijke structuur is gelegen langs de Molenbeek 

aan de oostelijke zijde van de dorpskern; 
o Het is niet wenselijk om op een grootschalige wijze de recreatieve 

voorzieningen uit te breiden;  
o Er dienen voldoende garanties geboden te worden om de privacy van 

de omwonenden te garanderen via de inrichtingsmaatregelen (bv. 
bufferzones, omheiningen…); 

o Landschappelijke inkleding verplicht aan te brengen. 
 

                                                  
 

 
� Koppelen van jeugd-, sport- en recreatieterreinen aan een goed 

uitgebouwd netwerk voor fietsers en voetgangers 
Deze terreinen moeten op een veilige en comfortabele wijze bereikbaar zijn voor 
de zachte weggebruiker (fietsers en voetgangers). Slechts op die manier kan 
men ook het autoverkeer beperken en creëert men een optimale bereikbaarheid 
voor iedereen. Dit geldt niet alleen voor de sport- jeugd- of recreatieterreinen, 
maar ook voor andere publieke ruimten. Al deze sites kunnen met elkaar 
verbonden worden via een alternatief netwerk voor fietsers en voetgangers en 
tevens ook aansluiten op een hoger fietsroutennetwerk.  
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� Twee hoogwaardige recreatiepolen: één voor de binnen- en buitensporten 

en één voor een voetbalsite 
De gemeente wenst twee hoogwaardige recreatiepolen verder uit te breiden: 
één voor binnen- en buitensport aansluitend op de kern van 
Scheldewindeke/Oosterzele en één voor voetbal aansluitend op de kern van 
Oosterzele. 
 

Sporthal 
   

De gemeentelijke sporthal “De Kluize”, gelegen in de Sportstraat te 
Scheldewindeke wordt als belangrijke indoor-recreatie voor de 
gemeente Oosterzele beschouwd. De huidige zonering in het BPA nr 6 
Hettingen is bijna volledig volzet.  
Deze sporthal fungeert ook als vertrekpunt van het mountainbike 
parcours. Buiten liggen 3 tennisvelden en een parking voor een 85-tal 
wagens.  
Deze pool kan verder ontwikkeld worden. Bijkomende buitensportvelden 
en nieuwe infrastructuur zoals een Finse looppiste, BMX-parcours en 
Fito-meter dienen zoveel mogelijk gebundeld te worden aan de 
bestaande uitrustingen. Deze uitbreidingen kunnen in de directe 
omgeving van de sporthal opgevangen worden. Ook de aanleg van een 
nieuw speelbos kan hieraan gekoppeld worden. Bepaalde activiteiten 
zoals Finse looppiste, fitnessparcours kunnen verweven worden in het 
speelbos. 

    
 

Voetbal- en recreatie-infrastructuur op gemeentelijk niveau 
    

De gemeente opteert om de bestaande voetbalterreinen van Sporting 
Club Oosterzele als hoofdvoetbalinfrastructuur op gemeentelijk niveau 
uit te bouwen en verder uit te rusten, gezien er reeds een bestaande 
infrastructuur (3 terreinen – tribune – accommodatie zoals kleedkamers, 
stockageruimte) bestaat en omdat de terreinen door de gemeente zelf 
kunnen gebruikt worden om allerlei evenementen in te richten. (o.a. 
sportkampen …). De terreinen liggen in de directe omgeving van de 
kern van Oosterzele (= hoofddorp) en zijn vlot bereikbaar voor de zachte 
weggebruiker. Het mechanisch verkeer  dient zoveel mogelijk 
geconcentreerd te worden en bijkomend gedeeltelijk opgevangen te 
worden aan de Achterdries. Een kwalitatieve inrichting, een 
landschappelijke inkleding en een groene speelruimte kunnen er voor 
zorgen dat deze terreinen meer worden dan louter sportterreinen. Er 
dienen voldoende garanties geboden te worden om de privacy van de 
omwonenden te garanderen via inrichtingsmaatregelen. 
Deze zonering werd reeds weerhouden in het BPA Zonevreemde 
sportterreinen en jeugdactiviteiten.  
 

   
3.5.1.3  SPEELBOSSEN 

  
Niet alleen de lokale sportinfrastructuur moet verder worden uitgebouwd, ook de 
behoefte aan speelterreinen en speelbossen mag niet onderkend worden. Nieuwe 
locaties dienen onderzocht en afgewogen te worden t.o.v. de deelstructuren. Er kan ook 
geopteerd worden voor de realisatie van meerdere (kleinere) speelzones verspreid over 
de gemeente bijvoorbeeld één in het noorden (Moortsele, Landskouter) en één meer 
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centraal gelegen (Oosterzele, Balegem, Scheldewindeke). Op korte termijn kan ook via 
een gebruiksovereenkomst met een eigenaar van een bestaand bos, reeds een 
(tijdelijke) speelzone gerealiseerd worden voor de Oosterzeelse jeugd, terwijl elders 
een gemeentelijk speelbos wordt aangeplant (het geboorte- en speelbos ter hoogte van 
OBBC). 
 
Bij het zoeken naar een geschikte locatie dient rekening gehouden te worden met 
enkele criteria: 

- Nieuwe speelbossen worden bij voorkeur aangeplant aansluitend of in de 
omgeving van bestaande bossen om de bosstructuur te versterken; 

- Mogelijkheid tot aankopen van een bestaand – ecologisch minder waardevol/ 
kwetsbaar – bos als speelzone; 

- Bebossing in historische koutergebieden is niet wenselijk; 
- Ruimtelijke criteria: criteria op het vlak van inplanting: wat is de afstand tot de 

dorpskern en tot jeugdlokalen? Is het gebied veilig bereikbaar te voet, met de 
fiets of met het openbaar vervoer? Is het terrein bereikbaar voor hulpdiensten 
bij een ongeval?...; 

- Spelcriteria: criteria op het vlak van avontuurlijkheid en spelvriendelijkheid, 
waar zitten interessante speelmogelijkheden, eventueel mits aanpassing van 
het terrein…; 

- Doelgroep: inwoners, jeugdverenigingen. 
 

Locatievoorstel 1: Omgeving Ettingebos 
Beoordeling: 

o Pluspunten:  
- Centrale ligging vanuit Oosterzele, Scheldewindeke en 

Balegem; 
- Ligging langs rustige wegen; 
- Weinig bebouwing in de omgeving; 
- Een bosuitbreiding palend aan dit bestaande bos biedt 

voordelen voor de gebruiker; 
- De aanplanting kan het boscomplex versterken. 

o Minpunten:  
- Opgenomen in het Vlaams ecologisch netgebied; 
- Aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden; 
- Minder vlot te bereiken; 
- Vrij nat gebied zowel in zomer als in de winterperiode. 

 
Locatievoorstel 2: Omgeving Sporthal 
Hier liggen nog enkele (loof)bosfragmenten. Het bos zou een mooie overgang 
kunnen vormen tussen de sport- en jeugdaccommodatie en het bestaande 
populierenbos (Ettingebos). 
Beoordeling: 

o Pluspunten:  
- Centrale ligging vanuit Oosterzele en Scheldewindeke; 
- Veilig bereikbaar; 
- Weinig bebouwing in de omgeving; 
- Een bosuitbreiding palend aan dit bestaande bos biedt 

voordelen voor de gebruiker; 
- Vrij nat gebied zowel in zomer als in de winterperiode. 
 

o Minpunten:  
- Ettingebos is opgenomen in het Vlaams ecologisch netgebied; 
- Aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden in het Ettingebos;  
- Vrij nat gebied zowel in zomer als in de winterperiode. 
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Locatievoorstel 3: Omgeving bos Kapelweg (Balegem) 
Aansluitend bij een bestaand bos langs de Kapelweg. 
Beoordeling: 

o Pluspunten:  
- Goed gelegen voor de Balegemse jeugd; 
- Gemakkelijk bereikbaar; 
- Weinig bebouwing in de omgeving; 

o Minpunten:  
- Geen centrale ligging; 
- Rijke ondergroei. 

 
Locatievoorstel 4: Populierenbos aan Berg (Balegem) 
Het ‘populierenbos aan Berg’ (4ha - Balegem) komt hiervoor in aanmerking. 
Het is op dit ogenblik nog privaat domein, maar de eigenaar wenst een deel 
van het bos langsheen de weg (Broek) te verkopen. Het volledige bos is iets 
minder dan 4ha groot en er zijn geen bijzondere natuurwaarden aanwezig.  
Beoordeling:  

o Pluspunten:  
- Goede haalbaarheid voor snelle verwerving; 
- Ligging langs rustige wegen; 
- Uitgangspunt bestaand populierenbos biedt mogelijkheden; 
- Geen bijzondere natuurwaarden aanwezig; 
- De aanpalende weide-restgronden-bospercelen bieden 

eventuele uitbreidingsmogelijkheden. 
o Minpunten:  

- Minder centrale ligging, enkel voor Balegem zeer goed gelegen; 
- Vrij monotoon bos. 

 
Locatievoorstel 5: Bossen van het Blauw Kasteel 
Het bos is ca. 20ha groot en is privaat eigendom 
Beoordeling: 

o Pluspunten: 
- Vrij groot boscomplex; 
- Mogelijkheid tot afsluiten van een gebruiksovereenkomst. 

o Minpunten: 
- Ligging aan de gemeentegrens; 
- Moeilijk te bereiken.  

 
Locatievoorstel 6: Huidig voetbalveld Landskouter  
Het voetbalterrein van Landskouter grenst aan het Aalmoezenijebos. Wanneer 
een alternatief kan geboden worden voor de voetbalclub, kan het terrein als 
speelbos worden ingericht. 
Beoordeling: 

o Pluspunten: 
- Vrij groot boscomplex in de omgeving; 
- Samenwerking met de gemeente Melle is mogelijk. 

o Minpunten: 
- Te kleine oppervlakte; 
- Geen centrale ligging: meer gericht naar Landskouter en 

Gijzenzele. 
 
Locatievoorstel 7: Omgeving Heidebos  
Het sinds 2003 gemeentelijk bos heeft een oppervlakte van 1ha. 
Beoordeling: 
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o Pluspunten: 
- Aankoop aanpalende gronden is mogelijk gezien zij grotendeels 

eigendom zijn van het OCMW. 
 

o Minpunten: 
- Ecologisch waardevol met voorjaarsbloeiers; 
- Vrij natte bodem; 
- Niet centraal gelegen, meer gericht op Balegem. 
 

Locatievoorstel 8: Ontginningsgebied betoncentrale  
De site is gelegen aan de overzijde van de N42 in het oosten van de gemeente. 
De oude site van OBBC (ontginningsgebied) is volledig ontgonnen en terug 
opgevuld. De nodige contacten met het agentschap Natuur en Bos zullen 
gelegd worden. Het gebied kan bereikt worden via de Houtemstraat. Ter 
hoogte van de Houtemstraat wordt er ondertunneld. Het kruispunt IJshoute 
wordt eveneens ondertunneld met een op- en afrittencomplex waarop ook de 
ventwegen kunnen aangesloten worden. 
 

o Pluspunten: 
- De eigenaar van het terrein stelt de site ter beschikking; 
- Er wordt een combinatie van geboortebos en speelbos voorzien; 
- De directe nabijheid van het Houtembos en de  Bijlokebeek. De 

aanleg kan als verlengde van deze gebieden voorzien worden; 
- De aanleg kan volledig gestuurd worden; 
- Verwezenlijking van een goede nabestemming; 
- Omwille van de ondertunneling ter hoogte van de Houtemstraat 

en de IJshoute is er een beveiligde overgang van Balegem en 
Oosterzele naar de site van het ontginningsgebeid. 

o Minpunten: 
- Minder centraal gelegen; 
- Meer gericht op Balegem, Oosterzele en Het Anker. 

