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1 UITWERKEN VAN RUIMTELIJKE VISIE
De uitgangshouding van waaruit de ruimtelijke structuur wordt bekeken, steunt op de filosofie die aan de
basis ligt van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen.
De kans op tegenstrijdigheden tussen het gemeentelijk structuurplan en hogere structuurplannen wordt
hierdoor verminderd. Hierna wordt kort ingegaan op de uitgangshouding die in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen is geformuleerd. Een drietal ruimtelijke begrippen vormen het fundament van
de ruimtelijke visie.

Zuinig omspringen met de ruimte
Vermits de ruimte in Vlaanderen schaars is en talrijke menselijke activiteiten en behoeften er gebruik van
maken, is het noodzakelijk er zuinig mee om te springen.
De bescherming van de natuur en landschapswaarden moet aandacht krijgen, maar ook de landbouw als
gebruiker van deze open ruimte moet worden beschermd. Verdichting en bundeling van menselijke
activiteiten is een basis voor een goed ruimtelijk beleid.

Het beleid afstemmen op de draagkracht van het gebied
Draagkracht is de mate waarin de menselijke activiteiten binnen een bepaalde ruimte kunnen
plaatsvinden zonder met elkaar in conflict te treden. Draagkracht betekent ook dat de natuurlijke en
ecologische werking van het fysisch systeem niet in het gevaar worden gebracht. Erg belangrijk in dit
verband is het begrip evenwicht. Het behoud van het evenwicht is immers een voorwaarde voor zowel de
geleidelijke en duurzame ontwikkelingen, als voor het beoogde effect van de gewenste veranderingen.
Het is niet eenvoudig om die draagkracht van een gebied vast te leggen. Draagkracht is plaats-, situatieen soms tijdsgebonden. Nochtans moet een goed ruimtelijk beleid de draagkracht als norm voor ogen
houden bij het nemen van beslissingen. Het begrip ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ is een belangrijke
1
uitgangshouding.

Aandacht besteden aan de kwaliteit van de ruimte
De ruimte heeft voor de mens een bepaalde verschijningsvorm. Het begrip kwaliteit kan daarbij opgevat
worden als een waardering van die ruimte, waarbij een oordeel of een wenselijkheid wordt uitgedrukt.
Waardering van een plek, een gebied of een object handelt in eerste instantie niet over de intrinsieke
kenmerken ervan maar om de waarde die eraan gehecht wordt. Deze kan, afhankelijk van de
betrokkenheid van de persoon, de weersgesteldheid, de omgeving, e.d. zowel positief als negatief
ervaren worden. Door het uitbouwen van een goede ruimtelijke ordening en door aandacht te schenken
aan de kwaliteit en de vormgeving van de ingrepen kan een positieve waardering en beleving ontstaan.

1
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‘Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige
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Agenda 21Verenigde Naties in Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, AROHM afdeling Ruimtelijke Planning, Brussel
1998.
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1.1

TOEPASSING VOOR ASSENEDE

De toepassing van de globale uitgangshouding kan als volgt voor Assenede worden geformuleerd.
Het fysisch systeem als basis voor de verdere ontwikkeling
De ruimtelijke ontwikkelingen zijn in het verleden steeds geënt geweest op het fysisch systeem. Het
reliëf, de bodem en de waterhuishouding zijn hiervan de belangrijkste elementen voor de ontwikkeling van
de ruimte. Grootschalige ontwikkelingen en infrastructuren kunnen ontwikkeld worden los van dit
systeem. Het streven is er echter om nieuwe ontwikkelingen erop af te stemmen op dit fysisch systeem.
Bundelen van activiteiten en ontwikkelingen in de dorpskernen
Verdichting, inbreiding en bundeling van de menselijke activiteiten zijn belangrijke voorwaarden voor een
goed ruimtelijk beleid. Bundelen van activiteiten in de dorpskernen verhoogt de leefbaarheid van de
kernen. Door het wonen, de bedrijvigheid en de voorzieningen te concentreren in de kernen is het
mogelijk om de open ruimte te vrijwaren voor landbouw en natuur.
De open ruimte vrijwaren voor essentiële functies
Vermits de kwalitatieve open ruimte schaars wordt in Vlaanderen en in Assenede is het noodzakelijk er
voorzichtig mee om te springen. Zowel grondgebonden landbouw als natuur zijn structuurbepalend voor
de open ruimte in de gemeente en dienen gevrijwaard om een duurzame ontwikkeling naar de toekomst
toe te garanderen. Het beschermen en ondersteunen van een duurzame landbouw en het ontwikkelen
van de natuur zijn daarbij een vereiste.
Streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit
De nodige condities dienen geschapen om een duurzame landbouw en natuurontwikkeling mogelijk te
maken en de leefbaarheid van de dorpskernen te garanderen. Dit hangt samen met de draagkracht van
een gebied en de mate waarin invloeden in een gebied kunnen toegelaten worden.
Aandacht voor de verschijningsvorm van de ruimte
Niet alleen dient aandacht besteed aan de verschijningsvorm van de bebouwde ruimte en het landschap,
streefdoel is de beeldwaarde van de publieke ruimte te verhogen. Aan de publieke ruimte en het
openbaar domein, zeker de plekken die de beeldwaarde van Assenede bepalen moet veel aandacht
besteed worden.

1.2

UITGANGSPUNTEN VOOR HET BELEID

De gemeente Assenede heeft een bijzondere ligging in Vlaanderen. Enerzijds is er de positie als
grensgemeente die een bijzondere aanpak vraagt op velerlei vlak (o.a. inzake landelijkheid, mobiliteit en
toeristisch-recreatieve medegebruik van de openruimte). Anderzijds is er de grootschalige industriële
ontwikkeling van de nabijgelegen kanaalzone zowel op Vlaams als Nederlands grondgebied. De
specifieke ligging brengt met zich mee dat er een voortdurende waakzaamheid dient te zijn voor de
ontwikkelingen in de omgeving van de gemeente, in het bijzonder ten aanzien van de uitbouw van het
Kluizendok (Gent) en de mogelijke industrialisering op Nederlands grondgebied (Sas van Gent, Axelse
vlakte, Dow Terneuzen). In het laatste geval betreft het een ontwikkelingszone voor industrie langs het
kanaal Gent – Terneuzen zoals weergegeven in het Streekplan Zeeland. Op het vlak van ontsluiting en
mobiliteit speelt de verkeersafwikkeling ten aanzien van de Westerscheldeoeververbinding (WOV) en de
verbinding met het hoofdwegennet in Vlaanderen. Volgens het Streekplan Zeeland is er een “stroomweg”
gepland die aansluiting geeft op het lokale wegennet van Assenede, maar geen verbinding geeft met het
hoofdwegennet op Vlaams grondgebied.
Op lokaal vlak wil het bestuur de gemeente verder uitbouwen als een aantrekkelijke gemeente in het
landelijk gebied. Het is een streven naar de uitbouw van aangename en leefbare kernen, elk met hun
eigen karakteristieken en kwaliteiten, omgeven door een waardevol landschap waar landbouw en natuur
belangrijke componenten zijn. Het landschap en de natuurelementen vormen op zich de basis voor een
toeristisch-recreatieve ontplooiing van de gemeente.
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1.3

RUIMTELIJKE VISIE

Vanuit een actief vernieuwend ruimtelijk beleid wil het bestuur voortbouwen op de kwaliteiten van de
bestaande structuur om een samenhangende ruimtelijke visie uit te werken die de eigenheid en de
ruimtelijke kwaliteit voorop stelt. De ruimtelijke draagkracht van het systeem is daarbij een belangrijke
randvoorwaarde voor de uitbouw ervan. De ruimtelijke uitbouw moet mogelijkheden bieden om de
bestaande woon- en bedrijfsgebieden op een kwalitatieve wijze te ondersteunen. Open ruimte, natuur,
landbouw en recreatie bieden ongetwijfeld nieuwe kansen naar de toekomst toe.
Het beleid is er ten eerste gericht op kernversterking van de dorpskernen waar naast de
woonvernieuwing gewerkt wordt aan een kwalitatieve uitbouw van de kernen. Bij de uitbouw van de
dorpskernen zal voldoende aandacht gaan naar de leefbaarheid en de identiteit van deze kernen. Hierbij
wordt gestreefd naar het behoud en/of versterking van het voorzieningenniveau. Binnen de bestaande
nederzettingsstructuur wordt gestreefd naar een concentratie van activiteiten in de kernen.
Aandachtspunten zijn de uitbouw van het openbaar domein en het afbakenen van het bebouwd gebied
(bv. door het instellen van een poortfunctie). Een verdere verdichting van de kernen dient selectief te
gebeuren, zodat de open ruimte op een aantal strategische plaatsen tot in de kern kan blijven
doordringen. Herwaardering van het bestaande woningpatrimonium is hierbij zeker aan de orde.
Tenslotte formuleert de gemeente een ontwikkelingsperspectief voor de zonevreemde woningen, in
functie van een gebiedsgerichte benadering en afgestemd op de draagkracht van de ruimte.
Inzake de economische structuur wordt de industriële uitbouw van de gemeente gericht naar het gebied
ten zuiden van de kern van Assenede in aansluiting met de N49. De gemeente pleit hierbij voor een
opwaardering van de AKMO industriezone tot een bovenlokaal niveau. Ook voor de zonevreemde
bedrijven zal de gemeente een ontwikkelingsperspectief formuleren, in functie van een gebiedsgerichte
benadering en afgestemd op de draagkracht van de ruimte.
Inzake de visie op de natuurlijke structuur en het landschap zal de gemeente streven naar het
bewaren en verder ontwikkelen van de natuurlijke kwaliteiten van het buitengebied, in het bijzonder in de
2
omgeving van de kreken. Tevens zal de gemeente actief participeren in het bebossingproject voor de
zandrug Maldegem - Stekene. De gemeente is zich van bewust van de eigenheid van de landbouw in
relatie tot de landschappelijke structuur en verschijningsvorm. Het handhaven en versterken van de
landbouw als belangrijkste gebruiker van de ruimte staat voorop.
De visie op de toeristisch-recreatieve structuur is gebaseerd op het vrijwaren en versterken van de
identiteit van de regio. Een betere benutting van de (potentiële) troeven voor zachte recreatie en
dagtoerisme is hier aan de orde. Het natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kader schept
mogelijkheden voor het recreatief medegebruik van de openruimte.

1.4 WISSELWERKING MET HOGERE BELEIDSNIVEAUS
Initiatieven rond de natuurlijke, agrarische, landschappelijke en toeristisch-recreatieve structuur worden
voor een deel op het grondgebied van de gemeente Assenede bepaalt door het Vlaamse en provinciale
niveau. Dit maakt dat er afstemming noodzakelijk is tussen de gemeentelijke visie en de visie van het
Vlaamse gewest en de Provincie Oost - Vlaanderen. Dit betekent dat de gemeentelijke visie op delen van
het grondgebied van Assenede als suggestie naar de hogere overheden dienen te worden beschouwd.
Ze zullen verderop in de nota dan ook als zodanig worden aangegeven.

2
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2 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
2.1

RUIMTELIJK CONCEPT

De visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Assenede wordt vertaald in een ruimtelijk
concept. Het resultaat is de gewenste ruimtelijke structuur.
Figuur deelruimten

Drie soorten gebieden met een verschillend ontwikkelingsprofiel.
Een eerste deelruimte is het noordelijk poldergebied. Een onderdeel binnen de polders wordt gevormd
door het Krekengebied van Assenede met zijn eigenheid en uniek natuurlijk, landschappelijk en
cultuurhistorisch karakter. De noordelijke open polders op de grens met Nederland zijn een onderdeel
van de Scheldevallei. Als tweede deelruimte is er het centraal gelegen gebied tussen de dorpskernen,
het zogenaamde Houtland van Assenede. Tenslotte is er het zuidelijk deelgebied dat zich bevindt op de
zandrug Maldegem – Stekene. De afbakening van dit deelgebied situeert zich ten zuiden van de
dorpskern van Oosteeklo.
De kern Assenede is hoofddorp en kent een grotere dynamiek onder de vorm van een meer verdichte
ruimte met de aanwezigheid van een groot aantal functies en ruimte voor wonen, bedrijvigheid,
gemeenschapsvoorzieningen, recreatie en groen. De uitbouw van de kern is meer zuidelijk gericht en de
bedrijfsgebieden van Assenede sluiten aan bij de N49. De woonkernen Bassevelde, Boekhoute en
Oosteeklo kunnen slechts beperkt ontwikkelen op het vlak van woningbouw en ambachtelijke
bedrijvigheid.
Het open ruimte gebied rond de dorpskernen concentreert voornamelijk open ruimte functies en de
woningen in het buitengebied. Het gaat om landelijke kernen, woningconcentraties, woonlinten en verder
verspreide bebouwing. De kreken met hun natuurwaarden, de polders en het Houtland vormen
grootschalige en weinig versnipperde open ruimte gebieden met in hoofdzaak landbouw als dragend
element .
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2.2

VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN DE DEELRUIMTEN

kaart II.1 gewenste ruimtelijk structuur van de gemeente

2.2.1 Concepten m.b.t. Noordelijke deelruimte

Landbouw als drager van het landelijk gebied
Het vrijwaren van de polders als landbouwgebied is zinvol, gelet
op de dynamiek van de landbouwsector. Het grootschalig karakter
en de openheid van de polders zorgen voor een sterke
landbouwstructuur. Aan de landbouw moeten de nodige kansen
geboden worden voor verdere bedrijfsontwikkeling gericht op de
grondgebonden bedrijfsvoering.
Andere economische functies los van de landbouw kunnen
behouden blijven, voor zover ze het functioneren van de landbouw
niet structureel hinderen.