 
De twee locatievoorstellen, Ettingebos en sporthal, grenzen praktisch aan elkaar en 
zullen dan ook samen beschouwd kunnen worden als een mogelijke oplossing voor de 
inrichting van een speelbos maar blijft wel vrij nat. De locatie Blauw Kasteel komt enkel 
in aanmerking als tijdelijke speelzone en als overgangsmaatregel in afwachting van een 
permanent gemeentelijk speelbos. Het Heidebos in Balegem komt niet in aanmerking 
omwille van zijn weinig centrale ligging in de gemeente, maar kan wel als lokaal 
speelbos fungeren. 
De gemeente kan ook opteren om op verscheidene plaatsen kleinere speelbossen in te 
richten. De zone van het voetbalveld Landskouter komt in aanmerking indien er een 
alternatief voor de voetbalclub kan gevonden worden. 
De gemeente opteert om voorlopig het locatievoorstel 4 – populierenbos aan Berg – te 
weerhouden wegens goede haalbaarheid (verwerving) en speelmogelijkheden en 
aanvaardbare ligging. Bijkomend zal locatie 2 dient mee in overweging genomen 
worden bij het uitbreidingsgebied van de sporthal en uitbreiding van het Ettingebos. 
 
De voorkeur gaat echter uit naar de zone 8 waar momenteel de betoncentrale gevestigd 
is. Het terrein is volledig ontgonnen en terug opgevuld. De gemeente heeft hier reeds in 
een eerste fase een geboortebos aangelegd. In het voorjaar van 2011 wordt een 
tweede fase voorzien. Door de aanleg van een bos krijgt het ontginningsgebied een 
degelijke nabestemming. 
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Zoekzones speelbossen 

 
 
3.5.1.4  ANDERE SPORTVOORZIENINGEN 

   
Naast het bundelen van recreatieve voorzieningen dienen ook andere bijzondere kleine 
lokale sportvoorzieningen mogelijkheden te krijgen om zich te ontwikkelen (o.a. 
manèges). Zij dienen duidelijk getoetst te worden aan een beoordelingskader t.o.v. 
bestaande ruimtelijke structuren: 

- Ligging t.o.v. de bestaande natuurlijke structuur; 
- Ligging t.o.v. de bestaande agrarische structuur; 
- Ligging t.o.v. de bestaande nederzettingsstructuur; 
- Ligging t.o.v. de bestaande verkeersstructuur; 
- Ligging t.o.v. de bestaande landschappelijke structuur. 
 

De streek van Oosterzele leent zich ruimschoots om de open ruimte als mogelijkheid uit 
te bouwen voor het recreatief medegebruik, maar dit dient in harmonie te blijven met de 
hoofdgebruikers van de open ruimte.  
Alle vormen van te luidruchtige recreatie dienen geweerd te worden. 

1 en 2 

7 

4 
 
3 

5 

6 

8 
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 3.5.1.5  ZONE VOOR DAGRECREATIE 

  
Deze zone voor dagrecreatie (4.600m²) is gelegen ten zuiden van en maakt deel uit van 
de kern van Balegem. Een deel van het oorspronkelijke terrein is reeds bebouwd. De 
oppervlakte van het nog niet bebouwde deel bedraagt ongeveer 3800m². De grond is 
eigendom van een sociale huisvestingsmaatschappij.  
De visie bestaat om het nog niet bebouwde gedeelte te laten bebouwen in functie van 
sociale woningbouw. De zone is te beperkt om ontwikkeld te worden als 
dagrecreatiezone. Er dient wel een strook openbaar groen voorzien te worden.  
Als compensatie hiervoor wordt op het einde van de Leeuwerikstraat en gedeelten van 
het woonuitbreidingsgebied die palen aan de Nachtegaalstraat een ruime speelzone 
van ongeveer dezelfde oppervlakte (4.900m²) voorzien. 

  
  

3.5.1.6  TOERISTISCHE STRUCTUUR 
 
Diverse 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, de 
watermolen in Balegem…), stokerijen en diverse oude hoeves, fungeren als gebouwen 
met een belangrijke toeristische waarde. Deze worden beschouwd als puntrelicten in 
het landschap en dienen mee opgenomen te worden in de toeristische routes. 
Waardevol erfgoed (o.a. bunkers) moet verder ontwikkeld worden met respect voor de 
natuur en open ruimte.  
Hoevetoerisme moet zich kunnen ontplooien. 
 
 
 3.5.1.7  JEUGDACTIVITEITEN  

  
Bestaande jeugdbewegingen moeten hun sociale werking verder kunnen zetten met 
voldoende open ruimte. De bestaande terreinen en gebouwen dienen dus ter plaatse 
bestendigd en eventueel verder uitgebreid te worden.  
 
Voorwaarden voor nieuwe voorzieningen: 

- Nieuwe locaties dienen in de kernen of aan de rand van de kernen voorzien te 
worden. Zij mogen geen bedreiging voor het landschap vormen; 

- Het moet gaan over kleinschalige voorzieningen die de ruimtelijke draagkracht 
van de omgeving respecteren; 

- De voorzieningen zijn op een veilige manier bereikbaar voor voetgangers, 
fietsers en autoverkeer. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is een 
pluspunt. 

 
 
3.5.1.8  RECREATIEF MEDEGEBRUIK VAN NATUURGEBIEDEN 

   
Bij de beschrijving van de gewenste natuurlijke structuur werd reeds gemeld dat het 
recreatief medegebruik van de natuurgebieden mogelijk moest zijn. Dit moet wel 
kaderen in een systematische uitbouw van een netwerk. Deze uitbouw blijft 
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ondergeschikt aan de natuurfunctie en kan pas toegestaan worden wanneer de 
recreatie inpasbaar is in het ontwikkelingsplan van het desbetreffende gebied. 

   
3.5.1.9  MAATREGELEN 

 
- Opmaak RUP zonevreemde sport- en recreatie voor wat betreft het 

voetbalterrein in Landskouter en het voetbalterrein in Moortsele. Een afweging 
t.o.v. de deelstructuren en de vergunningssituatie dient opgemaakt te worden; 

- Onderzoek naar een locatie voor speelterreinen en speelbossen, liefst zo dicht 
mogelijk bij de dorpskernen of in zones aanpalend aan de bestaande bossen of 
binnen de groene verbindingslinten zonder inbreuk op de bestaande natuurlijke 
structuur; 

- Netwerkvorming voor recreatief medegebruik door het inschakelen van 
bijkomende voetwegen; 

- De verdere ontwikkeling van de recreatiepool ‘sporthal’ dient onderzocht te 
worden. 

 
Volgende principes worden vooropgesteld: 
- Verwevenheid met wonen moet worden ondersteund. Het beleid dient erop 

gericht te zijn het bundelen van de sportactiviteiten in of zo dicht mogelijk bij de 
woongebieden van het buitengebied  te laten aansluiten; 

- De invulling moet afgestemd worden op de vraag en behoefte van de inwoners; 
- Bestaande toestanden kunnen behouden blijven maar dienen landschappelijk 

beter ingekleed te worden zonder de draagkracht van de agrarische en 
bebouwde omgeving te schaden. De ontwikkeling dient te gebeuren binnen en 
rekening houdend met de belangrijke structuren eigen aan de open ruimte; 

- Het programma en de activiteiten dienen opgesteld te worden in functie van de 
betrokken kern; 

- Onderbouwde afweging voor de inplanting en de aankleding van de 
infrastructuur; 

- Aandacht voor de bereikbaarheid, voornamelijk gericht naar de zachte 
weggebruiker.  

 
 

3.5.2  DE GEWENSTE GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 
kaart 9: gewenste gemeenschapsvoorzieningen 
 

3.5.2.1  DE GEWENSTE STRUCTUUR VOOR DE MEDISCHE 
VOORZIENINGEN 

 
Het home “O. L. Vr. Ter Veldbloemen” en het jongenstehuis “vzw Hadron” zijn 
gesitueerd in de deelgemeente Oosterzele. Beide homes zijn volgens het gewestplan in 
een niet-geëigende zonering gelegen (agrarisch gebied) en dienen nog een oplossing 
te krijgen. 
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In Gijzenzele ligt het ortho-agogisch centrum “De Beweging” (Brielstraat) in agrarisch 
gebied. Hiervoor dient eveneens een oplossing gevonden te worden om 
rechtszekerheid te bieden. De site ligt aan de grens en gedeeltelijk over de grens met 
de gemeente Melle. 
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Ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde voorzieningen in de 
deelruimte noordelijk openruimtegebied: 

  
� De voorziening zorgt niet voor een verstoring van het open karakter 

van de omgeving, er is geen conflict; 
� De beperkte uitbreiding genereert geen extra milieu- of visuele hinder; 
� De voorziening ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een 

goede aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 
� De huidige en potentiële mogelijkheden voor de landbouw worden niet 

gehypothekeerd door een eventuele uitbreiding; 
� De voorzieningen hebben geen invloed op de natuurlijke structuur; 
� De inplanting van de voorziening en de mogelijke uitbreidingen dienen 

benaderd te worden vanuit landschappelijk standpunt en de inpassing 
ervan; 

� Schaalvergrotingen worden uitgesloten. 
 

 
 
3.5.2.2  DE GEWENSTE STRUCTUUR VOOR DE GEMEENTELIJKE 
DIENSTEN  

 
Oosterzele:  

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

� De gemeentelijke technische dienst, gelegen tussen de kerk en het 
gemeentehuis, is gedeeltelijk in woongebied en gedeeltelijk in agrarisch 
gebied gelegen. Momenteel is er een gebouw met opslagruimte, 
stalling voor het materieel, een kantoor en kleedkamers opgetrokken. 
Achteraan bevindt zich een stapelplaats in open lucht waar zand, 
kiezel, andere grondstoffen en technisch materieel worden opgeslagen. 
De gemeente wil het huidige volledig ingenomen terrein als zone voor 
gemeenschapsdiensten voorzien met een mogelijkheid voor een kleine 
uitbreiding van de bestaande loods.   

 
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. 
De begraafplaats is zonevreemd. 

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

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

 
Het beleid is hier gericht op het behoud en het geven van een juridische zekerheid: 

- Een maximale verweving van de activiteiten met de activiteiten in haar 
bebouwde of onbebouwde omgeving wordt nagestreefd. Goed nabuurschap 
vormt het uitgangspunt; 
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- Alle mogelijkheden en voorzieningen voor verdere ontwikkeling op de 
bestaande locatie worden uitputtend aangewend; 

- Het bestaande en toekomstige mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel; 
- De huidige economische betekenis van het bedrijf en zijn activiteiten; 
- De ruimtelijke implicaties bij een herlocatie (bijkomende infrastructuren, 

bijkomend ruimtegebruik, versnippering van onbebouwde ruimte, vermindering 
van ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, landbouw, bos, …) worden 
afgewogen tegenover de ruimtelijke implicaties van een ontwikkeling op de 
bestaande locatie; 

- De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
De ruimtelijke draagkracht is niet in algemene regels te vatten, deze wordt 
gebied per gebied bepaald. Historisch gegroeide situaties en hinder zijn mede 
bepalend voor de draagkracht; 

 
 

3.5.2.3  MAATREGELEN 
- Opmaak RUP voor het home “O. L. Vr. Ter Veldbloemen” en het jongenstehuis 

“vzw Hadron” . Een afweging t.o.v. de deelstructuren en de vergunningssituatie 
dient opgemaakt te worden; 

- Opmaak RUP zonevreemde begraafplaatsen. 
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3.6  DE GEWENSTE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 
kaart 10: gewenste landschappelijke structuur 

 
Het landschap is een veelomvattend begrip waarvan de betekenissen nogal uiteenlopen. Het begrip 
‘landschap’ kan vertaald worden in de waarneembare omgeving dat bepaald wordt door een 
samenhang en de wisselwerking tussen reliëf, bodem, water, mens … en is dus een veelomvattend 
begrip. 
Het landschap kan randvoorwaarden opleggen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de diverse 
functies en activiteiten, dit echter zonder de ontwikkelingsmogelijkheden van de structuurbepalende 
functies in het gedrang te brengen (PRS). 