Kreken versterken als natuurkern
De kreken, natte graslanden en broekbossen vormen typische,
en zeer waardevolle levensgemeenschappen die moeten
beschermd worden.
Het uitbouwen van natuurkernen en
verbinden van de aanwezige natuurelementen moeten de
omgeving van de kreken versterken op het vlak van natuur en
landschap.
Met de landbouw worden afspraken gemaakt in functie van
beheer en mogelijkheden tot verweving van natuur en landbouw.
Het versterken van de omgeving van de kreken vanuit natuur en
landschap betekent dat functies vreemd aan het gebied dienen
geherlocaliseerd te worden.

Polders uitbouwen als waardevol openruimtegebied
De polders met hun dijken, bomenrijen, kanalen en
watergangen vormen een bijzonder cultuurhistorisch landschap.
De structurerende elementen moeten worden beschermd en
waar mogelijk versterkt. Het verbinden van de aanwezige
natuurelementen kan bijdragen tot de uitbouw van een
ecologisch netwerk op bovenlokaal niveau.

KJA
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Landelijk wonen in de openruimte
Het aantal woningen in de polders is beperkt tot linten van
dijkwoningen. Het behoud van de woningen wordt vanuit een
historisch perspectief ondersteund. Ontwikkelingen kunnen enkel
plaatsvinden binnen de bestaande woongebieden van het
gewestplan.
Een beperkte uitbreiding in volume, van de
bestaande woningen en afgestemd op de draagkracht van het
gebied, is zinvol vanuit de noodzaak tot kwalitatief wonen. De
eigenheid van de dijkwoningen dient daarbij gerespecteerd.

Recreatief medegebruik uitbouwen
De omgeving van de kreken en vooral de polders lenen zich voor
het recreatief medegebruik door extensieve recreatie (fietsen en
wandelen).
De uitbouw van een netwerk kan worden
ondersteund.

2.2.2 Concepten m.b.t. Centrale deelruimte
Dorpskernen dragers van maatschappelijke ontwikkelingen
Assenede en in mindere mate ook Bassevelde, Boekhoute en
Oosteeklo zijn de plaatsen waar de voorzieningen zijn
geconcentreerd. Het woonbeleid is erop gericht de
centrumfunctie te versterken. Dit betekent:
- kernversterkend wonen
- winkels, diensten en voorzieningen uitbouwen op schaal van
de kern
- uitbouwen van recreatievoorzieningen en toeristisch aanbod
(plattelandstoerisme) in aansluiting met de dorpskernen
- goede bereikbaarheid met alle vervoermiddelen garanderen
(cf. mobiliteitsplan)

Kwalitatief wonen in een landelijke omgeving
De groei van het aantal woningen wordt afgestemd op de
lokale behoeften. Nieuwe ontwikkelingen houden rekening
met het aspect van het landelijk wonen en de eigen dichtheid
van het gebied.
Initiatieven worden genomen inzake
woningvernieuwing en sociale woningbouw.
Door
herwaardering van het openbaar domein kan de
woonomgeving aantrekkelijker gemaakt worden.

KJA
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Binnen de kern zelf wordt het behoud van waardevolle groene
ruimten nagestreefd en het doordringen van openruimte tot tegen
de kern ondersteund .
Landelijk wonen in de openruimte
Los van de dorpskernen bevinden zich een groot aantal
woningen in de open ruimte. Het betreft doorgaans linten van
woningen tussen de dorpskernen. Het behoud van al deze
verspreide woningen wordt vanuit de eigenheid van het gebied
ondersteund. Landsdijk en Triest vormen landelijke
nederzettingen. Ontwikkelingen kunnen enkel plaatsvinden
binnen de bestaande juridische voorraad van het gewestplan.
Een beperkte uitbreiding in volume van de bestaande woningen
is zinvol vanuit de noodzaak tot kwalitatief wonen.

Landbouw als drager van het landelijk gebied
Het vrijwaren van het landbouwgebied is zinvol, gelet op de
dynamiek van de landbouwsector. Het betreft een weinig
versnipperd en goed gestructureerd agrarisch gebied dat zorgt
voor een sterke landbouwstructuur. Aan de landbouw moeten
de nodige kansen geboden worden voor verdere
bedrijfsontwikkeling, waarbij zowel de grondgebonden als de
niet grondgebonden landbouw kansen moet krijgen.
Andere economische functies los van de landbouw kunnen
behouden blijven, en beperkt ontwikkelen voor zover ze
functioneren van de landbouw niet structureel hinderen.

Ruimte voor hoogdynamische landbouw
In het zuiden van de gemeente, net onder de N49 situeren zich
een aantal tuinbouwbedrijven naast veeteeltbedrijven op de
armere zandgronden.
Het gemeentelijk structuurplan wil een kader geven voor het
duurzaam ruimtegebruik naar deze hoogdynamische functies.
Naast de glastuinbouw zal er aandacht gaan naar andere
intensieve teelten zoals o.a. veredeling, varkensteelt,
kippenteelt.

Uitbouwen bedrijvigheid in aansluiting met hoofdkern
Het gebied ten zuiden van de dorpskern Assenede leent zich
voor de uitbouw van de bedrijvigheid in aansluiting met de N49.
Het betreft een goed ontsloten gebied met een concentratie van
zowel ambachtelijk als agrarisch gerelateerde bedrijvigheid. De
natuur en landschapwaarden zijn hier beperkt. De gemeente
wenst dat de AKMO zone en omgeving Zelzatestraat –
Stoepestraat op het vlak van bedrijvigheid een functie opneemt
op bovenlokaal niveau.
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Uitbouwen van het ecologisch netwerk
Natuurwaarden die verspreid voorkomen in de vorm van lijn- en
puntvormige elementen zoals bomenrijen, houtkanten, natte
graslanden en watergangen worden aan elkaar gekoppeld door
de realisatie van een ecologisch netwerk. Dit is noodzakelijk
voor het leefbaar houden van plant- en diersoorten. In het
overgangsgebied tussen polders en zandgrond wordt de nadruk
gelegd op het netwerk gevormd door de houtkanten en
watergangen.
Het behoud en waar mogelijk versterken van de natuurwaarde
staat er voorop zonder evenwel een waardevermindering voor
de landbouw te impliceren.

Recreatief medegebruik uitbouwen
Het agrarisch gebied leent zich voor het recreatief medegebruik
door extensieve recreatie (fietsen en wandelen). De uitbouw
van een netwerk kan worden ondersteund.

2.2.3 Concepten m.b.t. Zuidelijke deelruimte
Ruimte voor hoogdynamische landbouw
Langs de baan Ertvelde – Eeklo situeren zich een aantal
tuinbouwbedrijven naast veeteeltbedrijven op de armere
zandgronden.
Het gemeentelijk structuurplan wil een kader geven voor het
duurzaam ruimtegebruik naar deze hoogdynamische functies
in aansluiting met de hoofdontsluitingswegen in dit gebied.
Naast de glastuinbouw zal er aandacht gaan naar andere
intensieve teelten zoals o.a. veredeling, varkensteelt,
kippenteelt.

Gemengd landbouwgebied drager van het landelijk
gebied
Het vrijwaren van de zandstreek voor de gemengde landbouw
is aangewezen vanuit de dynamiek van de sector. Het is een
eerder kleinschalig gebied met zowel grondgebonden als niet
grondgebonden activiteiten. Aan de landbouw worden de
nodige kansen geboden voor verdere bedrijfsontwikkeling.
Naast de landbouw kunnen ook andere functies van de
openruimte zoals natuur en bos een belangrijke rol vervullen.
Verweving van landbouw, natuur en bos zorgt hier voor een
grotere landschappelijke diversiteit.
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Bossen op zandrug kansen voor natuurontwikkeling
De dekzandrug wordt vandaag gekenmerkt door een mozaïek
van bossen, graslanden en akkers.
Het is zone voor
bosontwikkeling en natuurversterking in samenhang met
kleinschalig recreatief medegebruik (o.a. speelbos) van
bepaalde terreinen.
Het uitbouwen van natuurkernen en
verbinden van de aanwezige natuurelementen moeten het
dekzandgebied
versterken op het vlak van natuur en
landschap.
Met de landbouw worden afspraken gemaakt in functie van
beheer en verweving van natuur en landbouw.

Landelijk wonen in de openruimte
Het aantal woningen op de dekzandrug is beperkt tot verspreide
bebouwing. Het behoud van de woningen wordt vanuit een
historisch perspectief ondersteund.
Ontwikkelingen kunnen
enkel plaatsvinden binnen de bestaande juridische voorraad van
het gewestplan. Een beperkte uitbreiding in volume van de
bestaande woningen en afgestemd op de draagkracht van het
gebied, is zinvol vanuit de noodzaak tot kwalitatief wonen.

Recreatief medegebruik uitbouwen
Het mozaïeklandschap van de dekzandrug leent zich voor
recreatief medegebruik door extensieve recreatie (fietsen en
wandelen).
De uitbouw van een netwerk kan worden
ondersteund.
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3

GEWENSTE DEELSTRUCTUREN

3.1

GEWENSTE OPENRUIMTE STRUCTUUR

kaart II.2 gewenste openruimte structuur

3.1.1 Visie op de openruimte structuur
Omwille van het belang van de openruimte structuur op Vlaams en provinciaal niveau zullen gelet op de
subsidiariteit de ontwikkelingsvisie en mogelijke acties voor een aantal gebieden bepaald worden door de
Vlaamse en de provinciale overheid. Dit betekent dat de gemeentelijke visie op deze delen van het
grondgebied als suggestie naar de hogere overheden dienen te worden beschouwd.
Bij het ontwikkelen van een gewenste openruimte structuur wordt uitgegaan van het principe dat de
structuurbepalende elementen en processen die ervan aan de basis liggen, moeten worden behouden en
versterkt. Daarnaast wordt er maximaal ingespeeld op de aanwezige potenties. Het bestuur hanteert
hierbij volgende doelstellingen:
• respectvol omspringen met de basisfactoren die bepalend zijn voor de openruimte structuur, o.a.
bodem, hydrografie en topografie;
• ondersteunen en differentiëren van de agrarische structuur in functie van de eigenheid van de
verschillende deelgebieden en in functie van de bebouwingsmogelijkheden.
• voldoende omvangrijke aaneengesloten arealen voor de grondgebonden en gemengde landbouw
afbakenen en stimuleren van ruimtelijke clustering van de glastuinbouw in samenhang met de
landschappelijke hoofdstructuur.
• ondersteunen van het recreatief medegebruik van de open ruimte en benutten van de kansen die
de landbouwsector krijgt vanuit de recreatiesector.
• bewaren en versterken van de gebieden die vandaag reeds kenmerkend zijn voor de natuurlijke
structuur in samenhang met hun ecologische relaties.
• uitwerken van een verbindend netwerk om de bestaande versnippering van natuurelementen te
doorbreken
• het vrijwaren en beschermen van de nog resterende getuigenissen van het archeologische,
cultuurhistorische en geografische erfgoed
• ondersteunen van de watersystemen in functie van de waterberging, het watertransport en de
uitbouw van natuurontwikkeling.
De Studie Landelijk Gebied die in 2003 opgesteld werd door de Dienst Land en Tuinbouw van de
Provincie is een belangrijk document geweest voor de onderbouwing van de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van de agrarische structuur voor de regio Meetjesland.
Vanuit de gewenste ruimtelijke structuur kunnen drie ruimtelijke deelgebieden met landbouw als dragend
element worden onderscheiden; het betreft het noordelijk open landbouwgebied gericht op de
grondgebonden bedrijvigheid, het centraal goed gestructureerd landbouwgebied gericht op de gemengde
bedrijvigheid en het zuidelijk kleinschalig landbouwgebied gericht op de gemengde bedrijvigheid. Binnen
het centraal deelgebied ten zuiden van de N49 en binnen het zuidelijk deelgebied wordt een beperkte
zone onderscheiden voor hoogdynamische landbouw.
De bosrijke zone ten zuiden van Oosteeklo en de omgeving van de kreken zijn plaatsen waar naast
landbouw ook andere openruimtegebruikers een belangrijke rol vervullen; het zijn gebieden waar naast
de grondgebonden landbouw, agrarische activiteiten gericht op verweving met natuur en bos kunnen
uitgebouwd worden. Tenslotte kunnen een beperkt aantal gebieden worden afgebakend in aansluiting
met de dorpskernen, die sterk ruimtelijk versnipperde en aangetaste agrarische gebieden groeperen.
De differentiatie van de gebieden van de agrarische structuur beoogt het bieden van
ontwikkelingsmogelijkheden aan de landbouw zonder daarbij de draagkracht van de open ruimte aan te
tasten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat land- en tuinbouw voldoende ruimte krijgen en dat bestaande
bedrijven alle kansen moeten krijgen voor een rendabele uitbating van hun bedrijf. Zoals in het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling gezien als een differentiatie van de
agrarische bebouwingsmogelijkheden. De differentiatie betreft voornamelijk richtlijnen inzake het
bouwen, verbouwen en uitbreiden van agrarische bedrijven.
KJA
project:

Doc. 104792413
ontwerp richtinggevend deel
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Assenede

pagina 13 van 75
november 2008

3.1.2 Gewenste agrarische structuur
Voor de afbakening van de natuurlijke, agrarische en bosstructuur heeft de Vlaamse overheid een
ruimtelijke visie opgesteld voor de regio Veldgebied Brugge – Meetjesland. De gemeente heeft inzake
gewenste agrarische structuur een aantal verfijningen aangebracht, die als suggestie naar de Vlaamse
overheid worden geformuleerd.
Bestemmen landbouwgebied gericht op de grondgebonden landbouw
De grondgebonden landbouw als dragend element komt voor in grote delen van de gemeente. De
landbouw zorgt in de noordelijke polders voor het behoud van een grootschalig open
landbouwlandschap. Binnen een aantal randvoorwaarden (goede ontsluiting, respect voor
landschapswaarden) kan de grondgebonden landbouw zich hier verder ontwikkelen. Grote delen
van de Noordelijke deelruimte worden afgebakend als landbouwgebied gericht op de
grondgebonden landbouw.
Bestemmen landbouwgebied gericht op gemengde bedrijvigheid
De landbouwgebieden in de Centrale deelruimte worden omwille van hun diversiteit aan agrarische
activiteiten (zowel akkerbouw, tuinbouw, als veeteelt) ook gekenmerkt door een veelheid aan
landbouwlandschappen (open weiland, grootschalige akkers, glastuinbouw, …). Deze gebieden
worden ook in de toekomst voor de landbouw afgebakend. Het in evenwicht houden van de
grondgebonden als de niet grondgebonden landbouw is er aan de orde. Voor de glastuinbouw
wordt een specifieke zone ten zuiden van de N49 gereserveerd. Het is een gebied waar zich
vandaag reeds een aantal grote landbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven bevinden. Het is
een zone waar de ruimtelijke draagkracht ten aanzien van natuur en landschap, ten aanzien van
mobiliteit en ten aanzien van waterhuishouding de meeste mogelijkheden biedt. Het betreft een
zone voor hoogdynamische landbouw.
De landbouwgebieden in de Zuidelijke deelruimte worden omwille van hun diversiteit aan
agrarische activiteiten (zowel akkerbouw, tuinbouw, als veeteelt) gekenmerkt door een veelheid
aan landbouwlandschappen (open weiland, grootschalige akkers, glastuinbouw, …).
De
afwisseling met bos en natuur zorgen voor een meer kleinschalig patroon dat ook naar de
toekomst toe, wordt ondersteund. Het in evenwicht houden van de grondgebonden als de niet
grondgebonden landbouw is hier, meer nog dan in het centrale deelgebied aan de orde.

Bestemmen landbouwgebieden gericht op verweving van landbouw met andere functies
De uitbouw van een verwevingsgebied kan onderzocht worden in de omgeving van de kreken en
op de dekzandrug. De landbouw kan hier (al dan niet op basis van beheerovereenkomsten) de
landschapsbouw ondersteunen.
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3.1.2.1

Noordelijk landbouwgebied

In de polders is de landbouw belangrijk als beheerder en inrichter van de ruimte. Een groot deel van deze
gebieden vormen belangrijke openruimtegebieden en zijn waardevol omwille van cultuurhistorische en
landschappelijke redenen. Het handhaven van de grondgebonden landbouw is belangrijk binnen dit
perspectief. Naast het ondersteunen van de landbouw kan er ruimte zijn voor een beperkte uitbouw van
nevenfuncties aan de agrarische bedrijfsvoering. Deze gebieden vervullen een belangrijke rol in het
vrijwaren van de open ruimte.
De landbouw wordt in dit gebied ondersteund door ondermeer het aanleggen van de nodige
nutsvoorzieningen en het uitvoeren van eventuele infrastructuurwerken teneinde het gebied adequaat te
ontsluiten. De inplanting en verdere uitbouw van de landbouwbedrijven gebeurt omwille van de openheid
van het landschap in aansluiting met de bestaande bebouwing. De inplanting van nieuwe intensieve
veeteeltbedrijven is in dit gebied niet wenselijk, bestaande bedrijven kunnen wel verder uitbreiden binnen
gebiedsgerichte ruimtelijke randvoorwaarden.
Algemene principes
De bebouwing (woning, bedrijfsgebouwen) van de landbouwbedrijven wordt geconcentreerd en geordend
tot een ruimtelijk geheel om een versnippering van het landbouwgebied tegen te gaan. Nieuwe
bebouwing wordt opgericht in aansluiting met bestaande bedrijfsgebouwen en langs de bestaande
ontsluitingswegen van het gebied.
In deze gebieden worden omwille van de openheid van het
landschap, geen nieuw op te richten bedrijfzetels toegestaan tenzij in aansluiting met de bestaande
bebouwing of in de onmiddellijke nabijheid van bestaande bedrijfszetels.
-

-

-

-

-

De oprichting van nieuwe intensieve veeteeltbedrijven en glastuinbouw is hier omwille van
ruimtelijk–landschappelijke redenen niet mogelijk. Intensivering door het overschakelen naar
strikt grondloze activiteiten is tevens uitgesloten. De bestaande bedrijven moeten echter
ontwikkelingskansen krijgen op schaal van het bedrijf en in overeenstemming met de draagkracht
van het gebied. Een gesloten migratie van bestaande bedrijfszetels moet tevens mogelijk zijn.
Landbouwgerelateerde bedrijvigheid die thuishoort in het landbouwgebied kan behouden blijven.
Bij de uitbreiding van bestaande agrarische bedrijfszetels wordt bijzondere aandacht besteed aan
de landschappelijke integratie.
Erfbeplanting is waardevol voor het inbufferen van de landbouwbedrijfsgebouwen. Groenbuffers
en beplanting spelen een belangrijke rol in deze landschappelijk waardevolle gebieden.
Het beperkt toelaten van nevenfuncties aan de landbouw kan worden onderzocht. Nevenfuncties
hebben betrekking op handel en hoevetoerisme (inrichten van gastenkamers) gekoppeld aan de
landbouwfunctie. Handel kan enkel plaatsvinden indien de relatie met de eigen
landbouwbedrijvigheid wordt ondersteund zoals de verkoop van hoeveproducten (groenten, fruit,
aardappelen, roomijs, e.d.). Het opzetten van activiteiten los van de landbouw is niet wenselijk.
De nevenbestemmingen zijn complementair aan de hoofdbestemming en worden afgestemd op
de schaal van het landbouwbedrijf.
Verlaten bedrijfsgebouwen kunnen een nieuwe functie krijgen op voorwaarde dat deze nieuwe
functie verbonden is met de landbouw, een laagdynamisch karakter en een beperkte ruimtelijke
dynamiek heeft die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken
omgeving (afweging op microschaal). Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de opslag van
allerhande materieel en materiaal met een ruimtelijk – functionele relatie met de landbouw en het
inrichten van een beperkt aantal gastenkamers. De ontwikkelingen dienen in overeenstemming
te zijn met de draagkracht van het gebied en de goede ruimtelijke ordening van de plek.
Het landbouwgebied komt toe aan de landbouw. Het realiseren van natuurverbindingszones, in
het bijzonder langs dijken en watergangen is evenwel mogelijk. Bij nader onderzoek zal de
Biologische waarderingskaart gehanteerd worden en als richtinggevend beschouwd worden
inzake te behouden of te ontwikkelen natuurelementen.
Recreatie in het landbouwgebied beperkt zich tot het recreatief medegebruik van de bestaande
wegen. Wandel-, fietswegen en ruiterpaden kunnen afzonderlijk worden uitgebouwd zonder de
functionele werking van het landbouwgebied aan te tasten.

Het betreft de volgende gebieden:
De polders ten noorden van de lijn Graaf Jansdijk, Kapelledijk, Sasdijk behoren tot de agrarische
gebieden gericht op de grondgebonden landbouw (in zover zij door de hogere overheid niet opgenomen
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worden als natuurgebied of natuurverwevingsgebied op bovenlokaal niveau). In deze zone vinden we een
concentratie van landbouwbedrijven met een grondgebonden activiteit.