  
Algemeen beleid 

- Behoud van de elementen van de landschapseenheden in hun gaafheid, herkenbaarheid 
en samenhang;  

- Verdere verstedelijking van het landelijk gebied tegengaan teneinde het landelijk karakter 
en de open ruimte te vrijwaren; 

- Bijzondere zorg tegen bodemvervuiling; 
-    De overgang tussen het landelijk gebied en de woonkernen verbeteren. 

 
 
3.6.1  OPWAARDERING RELICTZONES – ANKERPLAATSEN – 
PUNTRELICTEN 
Het gaat om representatieve en gaaf gebleven gedeelten van een cultuurhistorisch landschap 
(landschap Land van Zottegem en het landschap Land van Wetteren en Lede). De zones die in 
de landschapsatlas aangeduid werden als relictzone of ankerplaats, krijgen prioriteit bij het 
verder versterken van de landschappelijke structuren.  
 
Beleid 
Het doel in deze gebieden is gericht om de bestaande relicten en ankerplaatsen in hun 
gaafheid, herkenbaarheid en samenhang te behouden en waar mogelijk is deze te herstellen. 
Deze visie omvat maatregelen op velerlei vlak: ecologisch en landbouwkundige maatregelen in 
verband met woningen, bedrijven en recreatie en werd grotendeels behandeld in de vorige 
gewenste deelstructuren. 
 
Selectie van de relictzones: 

- Relictzone “Moortelbos, Hooimeersbeek, Ettingebos”; 
- Relictzone “Betsbergse bossen”; 
- Relictzone “Oud-bosrelictzone bij Melle-Merelbeke”; 
- Relictzone “Beerlegem, Stampkotbeek, Munkbosbeek, Blauw kasteel”; 
- Relictzone “Land van de Molenbeken”. 

 
 Selectie als ankerplaatsen: 

- Ankerplaats “Betsbergbos, Gootbos, Ter hulst en omgeving” (A1); 
- Ankerplaats “Ettingebos en omgeving” (A2); 
- Ankerplaats “Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem” 

(A3). 
  
Selectie als puntrelicten  
Puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving. Het zijn dikwijls 
bouwkundige elementen met een bijzondere erfgoedwaarde. Het beleid richt zich hier specifiek 
naar de versterking van de zichtbaarheid en het behoud ervan. De puntrelicten werden tevens 
geselecteerd in het informatief gedeelte:  

- Hoeve Van Durme en omgeving Gijzenzele (1); 
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- 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); 
- Sint-Gangulfuskerk Oosterzele (11); 
- Kasteel Keiberg (12); 
- Sint-Kristoffelkerk Scheldewindeke (13); 
- Windekemolen (14); 
- Dorpskern Balegem (15); 
- Stenenmolen of molen ten Berg (16); 
- Blauw kasteel (17); 
- Klepmolen (18); 
- Waterhof Oosterzele (19). 

 
 

3.6.2  DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE OPEN 
KOUTERGEBIEDEN 
 

Deze open ruimtegebieden zijn de niet of weinig bebouwde ruimten aanpalend aan de 
bebouwde gebieden die zorgen voor de continuïteit van deze ruimtes. 
Met betrekking tot de open kouterzones dient gestreefd te worden naar het behoud van de 
open ruimte en de landschappelijke waarden: 

- Verdere versnippering door woonuitbreiding of door aanleg van infrastructuren dient te  
worden tegengegaan: 

- De oprukkende bebouwingsdruk dient gestopt te worden door verdere 
lintbebouwing in dit landschap een halt toe te roepen;  

- De vestiging van nieuwe geïsoleerde, alleenstaande constructies in 
natuurgebieden of landschappelijk waardevol agrarische gebieden en agrarische 
gebieden dient te worden verboden; 

- Tevens wordt dit open kouterlandschap ontsierd door de inplanting van grotere 
agrarische bedrijven en stallingen. Een verbetering van de integratie van de 
gebouwen in het open landschap kan gebeuren door de aanbreng van 
streekeigen groenschermen. Een verzorgde groenaanplant in en rond het bedrijf 
zal bijdragen tot een betere opbouw van het landschap. Het bouwen van nieuwe 
grote bouwvolumes in de afgebakende open ruimte gebieden moet vermeden 
worden. 

- Buffering van K.M.O.-gebieden en industriële gebouwen door de aanbreng van een 
groenbuffer, is wenselijk; 

- De oorzaken van bodemerosie in het koutergebied dienen bestreden te worden;  
- In de open akkergebieden dient tevens de natuur als bijfunctie naast de agrarische 

hoofdfunctie gestimuleerd te worden: de aanleg en handhaving van voldoende brede 
wegbermen en randelementen is wenselijk. 

 
 
3.6.3  DE GEWENSTE STRUCTUUR VAN HET BEEKVALLEIEN-
LANDSCHAP 
  

De eigenheid van dit matig gesloten landschap kan behouden worden door een zo groot 
mogelijke uitbreiding van de diverse in de beekvalleien aanwezige beken, grachten, 
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knotwilgenrijen, elskanten en bomenrijen (meestal populieren), alsook de talrijke heggen en 
kleine boomgaarden in de buurt van hoeves.  
 
De verschillende beekvalleien moeten als een groen lint doorheen de gemeente lopen, 
waardoor een verdere uitbouw van de nog resterende alluviale bosjes noodzakelijk is.  
Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in bebouwde gebieden is een 
bijzonder aandachtspunt. 

  
  

3.6.4  DE GEWENSTE STRUCTUUR VAN DE GESLOTEN BOSGEBIEDEN 
 

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. Het behoud en 
uitbreiding van deze zone wordt gestimuleerd. Natuurlijke verbindingen tussen deze bossen zijn 
noodzakelijk. 
Zo kunnen er ook publiek toegankelijke bossen aangeplant worden aansluitend bij de 
bestaande bossen. 
 

  
3.6.5  DE GEWENSTE STRUCTUUR VAN DE OPEN RUIMTE ONDER 
VERSTEDELIJKINGSDRUK  

  
De verstedelijkingsdruk ligt aan de basis van de verspreide bebouwing in de open ruimte. De 
hierbij horende omliggende tuinen vormen veelal storende zonevreemde elementen in het 
landschap, gezien zij vaak uit niet inheemse beplanting opgebouwd worden. Om die reden 
moeten aanplantingsvoorschriften afdwingbaar worden opgelegd onder begeleiding van 
deskundigen.  
 
Verdere versnippering door woonuitbreiding of door aanleg van infrastructuren dient te worden 
tegengegaan. 
De oprukkende bebouwingsdruk dient gestopt te worden door verdere lintbebouwing in dit 
landschap een halt toe te roepen. Het stimuleren van inbreiding in de eigenlijke woonzones, 
kleinere kavels en de afbakening van een scherpe begrenzing van de woonkernen dienen 
hiertoe bij te dragen. 
 
Door de aanbreng van groene bufferzones rond de woongebieden, kan tevens de overgang 
met het omliggende landschap verbeterd worden en wordt de aanpalende agrarische ruimte 
maximaal bewaard.  
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4. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOOR DE 
DEELRUIMTEN  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 74 

4.1  DEELRUIMTE OOSTERZELE  
kaart 11: gewenste structuur deelruimte Oosterzele  
 

4.1.1  VISIE EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

  
De kern van Oosterzele blijft in principe de kern waar de woonfunctie primeert. Kleinhandel, 
diensten, horeca, kleinschalige bedrijvigheid, culturele functies en gemeenschapsvoorzieningen 
komen er verweven met de woonfunctie voor. 
De woonfunctie wordt versterkt door inbreiding en kernversterking. In functie van de 
gezinsevolutie is in de gemeente eveneens een differentiatie van het woningaanbod gewenst. 
Deze differentiatie wordt prioritair in de kern gerealiseerd. Het versterken en differentiëren van 
de woonfunctie gebeurt via het aansnijden van de nog resterende binnengebieden. Het 
verdichten van het woongebied kan o.a. gerealiseerd worden bij de herziening van het BPA 
Kasteelwijk. Waar het nog kan, kunnen bijkomende bouwpercelen voorzien worden of kunnen 
de bestaande magazijnen en serres in het binnengebied omgezet worden naar woongebied. 
Een te sterke verdichting en het volledig dichtslibben van de kern is echter niet gewenst. De 
open ruimteverbinding tussen enerzijds Scheldewindeke en Oosterzele ter hoogte van de 
sporthal ‘De Kluize’ dient open te blijven zodat de kernen niet naar elkaar kunnen toegroeien.  
Oosterzele beschikt over een lokaal winkel- en dienstencentrum. Haar verzorgingsgebied strekt 
zich uit over gans de gemeente. De functies worden versterkt door het uitbouwen van een 
lokale activiteitenas. Binnen de kern dient er plaats gemaakt te worden voor toeristische en 
culturele voorzieningen. 
Binnen de kern van Oosterzele liggen nog een aantal gebouwen die in aanmerking komen als 
erfgoed. De gemeente wil de kern opwaarderen en duidelijke richtlijnen  opmaken wat betreft 
o.a. het behoud van deze gebouwen, de gabarieten in de kern, afbakening van de kern … wat 
kan resulteren in de opmaak van een RUP. 
De band tussen de kern van Oosterzele en de aanpalende natuurgebieden en bosgebieden 
(Park Smissenbroek) moet versterkt worden. Dit kan door het versterken van de natuurfunctie, 
maar ook door het aanleggen van kwalitatieve openbare ruimtes in relatie met die gebieden. 
 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan wordt de mogelijkheid gelaten om aansluitend bij het 
hoofddorp een lokale ambachtelijke bedrijvenzone van 5ha te voorzien. De voorkeur van het 
gemeentebestuur gaat uit naar een uitbreiding ten noorden van de huidige ambachtelijke zone 
die aansluit op de woonkern van Oosterzele. De nieuwe bedrijvenzone kan vlot ontsloten 
worden naar de N42.  

 
 

4.1.2  DOELSTELLINGEN 
Streven naar een compacte kern met een bundeling van handel en diensten langs 
de activiteitenas 
Binnen de afbakening van de dorpskern van Oosterzele dient zoveel mogelijk gestreefd 
te worden naar een compacte vorm. Het is dus aangewezen een verdere verdichting 
van het bebouwd weefsel te concentreren binnen dit gebied.  
Door een hogere woondichtheid te voorzien, wordt de kern geaccentueerd in het 
centrale woonlint. 
De doelstellingen op korte en middellange termijn zijn erop gericht om de voorzieningen 
volledig op het peil te brengen van de behoeften van de gemeente en om tegelijkertijd 
het ruimtelijk kader te scheppen of te verfijnen dat de aanwezigheid van deze 
voorzieningen ondersteunt. De voorzieningen omvatten openbare en particuliere 
dienstverlening, culturele voorzieningen en handel. 
Het centrumgebeuren en de verzorgingsfunctie wordt verder uitgebouwd met de nodige 
dichtheid en uitstraling. Een te sterke verdichting van de kernen is echter niet gewenst. 
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In functie van de leefbaarheid van de kernen is er nood aan voldoende lokale 
kleinschalige groenelementen. 