3.1.2.2

Centraal landbouwgebied

De landbouw wordt in dit gebied ondersteund door het onder meer aanleggen van de nodige
nutsvoorzieningen en het uitvoeren van eventuele infrastructuurwerken teneinde het gebied adequaat te
ontsluiten in functie van de landbouw en de niet grondgebonden agrarische bedrijvigheid.
Algemene principes
- Nieuwe inplanting en herlocatie van bedrijfszetels is mogelijk, doch enkel voor volwaardige
agrarische bedrijven. Het betreft zowel grondgebonden als niet grondgebonden bedrijven.
Nieuwe glastuinbouwbedrijven kunnen enkel worden ingeplant in de zone voor hoogdynamische
landbouw.
- De bestaande bedrijven moeten ontwikkelingskansen krijgen op schaal van het bedrijf en in
overeenstemming met de draagkracht van het gebied.
Bij uitbreiding van bestaande
landbouwbedrijven wordt de bebouwing (woning, bedrijfs-gebouwen) geconcentreerd en
geordend tot een ruimtelijk geheel om een versnippering van het landbouwgebied tegen te gaan.
Uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven kan slechts beperkt plaatsvinden buiten de
zone voor hoogdynamische landbouw, dit op schaal van het bedrijf en in overeenstemming met
de draagkracht van het gebied. Landbouwgerelateerde bedrijvigheid die thuishoort in het
landbouwgebied kan ontwikkeld worden in overeenstemming met de draagkracht van het gebied.
- Erfbeplanting is waardevol voor de inbuffering van de landbouwbedrijfsgebouwen. Groenbuffers
en beplanting spelen een belangrijke rol in de landschappelijk waardevolle gebieden.
- Het beperkt toelaten van nevenfuncties aan de landbouw kan worden onderzocht. Nevenfuncties
hebben betrekking op handel, horeca en hoevetoerisme (inrichten gastenkamers) gekoppeld aan
de landbouwfunctie. Handel en horeca kunnen enkel plaatsvinden indien de relatie met de eigen
landbouwbedrijvigheid wordt ondersteund zoals de verkoop van hoeveproducten (groenten, fruit,
aardappelen, roomijs, e.d.) en zoals het opzetten van een klein terrasje (nuttigen roomijs e.d.).
Het opzetten van activiteiten los van de landbouw is niet wenselijk. De nevenbestemmingen zijn
complementair aan de hoofdbestemming en worden afgestemd op de schaal van het
landbouwbedrijf.
- Verlaten bedrijfsgebouwen kunnen een nieuwe functie krijgen op voorwaarde dat deze nieuwe
functie verbonden is met de landbouw, een laagdynamisch karakter en een beperkte ruimtelijke
dynamiek heeft die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken
omgeving (afweging op microschaal). Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de opslag van
allerhande materieel en materiaal met een ruimtelijk – functionele relatie met de landbouw en het
inrichten van een beperkt aantal gastenkamers en aan de landbouw gerelateerde
dienstverlenende bedrijven met een beperkte dynamiek. Daarnaast is het oprichten van een
paardenhouderij, manege, tuinaanlegbedrijf of kinderboerderij, jeugdlogies mogelijk. De
ontwikkelingen dienen in overeenstemming te zijn met de draagkracht van het gebied en de
goede ruimtelijke ordening van de plek.
- Het landbouwgebied komt toe aan de landbouw. Het realiseren van natuurverbindingszones, in
het bijzonder langs houtkanten, bermen en watergangen is evenwel mogelijk . Bij nader
onderzoek zal de Biologische waarderingskaart gehanteerd worden en als richtinggevend
beschouwd worden inzake te behouden of te ontwikkelen natuurelementen.
- Recreatie in het landbouwgebied beperkt zich tot het recreatief medegebruik van de bestaande
wegen. Wandel-, fietswegen en ruiterpaden kunnen afzonderlijk worden uitgebouwd zonder de
functionele werking van het landbouwgebied aan te tasten. Ze vormen een belangrijk draagvlak
voor de landbouwactiviteiten in de omgeving van de dorpskernen.
Het betreft de volgende gebieden:
Het centraal gelegen landbouwgebied tussen de dorpskernen van Bassevelde, Boekhoute, Assenede en
Oosteeklo. In deze zone vinden we een concentratie van landbouwbedrijven zowel gericht op de veeteelt
als op de akkerbouw of een combinatie van beide. De aanwezige verspreide bebouwing en het verspreid
voorkomen van zowel grondgebonden als niet grondgebonden bedrijven dragen tot deze keuze bij. De
nadruk wordt er gelegd op het creëren van nieuwe ontwikkelingen zowel voor de grondgebonden als niet
grondgebonden landbouw.
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Het agrarisch gebied ten zuiden van de N49 wordt als een hoogdynamisch landbouwgebied
beschouwd. Vanuit het ruimtelijk beleid kunnen maatregelen genomen worden om de glastuinbouw hier
te versterken en een sterke spreiding naar andere gebieden te beperken. Dit kan door het valoriseren en
versterken van de aanwezige infrastructuur (gemeenschappelijke voorzieningen en afvalwaterzuivering,
toeleveringsstructuur, opleidingbegeleiding, afzetstructuur, warmtebronnen, enz.). Buffering en verweving
met de grondgebonden landbouw is evenwel aangewezen. De uitbouw van het hoogdynamisch
landbouwgebied wordt geformuleerd als suggestie naar de hogere overheid toe.

3.1.2.3

Zuidelijk landbouwgebied

De landbouw wordt in dit gebied ondersteund door het onder meer aanleggen van de nodige
nutsvoorzieningen en het uitvoeren van eventuele infrastructuurwerken teneinde het gebied adequaat te
ontsluiten in functie van de landbouw en de niet grondgebonden agrarische bedrijvigheid.
Algemene principes
- Nieuwe inplanting en herlocatie van bedrijfszetels is mogelijk, doch enkel voor volwaardige
agrarische bedrijven. Het betreft zowel grondgebonden als niet grondgebonden bedrijven.
Nieuwe glastuinbouwbedrijven kunnen enkel worden ingeplant in de zone voor hoogdynamische
landbouw.
- De bestaande bedrijven moeten ontwikkelingskansen krijgen op schaal van het bedrijf en in
overeenstemming met de draagkracht van het gebied.
Bij uitbreiding van bestaande
landbouwbedrijven wordt de bebouwing (woning, bedrijfs-gebouwen) geconcentreerd en
geordend tot een ruimtelijk geheel om een versnippering van het landbouwgebied tegen te gaan.
Uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven kan slechts beperkt plaatsvinden buiten de
zone voor hoogdynamische landbouw, dit op schaal van het bedrijf en in overeenstemming met
de draagkracht van het gebied. Landbouwgerelateerde bedrijvigheid die thuishoort in het
landbouwgebied kan ontwikkeld worden in overeenstemming met de draagkracht van het gebied.
- In het hoogdynamisch landbouwgebied kunnen maatregelen genomen worden om de
glastuinbouw te versterken. Begeleidende maatregelen handelen o.a. over subsidiëring van de
infrastructuur zoals wegenis en aardgasnet en richtlijnen rond woningbouw. Bedoeling hierbij is
te komen tot een spontane clustering van de glastuinbouw in het gebied dat aansluit op de
verbindingsweg Ertvelde - Eeklo.
- Erfbeplanting is waardevol voor de inbuffering van de landbouwbedrijfsgebouwen. Groenbuffers
en beplanting spelen een belangrijke rol in de landschappelijk waardevolle gebieden.
- Het beperkt toelaten van nevenfuncties aan de landbouw kan worden onderzocht. Nevenfuncties
hebben betrekking op handel, horeca en hoevetoerisme (inrichten gastenkamers) gekoppeld aan
de landbouwfunctie. Handel en horeca kunnen enkel plaatsvinden indien de relatie met de eigen
landbouwbedrijvigheid wordt ondersteund zoals de verkoop van hoeveproducten (groenten, fruit,
aardappelen, roomijs, e.d.) en zoals het opzetten van een klein terrasje (nuttigen roomijs e.d.).
Het opzetten van activiteiten los van de landbouw is niet wenselijk. De nevenbestemmingen zijn
complementair aan de hoofdbestemming en worden afgestemd op de schaal van het
landbouwbedrijf.
- Verlaten bedrijfsgebouwen kunnen een nieuwe functie krijgen op voorwaarde dat deze nieuwe
functie verbonden is met de landbouw, een laagdynamisch karakter en een beperkte ruimtelijke
dynamiek heeft die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken
omgeving (afweging op microschaal). Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de opslag van
allerhande materieel en materiaal met een ruimtelijk – functionele relatie met de landbouw en het
inrichten van een beperkt aantal gastenkamers en aan de landbouw gerelateerde
dienstverlenende bedrijven met een beperkte dynamiek. Daarnaast is het oprichten van een
paardenhouderij, manege, tuinaanlegbedrijf of kinderboerderij, jeugdlogies mogelijk. De
ontwikkelingen dienen in overeenstemming te zijn met de draagkracht van het gebied en de
goede ruimtelijke ordening van de plek.
- Het landbouwgebied komt toe aan de landbouw. Het realiseren van natuurverbindingszones, in
het bijzonder langs houtkanten, bermen en watergangen is evenwel mogelijk.
- Recreatie in het landbouwgebied beperkt zich tot het recreatief medegebruik van de bestaande
wegen. Wandel-, fietswegen en ruiterpaden kunnen afzonderlijk worden uitgebouwd zonder de
functionele werking van het landbouwgebied aan te tasten. Ze vormen een belangrijk draagvlak
voor de landbouwactiviteiten in de omgeving van de dorpskernen.
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Het betreft de volgende gebieden:
Het landbouwgebied gelegen ten zuiden van de kern Oosteeklo. In deze zone vinden we een concentratie
van landbouwbedrijven zowel gericht op de veeteelt, tuinbouw en akkerbouw of een combinatie ervan.
De aanwezige verspreide bebouwing en het verspreid voorkomen van zowel grondgebonden als niet
grondgebonden bedrijven dragen tot deze keuze bij. De nadruk wordt er gelegd op het behouden of
creëren van een kleinschalig landbouwlandschap met afwisseling van grasland, akkers, tuinbouw en
beboste percelen.

3.1.2.4

Zone met verwevingsfunctie

In de omgeving van de kreken en de dekzandrug wordt naast de grondgebonden agrarische activiteiten,
de landbouw gericht op verweving met andere openruimtefuncties. In deze gebieden wordt getracht om
de openruimtefuncties (landbouw, natuur, bos) ruimtelijk of functioneel te verweven. De finaliteit van het
gebied bestaat in de ontwikkeling van de openruimtefuncties in een onderling evenwicht. Het samengaan
van natuur- en landschapswaarden met de landbouwfunctie wordt er vooropgesteld. Natuur en landbouw
zijn hierbij nevengeschikte functies. Delen van het gebied kunnen een hoofdfunctie natuur dan wel
landbouw hebben. Maatregelen worden voorgesteld om de landbouw te stimuleren in haar rol als
“beheerder van het landschap”. Een nuttig instrument hiervoor zijn vrijwillige beheersovereenkomsten,
zoals perceels- en akkerrandbeheer, …
Algemene principes
- Een uitbreiding van bestaande landbouwbedrijfszetels is mogelijk op schaal van het bedrijf en in
overeenstemming met de ruimtelijke draagkracht. De bebouwing (woning, bedrijfsgebouwen) van
de landbouwbedrijven wordt geconcentreerd en geordend tot een ruimtelijk geheel om een
versnippering van het landbouwgebied tegen te gaan.
- Het aantal bedrijfszetels binnen de zone mag niet toenemen, een gesloten migratie van
bestaande bedrijfszetels moet evenwel mogelijk zijn. De inplanting van nieuwe intensieve
veeteeltbedrijven en glastuinbouwbedrijven is niet mogelijk.
- Erfbeplanting is waardevol voor de inbuffering van de landbouwbedrijfsgebouwen. Groenbuffers
en beplanting spelen een belangrijke rol in deze landschappelijk waardevolle gebieden.
- Gezocht wordt naar mogelijkheden voor recreatief medegebruik. De koppeling met bestaande
infrastructuur dient maximaal onderzocht.
Het betreft de volgende gebieden:
De zones in aansluiting met de Rode, Grote Geul en Vlietbeek Assenede ; de zones in aansluiting met
Hollandergatkreek, Grote en Kleine Kil Assenede ; de zones in aansluiting met de bossen op de
dekzandrug Oosteeklo.

3.1.2.5

Structureel aangetast agrarisch gebied

In de onmiddellijke omgeving van de dorpskern Oosteeklo als bij het AKMO bedrijfsgebied worden zones
als structureel aangetast agrarisch gebied afgebakend (zie kaart II.2 gewenste openruimte structuur). Het
gaat hier om relatief dicht bebouwde gebieden of gebieden ingesloten tussen de uitlopers van de
dorpskern.
Gelet op een zekere ruimtelijke versnippering kunnen in deze gebieden agrarisch
verwerkende, toeleverende of landbouwaanverwante bedrijvigheid worden aanvaard. De uitbouw van het
structureel aangetast agrarisch gebied wordt geformuleerd als suggestie naar de hogere overheid toe.
Algemene principes
- Nieuwe inplanting en herlocatie van bedrijfszetels is mogelijk voor volwaardige agrarische
bedrijven. Het betreft zowel grondgebonden als niet grondgebonden bedrijven. Nieuwe
glastuinbouwbedrijven kunnen enkel worden ingeplant in de zone voor hoogdynamische
landbouw. Landbouwgerelateerde bedrijvigheid die thuishoort in het landbouwgebied kan
ontwikkeld worden in overeenstemming met de draagkracht van het gebied. Bovenop de hoger
vermelde aspecten kan de uitbouw van agrarisch verwerkende, toeleverende of
landbouwaanverwante bedrijvigheid aanvaard worden, indien deze worden uitgebouwd op
bestaande agrarische bedrijfszetels.
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Bij uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven wordt de bebouwing (woning, bedrijfsgebouwen) geconcentreerd en geordend tot een ruimtelijk geheel om een versnippering van het
landbouwgebied tegen te gaan.
Erfbeplanting is waardevol voor de inbuffering van de landbouwbedrijfsgebouwen. Groenbuffers
en beplanting spelen een belangrijke rol in de landschappelijk waardevolle gebieden.
Het beperkt toelaten van nevenfuncties aan de landbouw kan worden onderzocht. Nevenfuncties
hebben betrekking op handel, horeca en hoevetoerisme (inrichten gastenkamers) gekoppeld aan
de landbouwfunctie. Handel en horeca kunnen enkel plaatsvinden indien de relatie met de eigen
landbouwbedrijvigheid wordt ondersteund zoals de verkoop van hoeveproducten (groenten, fruit,
aardappelen, roomijs, e.d.) en zoals het opzetten van een klein terrasje (nuttigen roomijs e.d.).
Het opzetten van activiteiten los van de landbouw is niet wenselijk. De nevenbestemmingen zijn
complementair aan de hoofdbestemming en worden afgestemd op de schaal van het
landbouwbedrijf.
Verlaten bedrijfsgebouwen kunnen een nieuwe functie krijgen op voorwaarde dat deze nieuwe
functie verbonden is met de landbouw, een laagdynamisch karakter en een beperkte ruimtelijke
dynamiek heeft die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken
omgeving (afweging op microschaal). Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de opslag van
allerhande materieel en materiaal met een ruimtelijk – functionele relatie met de landbouw en het
inrichten van een beperkt aantal gastenkamers en aan de landbouw gerelateerde
dienstverlenende bedrijven met een beperkte dynamiek. Daarnaast is het oprichten van een
paardenhouderij, manege, tuinaanlegbedrijf of kinderboerderij mogelijk. De ontwikkelingen dienen
in overeenstemming te zijn met de draagkracht van het gebied en de goede ruimtelijke ordening
van de plek.
Het landbouwgebied komt toe aan de landbouw. Het realiseren van natuurverbindingszones, in
het bijzonder langs houtkanten, bermen en watergangen is evenwel mogelijk . Bij nader
onderzoek zal de Biologische waarderingskaart gehanteerd worden en als richtinggevend
beschouwd worden inzake te behouden of te ontwikkelen natuurelementen.
Recreatie in het landbouwgebied beperkt zich tot het recreatief medegebruik van de bestaande
wegen. Wandel-, fietswegen en ruiterpaden kunnen afzonderlijk worden uitgebouwd zonder de
functionele werking van het landbouwgebied aan te tasten. Ze vormen een belangrijk draagvlak
voor de landbouwactiviteiten in de omgeving van de dorpskernen.

Het betreft de volgende gebieden:
En ingesloten gebied in de dorpskern Oosteeklo (Rijkestraat, Koning Albertstraat), en het gebied dat
aansluit bij de AKMO bedrijfszone ( Stoepestraat, Zelzatestraat).

3.1.3 Gewenste natuurlijke structuur
Voor de afbakening van de natuurlijke, agrarische en bosstructuur heeft de Vlaamse overheid een
ruimtelijke visie opgesteld voor de regio Veldgebied Brugge – Meetjesland. De gemeente heeft inzake
gewenste natuurlijke structuur een aantal verfijningen aangebracht, die als suggestie naar de Vlaamse
overheid worden geformuleerd.
Versterken van de gebieden met een hoge natuurwaarde als natuurkerngebieden
Voor de natuurlijke structuur zijn de kreken en de aanpalende natte graslanden een
structuurbepalend element. Het veiligstellen en ontwikkelen van de natuurwaarden en het
landschappelijk karakter staan hier voorop.
Op de dekzandrug zullen de bossen als structuurbepalende elementen verder worden uitgebouwd
en versterkt als natuurkern.
Versterken van natuur in waterlopen en watergangen als blauwgroene aders door het landschap
Water vormt een verbindingselement zowel in de noordelijke polders als in het centrale deelgebied.
Bij het herstellen en versterken van het netwerk moet naast de waterloop de aandacht vooral
uitgaan naar de oeverzones. Het behoud en versterken van de natuurwaarde staat er voorop naast
waterberging en watertransport .
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Dijken en bermen als verbindingszone voor natuur in de openruimte gebieden
Dijken, houtkanten en bermen zijn verbindingselementen voor natuur in gebieden waar de
landbouw structuurbepalend is. Het behoud en het versterken van de natuurwaarde op dijken,
houtkanten en bermen staat voorop. Recreatievormen op en langs de dijken zullen worden
afgestemd op de draagkracht ervan.
Versterken van het bestaande ecologisch netwerk
Natuurwaarden die verspreid voorkomen in de vorm van lijn- en puntvormige elementen zoals
bomenrijen, houtkanten, bermen en sloten worden aan elkaar gekoppeld. Dit is noodzakelijk voor
het leefbaar houden van plant- en diersoorten.

3.1.3.1

Bovenlokale natuurlijke structuur

Zones met hoge natuurwaarden / prioritaire natuurgebieden
Het Krekengebied van Assenede omvat een complex van biologisch zeer waardevolle en waardevolle
elementen. Het gebied is van internationale betekenis en is opgenomen als VEN-gebied, Habitat- en
Vogelrichtlijngebied. Grote delen behoren tot de natuuraandachtszones “Kreken van Watervliet –
Boekhoute” (2V2) en “kreken van Assenede” (2V3) die door de provincie werden geselecteerd. Het
beleid is er op gericht om de natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Deze
waardevolle gehelen omvatten voornamelijk de kreken, dijken en vochtige graslanden. Er worden
ruimtelijke randvoorwaarden gesteld voor behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke
biotopen. Deze hebben betrekking op de bescherming van de natuurwaarden aan de hand van o.a. het
beheer van de waterhuishouding, de bescherming van de vegetatie en de kleine landschapselementen en
het uitwerken van een duurzaam beheer voor het gebied.
Het beleid richt zich op het veiligstellen en ontwikkelen van de natuurwaarden en het versterken van de
landschappelijke eigenheid. Elke functie die een storende invloed heeft op de natuurwaarden wordt
geweerd in dit gebied. Een gedifferentieerd recreatiebeleid kan worden uitgewerkt, waarbij de kwetsbare
zones (natuurkernen) worden gescheiden van de gebieden waar recreatief medegebruik toegelaten kan
worden (o.a. wandelen, natuureducatie). Op de plaatsen waar betreding door wandelaars of andere
recreanten schade tot gevolg kan hebben, is het raadzamer deze gebieden slechts beperkt toegankelijk
te maken in functie van de bescherming van fauna en flora.
De voorkeur gaat hierbij uit naar het
aanbrengen van natuurlijke barrières.
Het betreft de volgende gebieden:
- Grote Geul, Rode Geul, Kleine Geul, Grote Kil, Hollandsgat, Driegezustersbeek,
Kleine Kil, de Vliet, Kapellekreek, Versele’s put, Bodemloze put.
De bossen op de dekzandrug Maldegem – Stekene omvatten een complex van biologisch zeer
waardevolle en waardevolle elementen. Het is een gebied dat gekenmerkt wordt door een mozaïek van
beboste percelen, graslanden en kleinschalige akkers. Grote delen behoren tot de natuuraandachtszone
“bosgebied Lembeke - Bellebargiebos” (2V6) die door de provincie werd geselecteerd. Het beleid is er op
gericht om dit mozaïeklandschap te bewaren en de biologische waarden er te behouden en te versterken.
Verweving van natuur, bos, kleinschalige landbouw en beperkt recreatief medegebruik is hier wenselijk
(schermfunctie, verbindingsfunctie).
Het gebied komt in aanmerking voor het uitbouwen van de
bosfunctie en heischrale graslanden, aangezien dit ecosysteem schaars is in deze regio. Door in te
spelen op de gebruiksmogelijkheden kan de toegankelijkheid van een aantal gebieden worden verhoogd
voor het recreatief medegebruik (natuurgerichte en passieve vormen van recreatie, speelbos). Dit kan op
de bestaande wegen en paden en het openstellen van goed afgebakend bos(sen) als speelbos.
Het betreft de volgende gebieden:
- Bosgebied ten zuiden van Molenhoek Oosteeklo
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Gebieden met natuurversterkingsfunctie
In deze gebieden is het beleid gericht op het uitbouwen en versterken van de natuur en de uitbouw van de
landschappelijke eigenheid. Natuur is hier de hoofdfunctie of dit is op termijn gewenst. Delen van het
gebied kunnen evenwel een hoofdfunctie landbouw hebben. Een gedifferentieerd recreatiebeleid kan
worden uitgewerkt, waarbij de kwetsbare zones (te ontwikkelen natuurkernen) worden gescheiden van de
gebieden waar recreatief medegebruik toegelaten kan worden (o.a. wandelen, natuureducatie).
Het betreft de volgende gebieden:
Gebieden tussen Rode Geul, Grote Geul en Hollekensdijk
Gebieden tussen Hollanders Gat, Grote Kil en gemeentegrens

Gebieden met verwevingsfunctie
In deze gebieden is het beleid gericht op het functioneel verweven van de openruimtefuncties (landbouw,
natuur). Het samengaan van natuur- en landschapswaarden met de landbouwfunctie wordt er
vooropgesteld. Natuur en landbouw zijn hierbij nevengeschikte functies. Delen van het gebied kunnen
een hoofdfunctie natuur dan wel landbouw hebben. Maatregelen worden voorgesteld om de landbouw te
stimuleren in haar rol als “beheerder van het landschap” en het versterken van de natuur door gericht
beheer. Een nuttig instrument hiervoor zijn vrijwillige beheersovereenkomsten, zoals perceels- en
akkerrandbeheer, weidevogelgebieden …
Het betreft de volgende gebieden:
- Omgeving Grote, Rode en Kleine Geul / omgeving Grote en Kleine Kil en
Hollandsgat
Natuurverbindingszones van bovenlokaal belang
In de waterlopen en watergangen staat het behouden en versterken van de natuurwaarden voorop. De
waterlopen vormen verbindingszones voor natuur op bovengemeentelijk niveau. Het beleid is er enerzijds
gericht op het voorzien in een waterbergingsfunctie en anderzijds gericht op het herstel van de
biologische waarde en de ontwikkeling van een hogere biologische waarde. Er worden ruimtelijke
randvoorwaarden gesteld voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke
biotopen. Concreet kan dit door de waterloop samen met zijn oevers opnieuw te laten fungeren als
bergingsgebied voor water, de openruimtegebieden die aansluiten bij de waterloop niet verder te
verdichten en kansen te bieden voor natuurontwikkeling in aansluiting met de waterloop. Bij de uitbouw
van natuurverbindingszones moet rekening gehouden worden met de bestaande landbouwuitbating en
met het decreet op integraal waterbeheer. Tenslotte dient het afkoppelingsbeleid van de afvalwaters te
worden verder gezet.
Het betreft de volgende gebieden geselecteerd op provinciaal niveau:
E
- 2 1 – Leopoldkanaal
E
- 2 2 – Isabellageleed
E
- 2 9 – Isabellawatergang - Isabellabeek
E
- 2 10 – Isabellakanaal
E
- 2 11 – Burggravenstroom
In een aantal gebieden staat het behouden en versterken van de natuurwaarden voorop. De oude dijken,
watergangen met rietkragen en (knot)bomenrijen vormen aanknopingspunten voor natuur in de polders.
Houtkanten, bermen en bosjes vormen aanknopingspunten voor natuur in het centrale en zuidelijk
deelgebied. Er worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld voor het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke biotopen. Deze hebben betrekking op de bescherming van de
natuurwaarden aan de hand van o.a. het beheer van de waterhuishouding, de bescherming van de
vegetatie en de kleine landschapselementen en het uitwerken van een duurzaam beheer voor het gebied.
Het betreft de volgende gebieden geselecteerd op provinciaal niveau :
- 2N2 polders van Boekhoute – Assenede
- 2N3 verbindingsgebied Bassevelde – Assenede (overgang zandstreek / polders)
- 2N4 verbindingsgebied Ertvelde
- 2N8 verbindingsgebied Sint-Elooispolder
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3.1.3.2

Lokale natuurlijke structuur

Gebieden met verwevingsfunctie
In deze gebieden is het beleid gericht op het functioneel verweven van de openruimtefuncties (landbouw,
natuur, bos). Het samengaan van natuur- en landschapswaarden met de landbouwfunctie wordt er
vooropgesteld. Natuur en landbouw zijn hierbij nevengeschikte functies. Delen van het gebied kunnen
een hoofdfunctie natuur dan wel landbouw hebben. Maatregelen worden voorgesteld om de landbouw te
stimuleren in haar rol als “beheerder van het landschap” en het versterken van de natuur door gericht
beheer. Een nuttig instrument hiervoor zijn vrijwillige beheersovereenkomsten, zoals perceels- en
akkerrandbeheer, bebossen …
Het betreft de volgende gebieden:
- Omgeving bosgebied ten zuiden van Molenhoek Oosteeklo
- Domein Begijnenakker : voor dit gemeentelijk terrein opteert de gemeente voor
het ontwikkelen van een groenzone met mogelijkheden voor natuurontwikkeling
en natuureducatie. Het project kadert in het regionaal beleid dat uitgewerkt wordt
voor de dekzandrug en zijn omgeving. Regionaal Landschap Meetjesland is als
partner betrokken bij de realisatie en zal mee instaan voor het onderhoud. Het
3
gebied vormt als het ware een ‘steppingstone’ in een ruim agrarisch gebied.
Naast natuur en groenfunctie is er de mogelijkheid voor recreatief medegebruik.
Lokale verbindingszones voor natuur
Waterlopen en watergangen kunnen ook op lokaal vlak verbindingselementen zijn voor natuur in
gebieden waar de landbouw structuurbepalend is. Het behoud en het versterken van de natuurwaarde
langs de waterinfrastructuur staat voorop. Bij de uitbouw van lokale verbindingszones voor natuur moet
rekening gehouden worden met de bestaande landbouwuitbating en met het decreet op integraal
waterbeheer.
De uitbouw steunt hier op een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende
beheerders van de waterlopen. Recreatievormen op en langs de waterloop zullen worden afgestemd op
de draagkracht ervan.
Het betreft de volgende elementen :
- Vlietbeek, Kloosterbeek, Maatbeek,
Rijschootbeek, Oosteeklose beek.