 
 

 Realiseren van woonprojecten via inbreiding 
 Het verder invullen van het woongebied gelegen in het BPA Kasteelwijk. 
Nieuwe woonprojecten binnen de verscheidene woongebieden zoals voorzien in het 
gewestplan dienen gerealiseerd te worden à rato van minimum 15 wo/ha en maximum 
20 wooneenheden/ha. 
Gezien het woongebied langs de Molenbeek in Balegem niet kan gerealiseerd worden 
omwille van de omzetting naar valleigebied (aanleg oeverzone), wordt een compensatie 
van dit gebied voorgesteld in het binnengebied van de Voordries-Achterdries-
Meerstraat. Dit is een versnipperd ingesloten landbouwgebied, volledig omgeven door 
lintbebouwing. De ontwikkeling kan pas gerealiseerd worden na de opmaak van een 
gekoppeld RUP.  
Het binnengebied Voordries-Groenweg-Dorp dat in het gewestplan als 
woonuitbreidingsgebied ingetekend staat, wordt ontwikkeld als woongebied. Hierin kan 
een deel sociale huur- en koopwoningen voorzien worden. De open oppervlakte 
bedraagt ongeveer 6,5ha. A rato van minimum 20 wo/ha kunnen hier in principe 130 
wooneenheden opgevangen worden. Hierin werd nog geen rekening gehouden met de 
eventuele omvorming van de gronden van het klooster en de school. De ontwikkeling 
kan in fasen gebeuren in het teken van het sociaal objectief (= het realiseren van 
sociale woningen voor de periode 2009-2020). 

 
 

Bieden van realistische ontwikkelingsperspectieven voor behoorlijk vergunde 
gebouwen in niet-geëigende bestemmingsgebieden 
De problematiek van de zonevreemdheid betreft hier in hoofdzaak woningen die 
juridisch niet gelegen zijn in een woongebied. Zij maken wel deel uit van het landschap 
of sluiten aan bij het woongebied. 
In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening worden voldoende 
mogelijkheden gegeven voor de zonevreemde woningen.  
 
 
Herwaardering van het parkgebied  aan de randen van de kern 
Bij de opwaarderingen van het kerngebied hoort ook de herwaardering van de groene 
ruimten en structuren. Zij zorgen immers voor de kwaliteit in een woonomgeving. Maar 
ook versterkingen en uitbreiding zijn nodig. Het integraal behoud van het parkgebied 
Smissenbroek wordt vooropgesteld. 
Het bosbestand aan het Ettingebos dient te worden beschouwd als een groene long en 
dient te worden opgenomen bij de bosuitbreidingen.  
 
 
Groenbuffer rond het lokaal bedrijventerrein 
Tussen het lokaal bedrijventerrein, de woonkern (woningen langs de Geraardsbergse 
Steenweg) en de N42 dient de aanleg van een groenbuffer te gebeuren.  
 
 
Realisatie van een nieuwe lokale ambachtelijke zone 
De voorkeur van het gemeentebestuur van Oosterzele gaat naar de voorziening van 
een nieuwe ambachtelijke zone ten noorden van de huidige ambachtelijke zone:  

- Sluit aan bij het hoofddorp Oosterzele; 
- Sluit aan bij een bestaande ambachtelijke zone; 
- Gelegen langs de N42. Een vlotte aansluiting via de Ambachtstraat  en een 

parallelweg om een aansluiting met de N42 ter hoogte van de 
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Gijzenzelestraat te krijgen, wordt gegarandeerd. Het zwaar verkeer moet 
zo niet via de dorpskern of via woonstraten rijden; 

- Voldoende ruimte beschikbaar; 
- Natuurlijke en landschappelijke waarde is gering; 
- Geen overstromingsgebied; 
- Zone ligt niet in een actiegebied van het Vlaams Gewest. 

 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe lokale bedrijventerrein dient rekening gehouden te 
worden met de volgende criteria:  

- De ligging van het terrein t.o.v. de landschappelijk en natuurlijke structuur; 
- Bereikbaarheid; 
- De integratie in de omgeving t.o.v. de woonomgeving en het open 

ruimtegebied bv. door een buffering; 
- Aandacht voor de duurzaamheid, eenheid in aanleg, esthetiek en 

vormgeving; 
- Ruimtelijke principes in functie van het ruimtegebruik, gabarieten …; 
- Collectief ruimtegebruik (buffering, parkeergelegenheden, laad- en 

losplaatsen); 
- Mogelijke fasering van de ontwikkeling; 
- Aard van de productiviteiten; 
- Rekening houden met de waterbeheersing;  
- Streven naar een optimale en kwaliteitsvolle inrichting van het 

bedrijventerrein. 
 
 

Ondersteunende en flankerende maatregelen voor het verkeer 
 

  Parkeren 
Ten einde de centra niet overmatig te belasten moet er een goede 
verkeersgeleiding aanwezig zijn naar de parkeerplaatsen.  
Om de geparkeerde vrachtwagens uit de woonstraten te kunnen weren, 
worden er alternatieve parkeerplaatsen voorzien in de ambachtelijke zone te 
Oosterzele. 
 

  Herinrichting schoolomgeving 
Via de modules gekoppeld aan het mobiliteitsconvenantenbeleid zal er werk 
worden gemaakt van de herinrichting van de verschillende schoolomgevingen. 
Deze herinrichting heeft voornamelijk tot doel de verkeersveiligheid te 
verhogen: oversteekplaatsen, fietspaden, parkings, zone 30 … 
  Oosterzele: 

- Lagere school langs de Geraardbergse Steenweg en langs de 
Korte Ambachtstraat;  

- Schoolomgeving IZOO (lager en secundair onderwijs) Dorp; 
- Schoolomgeving ‘De Leefschool’ Keiberg en Groenweg; 
- Zone 30 maatregelen in de Meerstraat, Achterdries, 

Groenweg-Kasteelwijk, Reigerstraat-Moortelbosstraat-
Bavegemstraat; 

- Afwerken herinrichting N415. 
 
 
Uitbouw openluchtinfrastructuur 
 
Aanpalend aan de woonkern in het westen (Achterdries) ligt de openlucht 
sportinfrastructuur van Oosterzele, die bestaat uit drie voetbalvelden en bijhorende te 
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beperkte accommodaties. De gemeente wil deze locatie tot een volwaardig sportterrein 
uitbreiden en inrichten.  
 
 

4.1.3  SPECIFIEKE ACTIES EN MAATREGELEN 
- Opmaak gabarietenplan van de kern Oosterzele; 
- Uitwerking herinrichting schoolomgevingen; 
- Opmaak gekoppeld RUP binnengebied Voordries – Meerstraat – Achterdries; 
- Verdere uitbouw van het hoofddorp tot een zwaartepunt van de gemeente voor wat 

betreft de huisvesting en de centrumfuncties; 
- Opmaak RUP zonevreemde begraafplaats;  
- Opmaak RUP zonevreemde gemeenschapsdiensten: Home O.-L.-Vrouw Ter 

Veldbloemen en jongenstehuis vzw Hadron; 
- Problemen omtrent de verkeersveiligheid en parkeergelegenheden oplossen; 
- Behoud van de groengebieden die op sommige plaatsen tot tegen de kern komen; 
- Inrichten zone-eigen gebied voor de technische diensten via een RUP; 
- RUP opmaak lokaal bedrijventerrein. 
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4.2  DEELRUIMTE SCHELDEWINDEKE 
Kaart 12 : gewenste structuur deelruimte Scheldewindeke 
 

4.2.1  VISIE EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
De kern van Scheldewindeke blijft in principe de kern waar de woonfunctie primeert. 
Kleinhandel, diensten, horeca, kleinschalige bedrijvigheid, culturele functies en 
gemeenschapsvoorzieningen komen er verweven met de woonfunctie voor. 
De woonfunctie wordt versterkt door inbreiding en kernversterking. In functie van de 
gezinsevolutie is in de gemeente eveneens een differentiatie van het woningaanbod gewenst. 
Deze differentiatie wordt prioritair in de kernen gerealiseerd. Het versterken en differentiëren 
van de woonfunctie gebeurt via het aansnijden van de nog resterende binnengebieden, de 
verwezenlijking van het BPA Groot Bewijk of een mogelijke herziening hiervan voor de zone 
voor gemeenschapsdiensten. 
 
Een te sterke verdichting en het volledig dichtslibben van de kernen is echter niet gewenst. De 
openruimteverbinding tussen enerzijds Scheldewindeke en Oosterzele en anderzijds tussen 
Scheldewindeke en Balegem dient open te blijven zodat de kernen niet naar elkaar kunnen 
toegroeien.  
 
Er is nood aan voldoende lokale kleinschalige groenelementen. Het parkgebied achter De 
Pelgrim dient daartoe ontwikkeld te worden. Ook de omgeving van de sporthal dient als open 
corridor behouden te blijven. Een uitbreiding van de bestaande recreatieve en culturele 
zonering en een uitbreiding van de sporthal dienen overwogen te worden. 
Scheldewindeke beschikt over een lokaal winkel- en dienstencentrum. Deze functies worden 
versterkt door het verder uitbouwen van een lokale activiteitenas. Binnen de kern dient er plaats 
gemaakt te worden voor toeristisch-culturele voorzieningen.  
De band tussen de kern van Scheldewindeke en de aanpalende natuurgebieden en 
bosgebieden moet versterkt worden. Dit kan door het versterken van de natuurfunctie rond de 
Grote Ettingebeek en de Molenbeek, maar ook door het aanleggen van kwalitatieve openbare 
ruimtes in relatie met die gebieden. 
 
 
4.2.2  DOELSTELLINGEN 
 

Streven naar een compacte kern met een bundeling van handel en diensten langs 
de activiteitenas 
Binnen de afbakening van de dorpskernen van Scheldewindeke en Oosterzele dient 
zoveel mogelijk gestreefd te worden naar een compacte vorm. Het is dus aangewezen 
een verdere verdichting van het bebouwd weefsel te concentreren binnen dit gebied. De 
open ruimte palend aan de kernen,  dient behouden te blijven. 
Door een hogere woondichtheid te voorzien in het centrum, wordt de kern 
geaccentueerd in het centrale woonlint dat de kern doorkruist (Keiberg – Dorp – 
Windekekouter – Pelgrim – Stationsstraat). 
De doelstellingen op korte en middellange termijn zijn erop gericht de voorzieningen 
volledig op het peil te brengen van de behoeften van de gemeente en tegelijkertijd het 
ruimtelijk kader te scheppen of te verfijnen dat de aanwezigheid van deze 
voorzieningen ondersteunt. De voorzieningen omvatten openbare en particuliere 
dienstverlening, culturele voorzieningen en handel. 
Het centrumgebeuren en de verzorgingsfunctie worden verder uitgebouwd met de 
nodige dichtheid en uitstraling. Een te sterke verdichting van het centrum is echter niet 
gewenst. In functie van de leefbaarheid van de kernen is er nood aan voldoende lokale 
kleinschalige groenelementen. 
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  Realiseren van woonprojecten via inbreiding 
Het invullen van het woongebied gelegen in het BPA Groot Bewijk. 
Nieuwe woonprojecten binnen het woongebied zoals voorzien in het gewestplan dienen 
gerealiseerd te worden à rato van minimaal 15 woningen/ha (RSV) en maximum 20 
woningen/ha. 

 
 

Bieden van realistische ontwikkelingsperspectieven voor behoorlijk vergunde 
gebouwen in niet-geëigende bestemmingsgebieden 
De problematiek van de zonevreemdheid betreft hier in hoofdzaak woningen die 
juridisch niet gelegen zijn in een woongebied. Zij maken wel deel uit van het landschap 
of sluiten aan bij het woongebied. 
In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden voldoende 
mogelijkheden gegeven voor de zonevreemde woningen.  
 
 
Herwaardering van de beekvallei, natuurgebieden en bosgebied aan de randen 
van de kern 
Bij de opwaarderingen van de kerngebieden hoort ook de herwaardering van de groene 
ruimten en structuren. Zij zorgen immers voor de kwaliteit in een woonomgeving. Deze 
herwaardering gebeurt door de groene ruimten vooreerst op te nemen in de natuurlijke 
structuur.  
Maar ook versterkingen en uitbreiding zijn nodig. Langs de Grote Ettingebeek wordt de 
open ruimte beschermd en de beekstructuur versterkt. 
De vallei van de Molenbeek in de kern dient te worden geherwaardeerd. 
Het bosbestand aan het Ettingebos dient te worden beschouwd als een groene long en 
dient te worden opgenomen bij de bosuitbreidingen.  
 
 
Veilige fietsroute tussen Oosterzele en Scheldewindeke 
Ten zuiden van Windekekouter is er reeds een fietsrouteverbinding tussen de twee 
dorpskernen gerealiseerd. Op deze route ligt ook de recreatiepool de “Kluize”. De 
verbinding ten noorden van de Windekekouter vertrekt vanaf de Achterdries via  
Hogeveld (voetbalveld van Oosterzele) om de Spiegel te bereiken ter hoogte van ‘de 
Pelgrim’. Nieuwe fietsrouteverbindingen met de omliggende deelgemeenten moeten 
gestimuleerd en gerealiseerd worden. 

 
 

Uitbouw sportterreinen 
De gemeentelijke sporthal ‘ De Kluize’ (grens Oosterzele – Scheldewindeke) dient als 
een belangrijke indoor-recreatie en outdoor sportpool verder uitgebouwd te worden.  
Momenteel is er nog een nood aan een Finse looppiste, een BMX parcours en een 
fitness-parcours. 
Bijkomende infrastructuur (bouwwerken) dient zoveel mogelijk gebundeld te worden en 
aan te sluiten bij de bestaande gebouwen. 
Uitbreiding van de bestaande infrastructuur is mogelijk. 
 
 
Ondersteunende en flankerende maatregelen voor het verkeer 
 

  Parkeren 
Ten einde de centra niet overmatig te belasten moet er een goede 
verkeersgeleiding aanwezig zijn naar de parkeerplaatsen.  
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Om de gebruiksvriendelijkheid van de fiets te verbeteren dienen er voldoende 
en kwalitatieve fietsstallingen voorzien te worden aan de stations, aan de haltes 
van De Lijn en aan de winkels. 
Om de geparkeerde vrachtwagens uit de woonstraten te kunnen weren, 
worden er alternatieve parkeerplaatsen voorzien aan het station van 
Scheldewindeke. 
 
 

  Herinrichting schoolomgeving 
Via de modules gekoppeld aan het mobiliteitsconvenantenbeleid zal er werk 
worden gemaakt van de herinrichting van de verschillende schoolomgevingen. 
Deze herinrichting heeft voornamelijk tot doel de verkeersveiligheid te 
verhogen: oversteekplaatsen, fietspaden, parkings … 

- Schoolomgeving gemeentelijke basisschool (Stationsstraat) en 
VBS Pelgrim langs de N415; 

- Herinrichting Lange Munte; 
- Zone 30 maatregelen in Hoeksken-Hettingen. 

 
 

4.2.3  SPECIFIEKE ACTIES EN MAATREGELEN 

 
- Opmaak gabarietenplan van de kern Scheldewindeke; 
- Uitwerking herinrichting schoolomgevingen; 
- Herziening BPA Groot Bewijk voornamelijk in functie van de te beperkte 

mogelijkheden in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en bouw van sociale 
woningen; 

- RUP zonevreemde begraafplaats; 
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4.3  DEELRUIMTE BALEGEM 
Kaart13: gewenste structuur deelruimte Balegem 
 

4.3.1  VISIE EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

De meest zuidelijke deelgemeente van Oosterzele is Balegem. 
Het huidige eerder langgerekte centrum strekt zich uit langsheen de as Vrijhem-Balegemstraat 
om langsheen Pastoor De Vosstraat en het Gootje verder uit te deinen in noordelijke en 
zuidelijke richting. Enkele op deze centrale as aansluitende zijstraten maken tevens deel uit van 
de Balegemse dorpskern. De dorpskern wordt grotendeels door de nabijgelegen spoorlijn in het 
westen begrensd. Ook de Molenbeekvallei, die van zuidoost naar noordwest loopt, zorgt voor 
een natuurlijke begrenzing van de lintbebouwing.  
 
Ter hoogte van de kern van Balegem zijn volgens het gewestplan twee 
woonuitbreidingsgebieden afgebakend waarvan momenteel reeds één grotendeels ontwikkeld 
werd. 
 
Balegem heeft twee kleine stationnetjes waarvan één in de dorpskern gesitueerd is, terwijl het 
tweede ten zuiden van de kern ligt. 
In de ‘stokerij Van Damme’ is er ook gelegenheid tot hoevetoerisme. 

 
De voornaamste doelstellingen voor Balegem zijn: 

- De leefbaarheid van het wonen en een betere verweving van de aanverwante 
activiteiten (kleinschalige handel, dienstverlening…) verhogen; 

- De vallei van de Molenbeek opwaarderen. 
 

Streven naar een compacte kern met een bundeling van handel en diensten langs de 
activiteitenas 
Binnen de afbakening van de dorpskern Balegem dient zoveel mogelijk gestreefd te worden 
naar een compacte vorm. Het is dus aangewezen een verdere verdichting van het bebouwd 
weefsel te concentreren binnen dit gebied. De open ruimte palend aan de kern dient behouden 
te blijven. 
Door een hogere woondichtheid te voorzien wordt de kern geaccentueerd in het centrale 
woonlint. 
De doelstellingen op korte en middellange termijn zijn erop gericht de voorzieningen volledig op 
het peil te brengen van de behoeften van de gemeente en tegelijkertijd het ruimtelijk kader te 
scheppen of te verfijnen dat de aanwezigheid van deze voorzieningen ondersteunt. De 
voorzieningen omvatten openbare en particuliere dienstverlening, culturele voorzieningen en 
handel. 
Het centrumgebeuren en de verzorgingsfunctie worden verder uitgebouwd met de nodige 
dichtheid en uitstraling.  

 
 

Versterken van de woonfunctie 
De toekomstige ontwikkeling richt zich voornamelijk op het wonen, met verweving van 
kleinschalige activiteiten. Vrijhem en Balegemstraat vormen de voornaamste woonas met 
handelszaken. De woondensiteit kan hier hoger liggen dan in de zijdelingse straten die de 
uitlopers van de kern vormen. Een te sterke verdichting van de kern is echter niet gewenst. In 
functie van de leefbaarheid van de kern is er nood aan voldoende lokale kleinschalige 
groenelementen. 
De woonfunctie kan versterkt worden door inbreiding, opwaardering en vernieuwing van het 
bestaande woonpatrimonium. Omwille van een aantal redenen (parkeergelegenheid, 
plaatselijke organisaties en festiviteiten, dienstenfuncties) is het gewenst voldoende en nieuwe 
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ruimte te creëren binnen en aanpalend aan deze hoofdas en de ruimere omgeving van de kerk 
(Pastorieberg). 
In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden voldoende mogelijkheden 
gegeven voor de zonevreemde woningen.  

 
 

Woonuitbreidingsgebied 
De bestemming woonuitbreidingsgebied ten noorden van de Kattenberg en ten zuiden van de 
Krekelberg wordt bouwvrij gehouden. 

 
 

Recreatiegebied wordt woongebied 
De recreatiezone, zoals aangeduid in het gewestplan, is gelegen in het zuiden van de kern van 
Balegem. De zone ligt tussen de Huckerstraat en de Molenstraat en is reeds over de volledige 
lengte van de Molenstraat bebouwd. De oppervlakte van het nog niet bebouwde deel bedraagt  
ongeveer 4600m² en is eigendom van een sociale huisvestingsmaatschappij.  
De visie bestaat om dit stukje grond te laten bebouwen voor sociale woningbouw. Het is te 
beperkt om ontwikkeld te worden als een volwaardig dagrecreatiezone. Als compensatie dienen 
de stukjes woonuitbreidingsgebied die palen aan de Nachtegaalstraat en aan het einde van de 
Leeuwerikstraat die nog niet bebouwd zijn, als groen speelgebied aangelegd te worden. De 
oppervlakte die als compensatie (wissel) zal dienen bedraagt circa 4900m². 
Om dit te kunnen realiseren dient een gekoppeld RUP opgemaakt te worden. 
 
 
Herwaardering van de beekvallei  
Bij de opwaarderingen van het kerngebied hoort ook de herwaardering van de groene ruimten 
en structuren. Zij zorgen immers voor de kwaliteit in een woonomgeving. Deze herwaardering 
gebeurt door de groene ruimten vooreerst op te nemen in de natuurlijke structuur (Molenbeek). 
Maar ook versterkingen en uitbreiding zijn nodig. 
De vallei van de Molenbeek dient te worden geherwaardeerd en als een groen lint de kern te 
versterken. Hiervoor zal het woongebied (binnengebied Sint-Martensdries-Vrijhem-
Pastorieberg) in de onmiddellijke omgeving van de beek als vallei niet ontwikkeld worden, maar 
omgezet worden in een oeverzone. 
 

  
4.3.2  SPECIFIEKE ACTIES EN MAATREGELEN 

- Opmaak gabarietenplan van de kern Balegem 
- Opmaak inrichtingsplan Molenbeek in de kern van Balegem 
- Afbakening van de kern met inbegrip van het te beschermen dorpsgezicht 
- Opmaak RUP bouwvrij houden van het woonuitbreidingsgebied 
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4.4  DEELRUIMTE GIJZENZELE  
kaart 14: gewenste structuur deelruimte Gijzenzele 
 

4.4.1  VISIE EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

Functioneel dient de kern zich te ontwikkelen als een kleine kern die kan voorzien in eigen 
basisbehoeften. De woonkernen Moortsele en Gijzenzele staan in voor het opvangen en 
bundelen van de eigen groei van de kern en de bijkomende woonbehoeften. Een interne 
versterking en opwaardering van het woonweefsel en een gedifferentieerde woonvoorraad staat 
centraal. 

  
Woonkern 
De meest noordelijke deelgemeente van Oosterzele is Gijzenzele. De dorpskern van deze 
deelgemeente bestaat uit de bebouwing ter hoogte van de Brielstraat, Schoolstraat en de 
hierop aansluitende Hoogstraat en Sint-Lievensstraat. In Gijzenzele stellen zich geen 
grootschalige ruimtelijke problemen. De toekomstige nadruk en ontwikkeling richt zich 
voornamelijk op het wonen met verweving van kleinschalige activiteiten binnen de dorpskern. 
Om verdere versnippering tegen te gaan is één van de doelstellingen de kern van Gijzenzele 
ruimtelijk af te lijnen ten opzichte van de omliggende open ruimte. 
Enkele percelen in de omgeving van de kerk dienen best gevrijwaard te worden van nieuwe 
bebouwing en het dorpszicht dient beschermd te worden zodat het landelijk karakter van de 
kern niet verloren gaat. Stedenbouwkundige voorschriften kunnen dit afdwingen.  
Ten zuiden van de dorpskern werden volgens het gewestplan twee woonuitbreidingsgebieden 
afgebakend, waarvan 1 reeds volledig bebouwd is. Het gebied tussen de bebouwing van de 
Gijzenzelestraat en de bebouwing van de Kerkstraat blijft open en zal niet ontwikkeld worden en 
agrarisch gebied blijven.  
 
In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden voldoende mogelijkheden 
gegeven voor de zonevreemde woningen.  
 
 
Groenas 
Bij de verdere afwerking/ontwikkeling van het binnengebied Schoolstraat – Hoogstraat dient er 
rekening gehouden te worden met een groene verbinding tussen het Bergbos en het noordelijk 
gelegen populierenbos. 