Isabellastroom,

Zwarte

Sluisbeek,

Zone voor versterking en bescherming van natuur en landschap
Door het verbinden van natuur- en landschapselementen die verspreid voorkomen in de vorm van lijn- en
puntvormige elementen zoals bomenrijen, houtkanten, bermen en sloten kunnen de natuurwaarde
worden verhoogd. Dit is noodzakelijk voor het leefbaar houden van plant- en diersoorten in de gebieden
die structuurbepalend zijn voor de landbouw. Vooral het noorden van de gemeente (polders, Houtland) is
een gaaf landschappelijk gebied met verspreide bomenrijen en houtkanten. Het bestaande netwerk kan
worden verbonden en versterkt. Daarbij dient te worden gestreefd naar een grotere structuurdiversiteit en
het verhogen van de natuurwaarden. Deze gebieden vormen een ideale uitvalsbasis voor het recreatieve
medegebruik, dat kan worden uitgebouwd aan de hand van fietsontsluitingen en voetwegen.
Het betreft de volgende gebieden :
- Noordelijk deelgebied
- Centraal deelgebied ten noorden van de as Bassevelde - Assenede
- Zuidelijk deelgebied
Behoud en te versterken groenzones in de bebouwde omgeving
Parken en oude tuinen vormen eigen levensgemeenschappen. Naast de groenfunctie vervullen deze
gebieden een functie als natuur, landschapselement en kunnen ze ingeschakeld worden in het recreatief
gebruik. Het ontwikkelen van natuurwaarden in de dorpskern staat er voorop. Deze gebieden worden
verder besproken en op kaart gevisualiseerd in hoofdstuk 4 “gewenste structuur deelkernen”.
Het gemeentebestuur zal daarnaast de nodige sensibilisering blijven verzorgen inzake het aanbrengen
straat- en verkeersgroen en het behoud van hoogstammige bomen in de woonomgeving.

3
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Het betreft de volgende gebieden :
- Groenzone gemeentehuis/ kasteel Assenede
- Kasteelpark Ter Leyen Boekhoute
4
- Pastorijtuin en groenzone Van de Wattijne dorpskern Bassevelde
- Parkzone abdijhoeve Oosteeklo

4
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voor de plenaire vergadering. De afweging omvat het behoud van de groenzone binnen woongebied, dan
wel het herbestemmen als groenzone mits herlocaliseren van woongebied elders in de kern.
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3.2 INTEGRAAL WATERBEHEER
3.2.1 Algemeen beleid
De uitbouw van een lokaal beleid inzake integraal waterbeheer is wenselijk maar kan niet geheel worden
geregeld in een ruimtelijk structuurplan, de waterlopen vervullen immers verschillende functies. Integraal
waterbeheer is enkel mogelijk door een optimale afstemming van het milieubeleid, het ruimtelijk beleid en
het beheer van de waterlopen. In overleg met het bevoegde overheden en besturen kan het
gemeentebestuur initiatieven nemen om de waterkwaliteit en de waterhuishouding te beschermen en
eventueel te verbeteren.
Inzake het ruimtelijk beleid voor de waterlopen en watergangen staat het voorzien in een waterbergingsfunctie en watertransport enerzijds het behouden en versterken van de natuurwaarden
anderzijds voorop. De waterlopen vormen immers verbindingszones voor natuur op lokaal en
bovenlokaal niveau. Bij het beheer van de waterlopen moet daarbij rekening gehouden worden met de
bekkenbeheerplannen (deelbekkenbeheerplan Krekenland) en het decreet op integraal waterbeleid.
Inzake waterkwaliteit en afvalwaterproblematiek wordt de verdere afwerking van het grotendeels
gemengd rioleringsnet en de uitbouw van IBA’s (individuele systemen voor de behandeling van
afvalwaters) voorop gesteld, zodat tot een sluitend netwerk van waterzuivering wordt overgegaan. Hierbij
kunnen nieuwe concepten van kleinschalige waterzuivering naar hun haalbaarheid worden getoetst (o.a.
in het kader van sterk verspreide bebouwing). De gemeente heeft reeds een subsidiereglement ter
ondersteuning van particulieren voor de aanleg van een kleinschalige waterzuivering uitgewerkt.
Een belangrijke ontbrekende schakel in het netwerk is de uitbouw van een KWZI ter hoogte van
Landsdijk. Studies worden momenteel uitgevoerd om de beste locatie voor de aanleg van een
zuiveringsinstallatie te bepalen. De plek situeert zich bij voorkeur nabij het knooppunt Landsdijk met
Schare in de nabijheid van de Legemeersbeek die voor afwatering in de richting van het Leopoldskanaal
moet zorgen. De infrastructuur zal in de zuivering van de afvalwaters vanuit Landsdijk als vanuit Schare
voorzien. De ruimte voor de uitbouw van het KWZI zal worden vastgelegd en herbestemd in een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Volgende randvoorwaarden worden hierbij opgenomen:
- de schaal van de voorziening dient aan te sluiten bij de schaal van het landschap;
- de omvang van de voorziening mag de structuur en de functie van de structuurbepalende functies
van het openruimtegebied niet aantasten.
Een maximaal afkoppelingsbeleid houdt ook in dat men de overmatige toevoer van regenwater zal
vermijden naar het RWZI. Dit betekent dat men de verdunning van het afvalwater tegengaat en het
aantal overstorten vermindert zodat de kans op overstroming afneemt. Dit moet voorkomen dat vervuild
water in de poldersloten en kreken terecht komt en een aantasting betekent van de natuurlijke kwaliteiten
van deze systemen. Het uiteindelijke doel is het behoud en het herstel van gezonde, evenwichtige
watersystemen. Het beheer van de waterhuishouding is voor een gebied even belangrijk als het beheer
van de open ruimte. Beide zijn trouwens tot op zekere hoogte aan elkaar gekoppeld.
Een andere doelstelling vanuit het integraal waterbeheer ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan bestaat erin om de natuurlijke overstromingsgebieden en in het bijzonder de effectief
overstromingsgevoelige zones te vrijwaren van bebouwing. Grote delen van het noordelijk en oostelijk
grondgebied van Assenede ( Graaf Jansdijk als begrenzing) behoren tot mogelijks overstromingsgevoelig
e
e
gebied. Het zijn Scheldepolders ingepolderd in de 15 en 16 eeuw die door het gevoerde waterbeleid als
“niet-overstroombaar”
moeten
worden
beschouwd.
De
problematiek
inzake
effectief
overstromingsgevoelige zones betreft een beperkt aantal gebieden, zoals het gebied ten zuiden van
Molenhoek – Oosteeklo.
Om de schade door overstromingen te beperken, wordt zo veel mogelijk gekozen voor de uitbouw van
waterbufferzones die aansluiten bij de natuurlijke watersystemen. Een aanpak aan de bron en het
voorzien van buffering voor overtollig oppervlaktewater zijn elementen van het integraal waterbeheer.
Daarom wordt er gestreefd om het bestaan en de gebruiksmogelijkheid van de natuurlijke
overstromingsgebieden te vrijwaren en zo nodig vast te leggen in de vorm van een RUP (in principe op
bovengemeentelijk niveau). In het kader van het integraal waterbeheer mag de waterloop niet uitsluitend
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een functie van waterafvoer toegewezen krijgen maar moet tevens rekening gehouden worden met
andere functies van de waterloop zoals natuurontwikkeling en waar mogelijk beperkt recreatief
medegebruik(hengelsport,…).

3.2.2

Watertoets

kaart I.13 hydrografie / risicozones voor overstromingen
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november
2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.
Inzake de watertoets is het de bedoeling dat de bestaande waterhuishouding wordt gerespecteerd of niet
verder belast wordt.
Op niveau van het structuurplan is de watertoets vooral bedoeld voor nog niet aangesneden gebieden die
in overstromingsgevoelig gebied liggen en die best vanuit het oogpunt van bestrijding van wateroverlast
niet bebouwd worden. Maar ook andere gebieden waarvoor een nieuwe ontwikkeling vooropgesteld is,
worden aan de watertoets onderworpen.
Deze watertoets kan gevoerd worden op twee niveaus. Op een eerste niveau wordt gekeken in hoever
de algemene principes inzake integraal waterbeheer consequent hun doorwerking vinden in het GRS. Dit
wordt op volgende punten bevestigd:
• De uitgangshouding van het richtinggevend deel (§ 1) onderschrijft expliciet de principes van
duurzame ruimtelijke ontwikkeling zoals vooropgesteld in het RSV en PRS Oost-Vlaanderen,
waaronder het bundelen van activiteiten in de kernen om zodoende de open ruimte te vrijwaren
en het gebruik van het fysisch systeem als basis voor de ruimtelijke ontwikkeling.
• Diezelfde principes vinden we ook terug in de eerste stap naar concretisering van deze
uitgangshouding, zijnde de beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur (§ 2). Zo worden
de polders die in hoofdzaak samen vallen met mogelijks overstromingsgevoelig gebied maximaal
gevrijwaard als waardevol openruimtegebied.
• De wijze waarop deze principes in de gewenste deelstructuren hun doorwerking krijgen, vinden
we ondermeer terug in § 3.1 (gewenste openruimte structuur) met onder § 3.2 een specifiek
hoofdstuk inzake het gemeentelijk beleid op vlak van integraal waterbeheer en in de
randvoorwaarden en verantwoording van de keuzes die ten grondslag liggen van de
woningbouwprogrammatie (§ 3.3).
• Ook op niveau van de deelruimten (§ 4) worden deze principes consequent toegepast, waar o.a.
het vrijwaren van de waterlopen en deze gebruiken als handvat voor een netwerk van groen en
natuur in de dorpskernen.
Op het tweede niveau omvat de watertoets het aangeven van de overstromingsgevoelige zones waar
alsnog ontwikkelingen naar voor geschoven worden. Zoals ook reeds vermeld bij de bespreking van de
betrokken projecten, vormt de waterhuishouding er een bijzonder aandachtspunt bij de later uitwerking
(bvb. via een RUP).
Binnen de gemeente Assenede liggen er op uitzondering van het woonuitbreidingsgebied
Bommels Oosteeklo (gebied 14) geen projecten in een risicozone voor overstromingen. De
ontwikkeling van het gebied Bommels richt zich dan ook op de hoger gelegen terreinen in
aansluiting met de Ertveldesteenweg (zie woningprogrammatie § 3.2.3). De ontwikkeling van het
centrale, meest laaggelegen deelgebied, kan slechts plaatsvinden nadat een oplossing is
geboden voor de overstromingsproblematiek vanuit de Moerbeek.