 
 

Ondersteunende en flankerende maatregelen voor het verkeer 
Via de Gijzenzelestraat en de Schoolstraat wordt Gijzenzele verbonden met de 
Wettersesteenweg en de nabijgelegen op- en afrit van de E40. 
Binnen de kern dienen volgende maatregelen getroffen te worden: 

- Beveiligen van de schooluitgang in de Brielstraat; 
- Zone 30 maatregelen in de gehele kern. 

 
 
Gemeenschapsvoorzieningen: 
Ten noorden van de dorpskern is het ortho-agogisch centrum ‘De beweging’ gelegen 
(Brielstraat). Dit centrum sluit aan bij woongebied maar is zonevreemd. Het is wenselijk deze 
gemeenschapsvoorziening omwille van zijn sociale instelling en noodzakelijkheid op te nemen 
in een RUP. 
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4.4.2  SPECIFIEKE ACTIES EN MAATREGELEN 

 
- Opmaak gabarietenplan van de woonkern; 
- RUP Zonevreemde begraafplaats; 
- RUP Zonevreemde gemeenschapsvoorziening ortho-agogisch centrum ‘De 

Beweging’. 
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4.5  DEELRUIMTE MOORTSELE 
kaart 15: gewenste structuur deelruimte Moortsele 
 
4.5.1  VISIE EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

Woonkern 
De dorpskern van Moortsele is ten zuidwesten van Landskouter gelegen en strekt zich 
voornamelijk uit langsheen de Kloosterstraat, Moortselestraat en Rollebaan.  
De dorpskern van Moortsele wordt gedeeltelijk begrensd door de vallei van de Molenbeek en 
strekt zich ten westen van de spoorlijn onder de vorm van lintbebouwing verder uit.  
 
Het station is ten zuidoosten van het centrum gesitueerd. Ten noordwesten van de kerk werd  
volgens het gewestplan een woonuitbreidingszone afgebakend. Dit gebied is quasi volledig 
gerealiseerd.  
  
Om verdere versnippering tegen te gaan is het één van de doelstellingen de kern van Moortsele 
ruimtelijk af te lijnen ten opzichte van de omliggende open ruimte. 
Enkele percelen in de omgeving van de kerk dienen gevrijwaard te worden van nieuwe 
bebouwing en het dorpszicht dient tot aan de Molenbeek beschermd te worden zodat het 
landelijk karakter van de kern niet verloren gaat. Stedenbouwkundige voorschriften kunnen dit 
afdwingen. 
Moortsele moet beschouwd worden als een kleine woonkern. 
 

 Het beleid is gericht op het verder afwerken van de woonkern: 
- De autonomie en de leefbaarheid van het dorp dienen gevrijwaard te 

worden. De opvang van de woonbehoeften en het bundelen van de eigen 
groei worden in de kern voorzien; 

- Binnen de afbakening van het woongebied dient vooral gewerkt met open 
en halfopen bebouwing (15wo/ha) met een verdichting naar het centrum 
toe, waar aaneengesloten bebouwing en meergezinswoningen worden 
toegelaten; 

- Het opwaarderen van het woonweefsel en het stimuleren van een meer 
gedifferentieerde woningvoorraad staan centraal; 

- Lokale bedrijven, handel en horeca zijn toegelaten met respect voor de 
landelijkheid en historiek van de woonentiteit; 

- Een nieuwe dynamiek kan gecreëerd worden door kleinschalig toerisme te 
stimuleren. 

In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden voldoende mogelijkheden 
gegeven voor de zonevreemde woningen.  

 
 

Uitbouw fietsroute 
Aan westelijke kant van Moortsele is de Molenbeekvallei het meest ontwikkeld met haar 
kleinschalig gecompartimenteerd landschap. Een aantrekkelijke aanleg van een fiets- en 
voetweg langsheen deze beek of  parallel met de spoorweg (linker- of rechterzijde) vormt de 
gelegenheid om recreatie en natuurlijke structuur met elkaar te verweven. Dit kadert volledig 
binnen de visie om een fietsroutenetwerk tussen Zottegem en Merelbeke te voorzien. Vanuit 
deze as is het centrum van Moortsele heel gemakkelijk te bereiken en toegankelijk. 
 
 
Voetbalterrein Moortsele 
Het voetbalterrein ligt in het westen van en aansluitend aan de kern van Moortsele. Het 
voetbalveld is de enige vorm van recreatie en sporten in de deelgemeente zodat de volledige 
bestaande infrastructuur kan benut blijven. 
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Het terrein is vrij vlot te bereiken via de Vijverstraat. 
 
Voorwaarden: 

- De ruimtelijke impact van de activiteit (ruimtelijke kenmerken, 
verkeersgenererend karakter, aard van de activiteiten, schaal, historische 
verwevenheid, gebruiksfrequentie…) dient beperkt te blijven; 

- Het is niet wenselijk om op een grootschalige wijze de recreatieve 
voorzieningen uit te breiden; 

- Landschappelijke inkleding verplicht aan te brengen. 
 
 
Ontwikkelingsperspectieven voor de groene gebieden 
 

- Parkgebied ‘Pierre Blanche’ 
Het beleid in de parkgebieden is gericht op het behoud van een ecologisch en 
harmonisch parkbeheer en respect voor het cultuurhistorisch karakter van het 
gebied. Voor de gebouwen worden duidelijke architecturale richtlijnen geformuleerd 
inzake verbouwen, herbouwen en/of uitbreiden. 
 

- Bronbosjes 
De kleine bronbosjes langsheen de Molenbeek en  de langgerekte 
beekbegeleidende bossen dienen beschermd en gebufferd te worden. Tevens 
dienen deze bosjes met elkaar verbonden worden om het groenlint van de 
Molenbeek te versterken. 
De realisatie is mogelijk via een RUP of door middel van een subsidiëring bij de 
aankoop of door het afsluiten van beheersovereenkomsten. 
 

   
4.5.2  SPECIFIEKE ACTIES EN MAATREGELEN 

 
- Opmaak gabarietenplan van de woonkern; 
- RUP zonevreemde begraafplaats; 
- Opmaak RUP zonevreemd sportveld 
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4.6  DEELRUIMTE LANDSKOUTER 
kaart 16: gewenste structuur deelruimte Landskouter 
  

4.6.1  VISIE EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
 

Landskouter is gelegen in het noordwesten van de gemeente Oosterzele en werd in het PRS 
als landelijke kern geselecteerd.  
Het ruimtelijk knelpunt situeert zich in hoofdzaak enerzijds rond het doorsnijdend effect van de 
spoorweg Gent – Zottegem. Anderzijds hebben de bewoners wel het voordeel van het station 
langs deze infrastructuur. 
Via de Aalmoezenijestraat en de Rooberg wordt de dorpskern van Landskouter verbonden met 
de Geraardsbergse steenweg (N465).  
  
 
Bepalen van de woonkern 
De woonkern van Landskouter strekt zich uit langsheen de Rooberg, Lembergestraat,  
Bakkerstraat en de Aalmoezenijestraat en bestaat uit een meer open bebouwingsstructuur. De 
kern wordt t.o.v. de aanpalende ruimte duidelijk afgebakend: 

- In het westen en noordwesten vormt de spoorweg de harde grens; 
- In het zuiden vormen de woningen langs de Bakkerstraat de grens met de 

open ruimte; 
- In het oosten vorm de lintbebouwing van de Rooberg en Stuivenberg de 

grens; 
- In het noorden vormt het Aalmoezenijebos de grens. 

In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening worden voldoende mogelijkheden 
gegeven voor de zonevreemde woningen.  
 
 
Beleid in de woonkern 

- Hier gelden de voorzieningen en de aanvulling met bijkomende woningen 
volgens het juridisch beleid van het woongebied met landelijk karakter 
zoals bepaald in het gewestplan; 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het verhogen van de leefbaarheid door 
een minimum aan primaire voorzieningen aan te moedigen;  

- Lokale bedrijven, handel en horeca zijn toegelaten met respect voor de 
landelijkheid en historiek van de woonentiteit. 

 
 

Groene linten 
Eén van de oudste (<1770) en best ontwikkelde bossen van de gemeente, is het 
Aalmoezenijebos. Naast zijn botanische waarde is het bos ook belangrijk voor vogels. Ten 
zuiden van dit bos zijn enkele populierenbosjes gelegen.  
Het is een gebied waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en waar de 
natuur als hoofdgebruiker voorkomt. Plaatselijk kan in deze gebieden recreatief medegebruik 
uitgewerkt worden. 
Het Aalmoezenijebos krijgt twee uitlopers als groen lint. Enerzijds een groen lint ten oosten van 
de woonkern van Landskouter dat zuidwaarts loopt. Het bos wordt verbonden met het ‘Bosje 
Everaert’ en nog verder naar de Hoek ter Hulst. Anderzijds krijgt het Aalmoezenijebos een 
uitloper langs de Molenbeek en dient ook als versterking van het valleikarakter van deze beek 
aanzien te worden. Hierdoor zal de beek haar structurerende karakter behouden omdat ze door 
de verschillende types van open ruimten (met hun belangrijke functies landbouw, natuur en 
wonen) loopt. Zij heeft een belangrijke verbindingsfunctie. 
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Veilige fietsroute 
Langsheen de spoorweg wordt een nieuwe fietsroute ontwikkeld zodat al de woonkernen die 
aan de spooorweg geënt zijn vlot met elkaar verbonden worden. Er dient een afweging gemaakt 
te worden omtrent de juiste situering ten noorden of ten zuiden van de spoorweg. De fietsroute 
begint/eindigt ter hoogte van de Bakkerstraat en de Uilhoek. 

 
 

Behoud recreatiezone 
De terreinen zijn gelegen ter hoogte van het Aalmoezenijebos. De oorspronkelijke voetbalclub 
was reeds 40 jaar op deze plaats actief en werd in 2001 terug opgestart onder de naam SK 
Landskouter. De terreinen worden gebruikt door 3 ploegen. De terreinen worden tevens ook 
gebruikt voor occasionele activiteiten zoals o.a. voor de lokale kermis en speelterrein. Een 
aanvulling met een parkgebied is noodzakelijk. De openruimte sluit aan bij het zonevreemd 
woonlint. Er dient een wisselwerking gevonden te worden tussen het Aalmoezenijebos 
enerzijds en het recreatief gebruik van  de sportvelden anderzijds. 
 
 
4.6.2  SPECIFIEKE ACTIES EN MAATREGELEN 

  
- Opmaak RUP zonevreemd sportveld. 
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4.7  DEELRUIMTE HET ANKER  
kaart 17: gewenste structuur deelruimte Het Anker 
 
4.7.1  VISIE EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

Dit deelgebied wordt in het noorden begrensd door de E40, in het westen door de N42, in het 
oosten door de Bavegemse beek. In het zuiden vormt de Houtemstraat de grens. 

  
Het is een gebied dat door de N42 afgesloten wordt van de rest van de gemeente en 
voornamelijk gekenmerkt wordt door een versnipperd landbouwgebied waartussen de lokale 
straten gericht zijn naar de N42. Het Anker vormt een gehucht dat bestaat uit een typische 
eigen lintbebouwing, kleinere woonkorrels en verscheidene woonstippen. De lintbebouwingen 
hebben meestal nog een ruimtelijk- functionele band en zijn erkend op het gewestplan als 
woongebied met landelijk karakter. 
Naast de bebouwing bestaat ‘Het Anker’ grotendeels uit weiland en akkerland gescheiden door 
kleine landschapselementen. 

  
De Kwaadbeek en de Hooimeersbeek zijn twee zijbeken van de Bavegemsebeek. Buiten 
enkele kleine bosfragmenten vormt het Moortelbos het grootste bos in het noorden van het 
gebied. 

  
In het totale gebied zijn er geen handelsactiviteiten terug te vinden. Er situeren zich wel enkele 
zonevreemde bedrijven. 
Het noordwestelijk open ruimtegebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
verscheidene boomkwekerijen. 

  
In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening worden voldoende mogelijkheden 
gegeven voor de zonevreemde woningen. 

 
Beleid 

- Hier gelden de voorzieningen en de aanvulling met bijkomende woningen volgens 
het juridisch beleid van het woongebied met landelijk karakter zoals bepaald in het 
gewestplan met 15wo/ha (RSV). 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het verhogen van de leefbaarheid door een 
minimum aan primaire voorzieningen aan te moedigen;  

- Lokale handel en horeca zijn toegelaten met respect voor de landelijkheid en 
historiek van de woonentiteit; 

- Grootschalige projecten worden niet toegelaten. 
 
Groen lint 
- De realisatie van het groen lint in de vallei van de Hooimeersbeek dient gerealiseerd te 

worden. De natuur is hier hoofdfunctie; 
- Versterken Moortelbos tot aan de Hooimeersbeek. Het Moortelbos is gelegen in een VEN-

gebied. 
 
 
4.7.2  SPECIFIEKE ACTIES EN MAATREGELEN 

 
- Vallei van de Hooimeersbeek en de Kwaadbeek: behoud en versterking van 

uitgesproken natuurwaarden met ruimte voor natuurlijke berging (bovenlokaal 
niveau); 
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4.8  DEELRUIMTE N42 
kaart 18: gewenste structuur deelruimte N42 
  
Het Agentschap voor Wegen en Verkeer liet een streefbeeldstudie opmaken voor de N42. Gezien de 
structuurbepalende impact van de gewestweg is het belangrijk om deze deelruimte in zijn geheel te 
kaderen in een ruimere context. De verwezenlijking van de weginfrastructuur zal gebeuren door het 
Agentschap. Het opmaken van RUP’s voor primaire wegen is een gewestelijke bevoegdheid. 

 
“Een streefbeeld van een weg is een beschrijving van een eindbeeld van een weginfrastructuur in zijn 
omgeving. Dit zowel op het vlak van het verkeerskundig functioneren als van de landschappelijke en 
stedenbouwkundige inpassing. Belangrijk is de aandacht voor de verschillende modi (personenwagen, 
vrachtwagen, openbaar vervoer, fietser, voetganger en landbouwverkeer), voor verkeersleefbaarheid en 
verkeersveiligheid. Het resultaat van een streefbeeldstudie is een lijst van maatregelen die moeten 
genomen worden op het vlak van ruimtelijke ordening, verkeersnetwerken en flankerende maatregelen 
in een onderlinge samenhang.” 
 
 

Landschappelijke en ecologische inpassing 
Er wordt gestreefd naar een maximale appreciatie van het landschap met de N42 als 
versterkend element op basis van de bestaande landschapsstructuur. Van hieruit worden de 
volgende landschapsconcepten opgemaakt: 

- Doortrekken natuurverbindingsgebied in noordelijke richting vanuit het 
Ettingebos via kleine landschapselementen en dwarse bomenrijen; 

- Bewaren van open landschap; 
- Visueel afschermen van de N42 met het huidige bedrijventerrein en de 

uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein; 
- Ten zuiden van het Ettingebos kan het natuurverbindingsgebied 5N6 naar 

de Oombergse bossen gerealiseerd worden met kleine 
landschapselementen, brede natuurlijke wegbermen. 

 
 
Verkeerskundige inrichting N42 (bovenlokaal niveau) 
Het gedeelte van de N42 tussen Gijzenzele en de E40 wordt zeker van 2x2 rijstroken voorzien 
om voldoende doorstroming te hebben. De kruispunten die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting 
van Oosterzele, Gijzenzele en Balegem blijven behouden. 
Het kruispunt met de Reigerstraat – Korte Ambachtstraat krijgt geen rechtstreekse aansluiting 
op de N42. Het bestaande vrachtverkeer afkomstig van de ambachtelijke zone(s) wordt afgeleid 
via een parallelweg naar de Gijzenzelestraat. Ter hoogte van dit kruispunt wordt een aansluiting 
voorzien. 
Ter hoogte van de Houtemstraat wordt er ondertunneld. Kruispunt IJshoute wordt eveneens 
ondertunneld met een op- en afrittencomplex waarop ook de ventwegen kunnen aangesloten 
worden. 
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4.9  DEELRUIMTE NOORDELIJK OPENRUIMTEGEBIED 
 

Dit openruimtegebied is het meest noordelijk gebied in de gemeente en kan opgesplitst worden in 
drie gedeeltes die van elkaar gescheiden worden door spoorweg en de N42. Het kenmerkt zich 
voornamelijk door de vallei van de Molenbeek en haar aftakkingen: de Bijlokebeek en de 
Kouterkesbeek. Aan de westzijde door de valleien van de Bavegemse beek, de Hooimeersbeek 
en de Kwaadbeek. Aanpalend aan de verscheidene beken liggen enkele bossen zowel in de 
vallei zelf, als op de hellingen (Moortelbos). De Molenbeek is een zijarm van de Driesbeek die 
bijna op de grens tussen Oosterzele en Merelbeke loopt. 

 
 

Algemeen beleid 
Om dit versnipperd noordelijk openruimtegebied te vrijwaren voor verdere uitbreiding en 
inpalming door andere structuurbepalende functies (o.a. bebouwing) kunnen een aantal 
beleidsdoelstellingen geformuleerd worden: 

- Gezien een aantal gronden gedeeltelijk binnen de actiegebieden aangeduid door het 
Vlaams gewest vallen, dient er overleg tussen de gemeente en de hogere besturen 
gepleegd te worden; 

- Behoud en bouwvrij houden van de open ruimten, aaneengesloten arealen, 
cultuurlandschappen en structurerende landschapselmenten; 

- Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen 
een netwerk. De verschillende beekvalleien moeten als een groen lint doorheen het gebied 
lopen, waardoor een verdere uitbouw van de nog resterende alluviale bosjes noodzakelijk 
is;  

- Behoud en versterking van watersystemen en valleistructuren; 
- Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur; 
- Voor de landbouw is op socio-economisch vlak een lange termijnperspectief in functie van 

de lokale situatie nodig; 
- Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden 

voor structurele bedrijfsveranderingen: de land- en tuinbouw moet kunnen inspelen op 
technologische-, economische – en marktontwikkelingen; 

- Bestaande glastuinbouw moet kunnen blijven en mogelijkheden krijgen, nieuwe 
inplantingen worden geweerd; 

- Er dient een wisselwerking (afstemming) te gebeuren tussen de land- en tuinbouwfuncties 
en het natuurlijke milieu; 

- Vanuit landbouwoogpunt dient er geen differentiatie in functie van teelten gemaakt te 
worden gezien immers, door de moderne technieken, op de bodems de meest 
uiteenlopende variëteiten kunnen geproduceerd worden. De biologische landbouw moet 
gestimuleerd worden; 

- Gezien de bodemkundige kwaliteit is het noodzakelijk om de grondgebonden land- en 
tuinbouw alle kansen te bieden en voorrang te geven op de grondloze land- en tuinbouw; 

- De gronden in de samenhangende landbouwgebieden dienen voorbehouden te blijven 
voor grondgebonden landbouw; 

- Een aanzet kan worden gegeven tot een gebiedsgericht agrarisch beleid. Er dient per 
gebied afgewogen te worden welke mogelijkheden er zijn betreffende de  verbreding van 
de agrarische bedrijfsvoering en het realiseren van functiewijzigingen;  

- Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte. 
 
 

Opties voor zonevreemde woningen 
In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening worden voldoende mogelijkheden 
gegeven voor de zonevreemde woningen.  
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Opties voor de bedrijven 
De bestaande bedrijven, zowel zonevreemd als zone-eigen binnen afgebakende 
woongebieden volgens het gewestplan en die buiten de bedrijventerreinen liggen, dienen nog 
bijkomende ontwikkelings- en beperkte uitbreidingsmogelijkheden te krijgen.  

- Uitgangspunt is de kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid met de woonfunctie te 
verweven; 

- Voor zonevreemde bedrijven en de zone-eigen bedrijven die wensen uit te breiden in 
een niet-geëigende zone is het belangrijk dat er een gebiedsgedifferentieerd beleid met 
krachtlijnen opgesteld wordt (gepaste afweging tussen de dynamiek en de ruimtelijke 
impact, ...). 
 

- Deels zonevreemde bedrijf (Pauwels Gerard) in natuurgebied 
Dit zonevreemde bedrijf moet zich kunnen herlocaliseren naar het nieuwe 
bedrijventerrein of kan blijven zonder een bijkomende uitbreiding in het 
natuurgebied zelf en onder bepaalde voorwaarden: 
� De huidige natuurwaarde van het terrein waar het bedrijf of een 

eventuele uitbreiding deel van uitmaakt is beperkt; 
� Er kan slechts een beperkte  uitbreiding gebeuren aanpalend aan de 

bestaande gebouwen, maar niet binnen de afbakening van het 
natuurgebied; 

� De milieuhinder (geluid, trillingen, geur, zicht,…) is beperkt; 
� Het bedrijf ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een goede 

aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 
� De huidige en potentiële natuurwaarden van deze deelruimte mogen 

door de aanwezigheid van het bedrijf niet gehypothekeerd worden; 
� De typische functie als natuurcorridor dient gewaarborgd te blijven; 
� Er dient voldoende rekening gehouden te worden met de 

mobiliteitsimpact. 
 

- Zonevreemde bedrijven in de open ruimtegebieden  
� Het bedrijf ligt niet geïsoleerd in de open ruimte en zorgt niet voor een 

verstoring van het open karakter van de omgeving, er is geen conflict; 
� De bedrijfsgebouwen sluiten aan op een bebouwingsconcentratie en de 

eventuele uitbreiding kan aansluiten op de bestaande bebouwing; 
� Het bedrijf sluit aan op andere niet-agrarische functies zoals o.a. 

woningen; 
� De uitbreiding genereert geen extra milieu- of visuele hinder; 
� Het bedrijf ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een goede 

aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 
� De huidige en potentiële mogelijkheden voor de aanpalende 

landbouwactiviteiten mogen niet gehypothekeerd worden door een 
eventuele uitbreiding; 

� De inplanting van het bedrijf en de mogelijke uitbreidingen dienen 
benaderd te worden vanuit landschappelijk standpunt en de inpassing 
ervan. 

 
- Zonevreemde bedrijven binnen de zonevreemde lintbebouwing 

� De bedrijven kunnen ter plaatse blijven; 
� De uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven worden beperkt. Als 

toetssteen gelden de typische ruimtelijke kenmerken van de omgeving 
(schaal, hoogte,…); 

� Er dient voldoende rekening gehouden te worden met de 
mobiliteitsimpact. 
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Opties voor landbouwbedrijven 
- Bestaande landbouwbedrijven mogen uitbreiden aansluitend bij de bestaande  

bedrijfssites en rekening houdend met de landbouwstructuur;  
- Bijzondere aandacht te besteden aan de landschappelijke integratie van de  (bedrijfs-) 

gebouwen; 
- Nieuwe geïsoleerde inplantingen van landbouwbedrijven zijn niet toegelaten. Nieuwe 

bedrijfszetels kunnen zich wel vestigen op een reeds bestaande site; 
- In het kader van schaalvergroting van de landbouw kunnen bestaande hoeves waar de 

landbouwactiviteiten worden stopgezet, hun landbouwgronden verkopen en de 
bedrijfswoning kan dan een zuivere woon- of een andere gereglementeerde functie 
krijgen. In overleg met de provincie en de Vlaamse overheid kan een gebiedsgericht 
beleid uitgewerkt worden ten aanzien van de vrijkomende agrarische 
landbouwbedrijven; 

- Op het bedrijf kan er naast de landbouwfunctie een beperkte toeleverende en 
verwerkende functie mogelijk zijn op voorwaarde dat de relatie met de landbouwactiviteit 
op het bedrijf substantieel is voor het voorbestaan van de toeleverende of verwerkende 
activiteit (vb. beperkte thuisverkoop, verwerking van eigen producten, eigen 
mestverwerking, laagdynamische functies: hoevetoerisme, recreatief medegebruik…). 