KJA
project:

Doc. 104792413
ontwerp richtinggevend deel
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Assenede

pagina 25 van 75
november 2008

3.3 GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
3.3.1 Visie nederzettingsstructuur
Assenede, aangenaam wonen in een landelijke omgeving
De gemeente wil zich ontwikkelen als een gemeente waar het aangenaam wonen is. De aandacht inzake
het woonbeleid is gericht op het streven naar een voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle woongelegenheden, die beschikbaar en betaalbaar moeten zijn voor de verschillende bevolkingscategorieën.
Kwaliteitsvol wonen mag daarbij niet beperkt blijven tot nieuwbouwprojecten en verkavelingen. Er zal de
nodige aandacht geschonken worden aan renovatie en vernieuwing van de dorpskernen.
Verdichtingsprojecten in het centrum vormen een impuls voor kwalitatief wonen in de kern.
Uitgaande van de dynamiek van de kernen is het beleid er op gericht om de leefbaarheid te garanderen.
Dit beleid integreert zowel ruimtelijke als sociaal-culturele en economische maatregelen en houdt
rekening met de multifunctionaliteit en de dynamiek van de verschillende kernen.
Het streven naar een aangename woongemeente heeft ook te maken met het milderen van de milieuimpact die uitgaat van de lokale bedrijfsterreinen (geluidsoverlast, visuele hinder) en het aansturen van
een oplossing van het mobiliteitsprobleem als gevolg van de industriële ontwikkeling van het kanaal Gent
– Terneuzen als de uitbouw van de Westerscheldeoeververbinding.
Woonbeleid gericht op de versterking van de kernen
Het gemeentelijk woonbeleid richt zich op de volgende pijlers om de woningbehoefte voor het komende
decennium op te vangen : verdichting door woonvernieuwing te stimuleren (omvormen van kleinere,
oudere woningen naar in hoofdzaak comfortabele ééngezinswoningen); het realiseren van enkele
strategische inbreidingsprojecten (cfr. BPA Markt Assenede) en het kwalitatief uitbouwen van de kern
binnen de woongebieden. Naast het realiseren van woonvernieuwing moet de uitbouw van een
aantrekkelijk openbaar domein een kwalitatieve woonomgeving bieden.
Bij de uitbouw en versterking van de kernen wordt rekening gehouden met een gemiddelde dichtheid van
15w/ha, conform principes Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Afwijken ervan kan enkel mits grondige
motivering, waarbij de globale dichtheid van het gebied deze van het buitengebied moet benaderen. De
locatie van de zones die in aanmerking komen voor verdere verdichting houdt o.a. rekening met de
typologie van de aanwezige bebouwing in de onmiddellijke omgeving.
Woonbeleid moet inspelen op nieuwe behoeften
De klemtoon in het woonbeleid dient te liggen op het aanbieden van betaalbare huisvesting (huur en
koop, groot en klein, eengezinshuizen en beperkt ook appartementen). Deze kunnen particulier(mogelijk
mits tussenkomst van bouwpromotor), via huisvestingsmaatschappijen of door een overheidsinstantie
worden gerealiseerd.
De gemeente Assenede beschikt momenteel over voldoende aanbod aan
eengezinswoningen. Om op de algemene tendens van de gezinsverdunning in te spelen, moet er
aandacht zijn voor kleine comfortabele woningen. Het realiseren van andere woonvormen kan voor een
stuk hieraan tegemoet komen. Om het wonen in de gemeente aantrekkelijk te maken zal een
gedifferentieerd aanbod worden aangeboden.
Ook het stimuleren van voldoende bejaardenhuisvesting o.a. in de vorm van serviceflats en begeleid
wonen kan tegemoet komen aan een behoefte van bejaarden om anders te gaan wonen. De
voorzieningen in rustoorden kan momenteel aan de lokale behoefte beantwoorden. De thuiszorg wordt
sterk aangemoedigd. Het woonbeleid moet het dan ook mogelijk maken dat op één woonerf meer dan
één generatie samenwoont, waarbij elke generatie zijn eigen private leefruimte heeft. Meer-generatiewoningen zouden een plek moeten krijgen in een gemeentelijk woningbouwbeleid.

Aandacht voor vernieuwing van het woningpatrimonium
Gelet op de vaststelling dat er een bijzonder groot aantal woningen ouder zijn dan 50 jaar, vraagt de
vernieuwing van dit oud woningpatrimonium zeer sterke (voortdurende) aandacht. Een geleidelijke
vernieuwing kan in grote mate door het individueel particulier initiatief gebeuren. Hiertoe dienen echter
stimulansen gegeven: motivering, technische en administratieve steun, gerichte financiële steun,…. De
gemeente heeft hierbij een belangrijke taak.
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Bovendien is het interessant om van overheidswege (gemeente, O.C.M.W. en sociale
huisvestingsmaatschappijen) op kleine schaal een aankoopbeleid van oudere woningen van lagere
kwaliteit te voeren en, indien nodig, deze te renoveren. Hierbij moet vooral worden gemikt op leegstaande
woningen en op woningen van te ruim behuisde bejaarden. Op die manier kunnen mogelijk meer en
sneller betaalbare huur- en koopwoningen worden aangeboden.
Aandacht voor betaalbare evenals sociale huisvesting
Vanuit de provincie is er prioritair aandacht voor het sociaal woonbeleid. Zij stelt het tot taak van alle
gemeenten om ruimte ter beschikking te stellen voor sociale huisvesting (sociale huur- en
koopwoningen). De provincie pleit voor gemengde projecten waarbij sociale huur- en koopwoningen
gezamenlijk met andere woningen worden ontwikkeld. De provincie stelt, in navolging van het streefcijfer
van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, een globaal na te streven percentage van 15% van de
taakstelling inzake bijkomende woningen voorop.
Op basis van een uitgewerkt gemeentelijk
huisvestings- en woonbeleid kan dit gedifferentieerd worden. Gelet op het kleine aantal sociale woningen
binnen de gemeente Assenede wordt door de gemeente een streefcijfer van 10% van de taakstelling aan
bijkomende woningen als realistisch ervaren.
Er wordt verder gestreefd naar het aanbieden van een mix van verschillende vormen van betaalbare
woningen evenals sociale huisvesting verspreid over de gemeente, eerder dan het realiseren van een
concentratie van projecten van hetzelfde type in hetzelfde gebied. De volgende visie-elementen hebben
betrekking op de realisatie van volkshuisvestingsprojecten:
• Voorrang wordt gegeven aan de dorpskernen in functie van kernversterking (het centrum).
• Minder prioritair zijn de plekken waar verhoudingsgewijze reeds een grote aanwezigheid van
volkshuisvesting is.
• In functie van de betaalbaarheid worden projecten bij voorkeur ontwikkeld op gronden in
eigendom van openbare instanties.
• Kleinschalige projecten die zorgen voor een spreiding en een menging van de volkswoningen in
het geheel van de woningvoorraad, hebben voorrang.
• Inbreiding en renovatie kunnen ook voor volkshuisvesting interessante projecten opleveren.
Aandacht voor de kwaliteit van de ruimte
Het is gewenst dat zoveel mogelijk woningbouwprojecten / renovatieprojecten een bijdrage leveren aan
een goede ruimtelijke uitbouw van de gemeente. Projecten moeten zich op een logische manier inpassen
in de bestaande structuur van elk deelgebied en elke kern. Elk bouwproject dient van een behoorlijke
architecturale kwaliteit te zijn die inspeelt op de omgeving. Elk bouwproject hoort rekening te houden met
de aanwezige zichten (panorama’s) en structuurbepalende elementen. Daarnaast wordt bij nieuwe
bouwprojecten (renovatie/nieuwbouw) rekening gehouden met het fysisch systeem (grondwater, reliëf, …)
en met het milieuaspect (bijvoorbeeld minimale verharding, openhouden tuinzone, infiltratie van
regenwater).
In dit kader dient gezocht te worden naar initiatieven en instrumenten voor deze waardevolle ontwikkeling
te bewerkstelligen. Hierbij kan men denken aan de opmaak van een beeldkwaliteitplan voor de
dorpskernen. De gemeente waakt over de bescherming van waardevolle gebouwen, inzonderheid van
voorgevels en dorpsgezichten die omwille van architecturale, esthetische en/of historische redenen
maximaal bewaard dienen te worden.
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3.3.2 Gewenste nederzettingsstructuur
Assenede is geselecteerd als hoofddorp
Assenede wordt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan als hoofddorp geselecteerd omwille van
de schaal en dichtheid. De woonfunctie heeft hier een belangrijke rol. De kern kan uitbreiden
d.m.v. invulling van de bestaande woongebieden en aansnijden van het woonuitbreidingsgebied,
indien in overeenstemming met de lokale behoeften en conform de gemeentelijke taakstelling.
Voorzieningen kunnen er uitbreiden op schaal van het hoofddorp.

Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo zijn landelijke woonkernen
Drie dorpskernen worden onderscheiden omwille van de dichtheid en voorkomende functies. De
woonfunctie heeft de belangrijkste rol; handel en bedrijvigheid komen er beperkt voor. Een verdere
verdichting van het woongebied en de uitbouw van voorzieningen dient selectief en op schaal van
de kern te gebeuren. Voor de kern van Oosteeklo dringt de gemeente bij de hogere overheid aan
op het vrijgeven van een deel van de woonuitbreidingsgebieden. Dit om de woningbehoefte in
aansluiting met de uitbouw van het Gentse havengebied in de nabije omgeving te ondersteunen.

Geen verdichting of uitbreiding van overige woningconcentraties
Naast de woonkernen onderscheiden we nog andere types van woonconcentraties, zijnde:
nederzettingen (Landsdijk en Triest) en woonlinten op dijken en langs verbindingswegen tussen
dorpskernen. De woonfunctie heeft er de belangrijkste rol, maar ook handel en bedrijvigheid
komen er verspreid voor. Zij maken evenwel deel uit van het openruimtegebied. Een verdere
verdichting is er derhalve niet wenselijk. Uitbreiding van de bestaande woningen en bedrijven kan
beperkt vanuit de noodzaak van kwalitatief wonen en werken, mits de eigenheid wordt
gerespecteerd. Het behoud van de bestaande voorzieningen kan mits integratie op basis van de
ruimtelijke aspecten, het uitbreiden ervan is niet wenselijk tenzij dit noodzakelijk is voor de
leefbaarheid van de kern of het lokale gemeenschapsleven.

Gebiedsgerichte ontwikkeling voor verspreide bebouwing
Assenede heeft een groot aandeel verspreide bebouwing. Het is niet de bedoeling om de
verspreide bebouwing verder te stimuleren en nieuwe ontwikkelingen in de open ruimte toe te
staan. Op basis van een gebiedsgerichte benadering kunnen ontwikkelingsmogelijkheden voor de
zonevreemde woningen worden voorop gesteld. Voor zonevreemde woningconcentraties zal een
soepeler beleid worden vooropgesteld dan voor de woningen die verspreid gelegen zijn in de
openruimtegebieden.

3.3.2.1 Verdichting binnen het geordend woongebied
De druk vanuit de bouwmarkt is groot voor het realiseren van meergezinswoningen. Kleinschalige
appartementsbouw is mogelijk op voorwaarde dat deze op een harmonische wijze kan ingepast worden
in het bestaande gabariet van de straat en de typologie van de aanwezige bebouwing. Daarenboven
moet er voldoende ruimte aanwezig zijn voor het opvangen van de parkeerdruk op het perceel of in de
onmiddellijke omgeving ervan. Projecten richten zich naar de centra van de dorpskernen. De
gemeente neemt daarbij het initiatief om de vestigingsmogelijkheden inzake appartementsbouw op
planmatige wijze vast te leggen (bv. via RUP, gabarietenplan, bouwverordening, bouwreglement, …).
Niet alle gebieden in de centra van de dorpskernen lenen zich voor de bouw van appartementen.
Richtinggevend voor de verdere ontwikkeling zijn de schaal en het type van bebouwing in de aanwezige
straatwand, het profiel van de straat en de mogelijkheden voor het parkeren van de wagens.
Vormentaal en typologie moeten er voor zorgen dat geen schaalbreuk tot stand wordt gebracht en dat
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nieuwe ontwikkeling van appartementen geen aantasting inhoudt van de woonkwaliteit en de privacy
van de bestaande (eengezins-)woningen er rond. De appartementen moeten hierbij voldoende
woonkwaliteiten bezitten. Daarbij dient een evenwicht in de verhouding bebouwde / niet bebouwde
ruimte tot stand te komen en worden bestaande tuinzones maximaal gevrijwaard van bebouwing.