- In deze gebieden zijn nieuwe bedrijven met teelten onder glas uitgesloten. Bestaande 
bedrijven met serres en / of tuincentrum kunnen blijven bestaan en eventueel beperkt 
uitbreiden mits ruimtelijke randvoorwaarden afhankelijk van de omgeving. 

- In de beekvalleien en in de nabijheid van bos- en natuurgebieden moet de 
landbouwontwikkeling extra zorg dragen voor de aanwezige natuurwaarden. De 
landbouw dient rekening te houden met de beperkingen die in het kader van de 
natuurontwikkeling aan de bedrijfsvoering gesteld worden.  
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4.10  DEELRUIMTE ZUIDELIJK OPENRUIMTEGEBIED 
 

Dit openruimtegebied is het meest zuidelijke gebied in de gemeente en kan opgesplitst worden 
in een oostelijk en in een westelijk gedeelte die van elkaar gescheiden worden door de 
deelruimte Balegem en de spoorweg. Het gebied kenmerkt zich voornamelijk door de vallei van 
de Molenbeek en de grotere samenhangende landbouwgebieden en een lage 
bebouwingsgraad. 
 
Dit openruimtegebied is de niet of weinig bebouwde ruimte aanpalend aan de bebouwde 
gebieden. 
 
In het zuidelijk openruimtegebied staat het behoud van de kenmerkende openheid van kouters 
en heuvelflanken voorop. Het agrarisch grondgebonden landgebruik is sterk 
landschapsbepalend. De bebouwing wordt daarom duidelijk afgebakend. 
In de vallei van de Molenbeek primeert de natuurfunctie met mopgelijkheden voor een zacht 
recreatief medegebruik. Langs de N42 worden de open corridors gevrijwaard. 

 
 

Algemeen beleid 
Om dit zuidelijk openruimtegebied te vrijwaren voor verdere uitbreiding en inpalming door 
andere structuurbepalende functies (o.a. bebouwing) kunnen een aantal beleidsdoelstellingen 
geformuleerd worden:  

- Gezien een aantal gronden gedeeltelijk binnen de actiegebieden aangeduid door het 
Vlaams gewest vallen, dient er overleg tussen de gemeente en de hogere besturen 
gepleegd te worden; 

- Behoud en bouwvrij houden van de open ruimten en aaneengesloten arealen; 
- Voor de landbouw is op socio-economisch vlak een lange termijnperspectief in functie 

van de lokale situatie nodig; 
- Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden 

voor structurele bedrijfsveranderingen: de land- en tuinbouw moet kunnen inspelen op 
technologische-, economische – en marktontwikkelingen; 

- Bestaande glastuinbouw moet kunnen blijven en mogelijkheden krijgen, nieuwe 
inplantingen worden geweerd; 

- Er dient een wisselwerking (afstemming) te gebeuren tussen de land- en 
tuinbouwfuncties en het natuurlijke milieu; 

- Vanuit landbouwoogpunt dient er geen differentiatie in functie van teelten gemaakt te 
worden aangezien, door de moderne technieken, op de bodems de meest 
uiteenlopende variëteiten kunnen geproduceerd worden. De biologische landbouw moet 
gestimuleerd worden; 

- Gezien de bodemkundige kwaliteit is het noodzakelijk om de grondgebonden land- en 
tuinbouw alle kansen te bieden en voorrang te geven op de grondloze land- en 
tuinbouw; 

- De gronden in de samenhangende landbouwgebieden dienen voorbehouden te blijven 
voor grondgebonden landbouw. 

 
 

Beleidsdoelstellingen 
- Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor beroepslandbouw; 
- Behoud en versterking van watersystemen en valleistructuren; 
- Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan 

binnen een netwerk; 
- Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur; 
- Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen; 
- Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte; 
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- De verschillende beekvalleien moeten als een groen lint doorheen het gebied lopen, 
waardoor een verdere uitbouw van de nog resterende alluviale bosjes noodzakelijk is;  

- Met betrekking tot de open kouterzones dient gestreefd te worden om de open ruimte en 
de landschappelijke waarden zoveel mogelijk te behouden: 

- Verdere versnippering door woonuitbreiding of door aanleg van infrastructuren dient te  
worden tegengegaan: 

- De oprukkende bebouwingsdruk dient gestopt te worden door verdere 
lintbebouwing in dit landschap een halt toe te roepen;  

- De vestiging van nieuwe geïsoleerde, alleenstaande constructies in 
natuurgebieden of landschappelijk waardevol agrarisch gebieden en agrarische 
gebieden dient te worden verboden; 

- Tevens wordt dit open kouterlandschap ontsierd door de inplanting van grotere 
agrarische bedrijven en stallingen. Een verbetering van de integratie van de 
gebouwen in het open landschap kan gebeuren door de aanbreng van 
streekeigen groenschermen. Een verzorgde groenaanplant in en rond het bedrijf 
zal bijdragen tot een betere opbouw van het landschap. Het bouwen van nieuwe 
grote bouwvolumes in de afgebakende open ruimte gebieden moet vermeden 
worden. 

- De oorzaken van bodemerosie in het koutergebied dienen bestreden te worden;  
- In de open akkergebieden dient tevens de natuur als bijfunctie naast de agrarische 

hoofdfunctie gestimuleerd te worden: de aanleg en handhaving van voldoende brede 
wegbermen en randelementen is wenselijk: 
- De bedrijven die gelegen zijn buiten de bedrijventerreinen kunnen gebiedsgericht 

benaderd worden. Verder onderzoek i.v.m. zonevreemde bedrijven is wenselijk, 
wat kan resulteren in een nieuw RUP; 

- Oplossingen bieden voor de zonevreemde landbouwbedrijven via de opmaak van 
een RUP zonevreemde landbouwbedrijven. 

 
 

Opties voor zonevreemde woningen: 
In het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening worden voldoende mogelijkheden 
gegeven voor de zonevreemde woningen.  

 
 

Opties voor de bedrijven 
De bestaande bedrijven, zowel zonevreemd als zone-eigen binnen afgebakende 
woongebieden volgens het gewestplan en die buiten de bedrijventerreinen liggen, dienen nog 
bijkomende ontwikkelings- en beperkte uitbreidingsmogelijkheden te krijgen.  

- Uitgangspunt is de kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid met de woonfunctie te 
verweven; 

- Voor zonevreemde bedrijven en de zone-eigen bedrijven die wensen uit te breiden in 
een niet-geëigende zone is het belangrijk dat er een gebiedsgedifferentieerd beleid met 
krachtlijnen opgesteld wordt (gepaste afweging tussen de dynamiek en de ruimtelijke 
impact, ...):  

 
- Deels zonevreemd bedrijf (BVBA Dco-beton) in natuurgebied  

Mogelijke deels zonevreemde bedrijven moeten zich kunnen herlocaliseren 
naar het nieuwe bedrijventerrein of kunnen blijven zonder een bijkomende 
uitbreiding in het natuurgebied zelf en onder bepaalde voorwaarden: 
� De huidige natuurwaarde van het terrein waar het bedrijf of een 

eventuele uitbreiding deel van uitmaakt is beperkt; 
� Er kan slechts een beperkte  uitbreiding gebeuren aanpalend aan de 

bestaande gebouwen maar niet binnen de afbakening van het 
natuurgebied; 

� De milieuhinder (geluid, trillingen, geur, zicht,…) is beperkt; 
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� Het bedrijf ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een goede 
aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 

� De huidige en potentiële natuurwaarden van deze deelruimte mogen 
door de aanwezigheid van het bedrijf niet gehypothekeerd worden; 

� De typische functie als natuurcorridor dient gewaarborgd te blijven;  
� Er dient voldoende rekening gehouden te worden met de 

mobiliteitsimpact. 
 

- Zonevreemde bedrijven in de open ruimtegebieden  
� Het bedrijf ligt niet geïsoleerd in de open ruimte en zorgt niet voor een 

verstoring van het open karakter van de omgeving, er is geen conflict; 
� De bedrijfsgebouwen sluiten aan op een bebouwingsconcentratie en de 

eventuele uitbreiding kan aansluiten op de bestaande bebouwing; 
� Het bedrijf sluit aan op andere niet-agrarische functies zoals o.a. 

woningen; 
� De uitbreiding genereert geen extra milieu- of visuele hinder; 
� Het bedrijf ligt aan een voldoende uitgeruste weg vanwaar een goede 

aansluiting op het hogere wegennet kan gegarandeerd worden; 
� De huidige en potentiële mogelijkheden voor de aanpalende 

landbouwactiviteiten mogen niet gehypothekeerd worden door een 
eventuele uitbreiding; 

� De inplanting van het bedrijf en de mogelijke uitbreidingen dienen 
benaderd te worden vanuit landschappelijk standpunt en de inpassing 
ervan. 

 
- Zonevreemde bedrijven binnen de zonevreemde lintbebouwing 

� De bedrijven kunnen ter plaatse blijven; 
� De uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven worden beperkt. Als 

toetssteen gelden de typische ruimtelijke kenmerken van de omgeving 
(schaal, hoogte,…); 

� Er dient voldoende rekening gehouden te worden met de 
mobiliteitsimpact. 

 
 

Opties voor landbouwbedrijven 
- Bestaande landbouwbedrijven mogen uitbreiden aansluitend bij de bestaande 

bedrijfssites en rekening houdend met de landbouwstructuur;  
- Bijzondere aandacht te besteden aan de landschappelijke integratie van de  (bedrijfs-) 

gebouwen; 
- Nieuwe geïsoleerde inplantingen van landbouwbedrijven zijn niet toegelaten. Nieuwe 

bedrijfszetels kunnen zich wel vestigen op een reeds bestaande site; 
- In het kader van schaalvergroting van de landbouw kunnen bestaande hoeven waar de 

landbouwactiviteiten worden stopgezet, hun landbouwgronden verkopen en de 
bedrijfswoning kan dan een zuivere woon- of een andere gereglementeerde functie 
krijgen. In overleg met de provincie en de Vlaamse overheid kan een gebiedsgericht 
beleid uitgewerkt worden ten aanzien van de vrijkomende agrarische 
landbouwbedrijven; 

- Op het bedrijf kan er naast de landbouwfunctie een beperkte toeleverende en 
verwerkende functie mogelijk zijn op voorwaarde dat de relatie met de landbouwactiviteit 
op het bedrijf substantieel is voor het voorbestaan van de toeleverende of verwerkende 
activiteit (vb. beperkte thuisverkoop, verwerking van eigen producten, eigen 
mestverwerking, laagdynamische functies: hoevetoerisme, recreatief medegebruik…); 

- In deze gebieden zijn nieuwe bedrijven met teelten onder glas uitgesloten. Bestaande 
bedrijven met serres en / of tuincentrum kunnen blijven bestaan en eventueel beperkt 
uitbreiden mits ruimtelijke randvoorwaarden afhankelijk van de omgeving; 



Richtinggevend gedeelte                                                                                                                                                      nov  2010 

___________________________________________________________________________________________  
Architectenbureau Van Acker & Partners – afdeling ruimtelijke ordening 97 

- In de beekvalleien en in de nabijheid van bos- en natuurgebieden moet de 
landbouwontwikkeling extra zorg dragen voor de aanwezige natuurwaarden. De 
landbouw dient rekening te houden met de beperkingen die in het kader van de 
natuurontwikkeling aan de bedrijfsvoering gesteld worden.  

 