3.3.3 Woningbouwprogrammatie
kaart II.3 gewenste nederzettingsstructuur / woningbouwprogrammatie

3.3.3.1 Synthese woningprogrammatie
De volgende tabel vergelijkt de geconstateerde behoeften met het aanwezige aanbod en vertaalt dit in de
woningprogrammatie (zie informatief deel 5.3.4. confrontatie vraag en aanbod).
tabel II.1 synthese woningprogrammatie
Behoefte
periode
1991-2012

Reeds
gerealiseerd
1992-2007

Beschikbaar
2007
2012

Verschil
Behoefte
1991
2012

Te ontwikkelen

Te ontwikkelen

korte termijn

middellange
termijn

Assenede

9 (10w)
Kasteelstraat,

2 Michielsenstraat,
8 Trieststraat,
10bis Kloosterstraat

Bassevelde

7a (5w)
Assenedestraat
7b (1w)
7c(30w)
7d(24w)
7f(21w)
Assenedestraat
Sint
Bernardusstraat

1 Molenstraat,
3 Sportstraat,
4 Van
Bogaerdestraat
10 Kloosterstraat
11 Hoge Vorst,
12 Sint
Bernardusstraat

13a Wildestraat Peerbomestraat
14 Bommels,
15 Oosthoek
Stroomstraat,
16 Rijkestraat,
17 Rijkestraat
Koning Albertstraat

13b Ter Leyen

Boekhoute
Oosteeklo

Totaal
683

611

73

+1

Niet te ontwikkelen
of te herbestemmen

5 Assenedestraat,
6 Dorp
7e Assenedestraat

91

De volgende categorieën worden onderscheiden in de woningprogrammatie :
•

Uit het gerealiseerd aanbod (groei van het aantal gezinnen gerealiseerd tussen 01.01.1992 en
01.01.2007) en het beschikbare aanbod binnen bestaande verkavelingen en langs uitgeruste wegen
maakt dat er cijfermatig voldoende aanbod is om aan de lokale behoeften op het vlak van huisvesting
te voldoen tot 2012. Het aansnijden van potentiële woongebieden zoals woonuitbreidingsgebieden
kan dus niet vanuit de lokale behoeften op korte termijn worden aangetoond op basis van de voorop
gestelde gesloten bevolkingsprognose.

•

Om binnen de komende beleidsperiode alsnog een initiatief te nemen inzake huisvesting en woningprogrammatie worden door de gemeente een aantal strategisch belangrijke projecten geselecteerd
voor de beleidsperiode 2007 – 2012. Het zijn projecten die kaderen in de inbreiding van de
dorpskernen en een grotere diversiteit aan woonvormen beogen. Ze worden opgenomen binnen de
noemer “ te ontwikkelen op korte termijn”;
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•

In tweede instantie worden een aantal gebieden gereserveerd om de lokale behoeften op de
middellange termijn te kunnen opvangen. Het zijn gebieden waarvoor er op zich geen praktische of
planologische bezwaren tegen aansnijding zijn, maar de noodzaak tot aansnijding zich ingevolge een
beperkte woonbehoefte en/of een meer perifere ligging niet stelt. Het zijn gebieden die in aanmerking
komen voor de gemeentelijke taakstelling voor de periode na 2012 op basis van de ruimtelijke visie
en op basis van de voorop gestelde taakstelling vanuit de hogere overheden;

•

Tenslotte zijn er een reeks niet te ontwikkelen gebieden, die niet kunnen (om praktische redenen) of
mogen (beleidsopties) aangesneden worden. Een herbestemming wordt voor deze laatste voorop
gesteld.

De projecten worden hieronder besproken

3.3.3.2

Gebieden waarvan de ontwikkeling op korte termijn / binnen de
planperiode 2007 – 2012 kan plaatsvinden

De onderstaande gebieden zijn gebieden die gunstig gelegen zijn t.a.v. gewenste ruimtelijke uitbouw van
de dorpskernen en die geselecteerd worden voor een ontwikkeling op korte termijn. Ontwikkelingen die
kaderen binnen de bestaande juridische voorraad kunnen opgestart worden. De ontwikkeling van
woonuitbreidingsgebied Kasteelstraat (gebied 9) kan opgestart worden. Het gebied biedt de mogelijkheid
voor het oprichten van een 10tal woningen die ontsloten kunnen worden langs de Kasteelstraat. Het
gebied voldoet volledig aan de voorwaarden die door de overheid zijn gesteld voor het ontwikkelen als
restperceel binnen een overwegend bebouwd gebied.
Aangezien er voor de geldende planperiode geen feitelijke behoefte kan worden aangetoond binnen het
kader van een gesloten bevolkingsprognose zullen er voor de volgende geselecteerd projecten
compensatoire maatregelen worden genomen, die het mogelijk moeten maken om alsnog potentieel
woongebied te ontwikkelen op korte termijn. De concrete verwezenlijking van de projecten kan slechts
geschieden na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat in de ontwikkeling voorziet.
De projecten in de kern van Bassevelde vormen een onderdeel van de ontwikkeling van de site Sint –
Bernardus in samenhang met het zorgcentrum. Doel is de ontwikkeling van een diversiteit aan
woonvormen in de directe nabijheid van een zorgcentrum waarbij de bewoners kansen worden geboden
op zolang mogelijk zelfstandig wonen. De kern Bassevelde beschikt momenteel niet over sociale
woningen. Op deze wijze kan er voor de kern Bassevelde een inhaalbeweging gebeuren op het vlak van
sociale huisvesting of sociaal gerelateerde woonvormen en kan de verouderende bevolking een brede
waaier van zorgverlening worden aangeboden. Het samenleven van verschillende generaties is een
cruciaal onderdeel binnen het leefconcept, daarom dat er tevens in ruimte wordt voorzien voor
eengezinswoningen. Aangezien het hier een herbestemming betreft van gronden gelegen in een zone
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut zullen de ontwikkelingsmogelijkheden worden
afgestemd op het afschaffen van woongebied, elders in de kernen. Op deze wijze wordt de bestaande
juridische voorraad binnen de kernen verplaatst.
De ontwikkeling van de zone voor
gemeenschapsvoorzieningen als het afschaffen van het woongebied elders zal gelijktijdig worden
uitgewerkt in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het project mag in ieder geval de ruimtelijke
draagkracht van de omgeving niet overschrijden.
Het betreft een inbreidingsproject binnen het bestaande domein, waarbij het verdwijnen van twee
onderdelen binnen de site aan de basis liggen van de huidige ontwikkelingsmogelijkheden. Enerzijds is
er het klooster van de zusters Bernardinnen, vandaag teruggebracht tot slechts een tiental zusters,
waarvoor een nieuwe huisvesting aansluitend op het RVT wordt voorzien. Anderzijds is er de voormalige
technische school met internaat die vandaag volledig leeg staat. Beide gebouwen zullen plaats ruimen
voor nieuwe functionele gebouwen in het kader van sociale huisvesting. Bij ontwikkeling wordt voorrang
verleend aan het hoogst aantal woningen per hectare, de bijdrage die het project levert aan het verhogen
van het aantal sociale woningen in de kern en de graad van inbreiding binnen de dorpskern.
Gebied 7a Assenedestraat Bassevelde
Het betreft een ingesloten gebied met een oppervlakte van +/- 0.39ha in gebruik als weiland. Het
is het westelijk perceel aanleunend aan de site Sint – Bernardus. Doel is het terrein in aansluiting
met de site Sint - Bernardus en het centrum van Bassevelde te ontwikkelen voor woningbouw.
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Een herbestemming naar woongebied kan op basis van een RUP gebeuren. Aangezien voor de
realisatie van dit project een herbestemming dient te gebeuren van een bestemming openbaar
nut naar woongebied voor een oppervlakte van 0,39ha wordt ter compensatie het afschaffen van
een gelijkwaardig woongebied voorzien.
Ter compensatie wordt aangegeven dat in het recente verleden volgende delen van het
woongebied werden herbestemd: parking hoek Elsburgstraat / Kriekerijstraat met oppervlakte
0.1ha (BPA Markt), begraafplaats Bassevelde met oppervlakte 0.15ha ( BPA begraafplaats
Bassevelde). Aanvullend zal de parking Kasteelstraat ter hoogte van spoorwegbedding met
oppervlakte 0.12ha uit het woongebied worden gehaald.
Gebied 7b Nieuwe Boekhoutestraat Bassevelde
Het project kadert in het Masterplan voor de ontwikkeling van de site Sint – Bernardus, waarbij de
bestaande zonevreemde woning, voormalige directeurswoning, in het woongebied wordt
opgenomen.
Gebied 7c Nieuwe Boekhoutestraat Bassevelde
Het project kadert in het Masterplan voor de ontwikkeling van de site Sint – Bernardus, waarbij de
zone c aan de Nieuwe Boekhoutestraat gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen
wordt herbestemd naar woongebied. Het betreft een zone met oppervlakte 0,45ha waar in de
oprichting van 30 aanleunflats wordt voorzien in aansluiting met het zorgcentrum. Het betreft een
kwalitatief woonproject dat bijdraagt tot de uitbouw van een gedifferentieerd woningaanbod in de
kern van Bassevelde, en geordend wordt tot een ruimtelijk samenhangend geheel. De
ontwikkeling zal worden vastgelegd in een op te maken gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Aangezien voor de realisatie van dit project een herbestemming dient te gebeuren van een
bestemming openbaar nut naar woongebied voor een oppervlakte van 0,45ha wordt ter
compensatie het afschaffen van een gelijkwaardig woongebied voorzien.
Gebied 7d Assenedestraat Sint - Bernardusstraat Bassevelde
Het project kadert in het Masterplan voor de ontwikkeling van de site Sint – Bernardus, waarbij de
zone d in het gebied tussen de basisschool, Nieuwe Boekhoutestraat en Sint – Bernardusstraat
gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen wordt herbestemd naar woongebied. Het
betreft een zone met oppervlakte 0,15ha waar in de oprichting van een 24tal sociale
appartementen wordt voorzien. Het betreft een kwalitatief woonproject dat bijdraagt tot de
uitbouw van een gedifferentieerd woningaanbod in de kern van Bassevelde, en geordend wordt
tot een ruimtelijk samenhangend geheel. Aangezien voor de realisatie van dit project een
herbestemming dient te gebeuren van een bestemming openbaar nut naar woongebied voor een
oppervlakte van 0,15ha wordt ter compensatie het afschaffen van een gelijkwaardig woongebied
voorzien.

Gebied 7f Assenedestraat Sint - Bernardusstraat Bassevelde
Het project kadert in het Masterplan voor de ontwikkeling van de site Sint – Bernardus, waarbij de
zone f op de hoek van de Assenedestraat en Sint – Bernardusstraat gelegen in een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen wordt herbestemd naar woongebied. Het betreft een zone met
oppervlakte 0,75ha waar in de oprichting van 16 eengezinswoningen en 5 appartementen wordt
voorzien. Het betreft een kwalitatief woonproject dat bijdraagt tot de uitbouw van een gedifferentieerd woningaanbod in de kern van Bassevelde, en geordend wordt tot een ruimtelijk
samenhangend geheel. De ontwikkeling zal worden vastgelegd in een op te maken gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan. Aangezien voor de realisatie van dit project een herbestemming dient
te gebeuren van een bestemming openbaar nut naar woongebied voor een oppervlakte van
0.75ha wordt ter compensatie het afschaffen van een gelijkwaardig woongebied voorzien.
Hiervoor zijn enerzijds het gebied van de pastorij van Bassevelde / zone 5 met een oppervlakte
van 0.40ha en anderzijds het gebied in aansluiting met het gemeentehuis / zone 10c Assenede
met een oppervlakte van 0.35ha geselecteerd. Dit betekent dat gelijktijdig met de opmaak van
een RUP voor de ontwikkeling van het gebied 7f Assenedestraat Bassevelde, een RUP wordt
opgemaakt om de bestemming woongebied voor de zones 5 Bassevelde en zone 10c Assenede
af te schaffen.
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3.3.3.3

Gebieden waarvan de ontwikkeling verschoven wordt naar de
middellange tot lange termijn (na 2012)

De mogelijke ontwikkeling van de volgende gebieden gebeurt op grond van de ruimtelijke visie, de
gewenste structuur voor de dorpskernen en andere ruimtelijk relevante elementen (landschap, waterloop,
open ruimte in de kern, …). De ontwikkeling van de onderstaande gebieden is slechts mogelijk na 2012
en enkel indien ze kaderen in het geldende hogere beleidskaders en/of gemeentelijke taakstellingen en
mits de behoefte voor ontwikkeling kan worden aangetoond. Aan de realisatie van deze gebieden worden
daarenboven een aantal bijkomende eisen gesteld :
•

de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden is in eerste instantie bedoeld voor
groepswoningbouw en sociale woningbouwprojecten in functie van de gemeentelijke taakstelling,
tenzij daar door het gemeentebestuur anders wordt over beslist in het kader van de opmaak van
een RUP;

•

De modaliteiten rond de ontwikkeling en fasering voor deze gebieden wordt vastgelegd door het
gemeentebestuur;

•

In functie van de betaalbaarheid worden projecten bij voorkeur ontwikkeld op overheidsgronden
of gronden in eigendom van sociale bouwmaatschappijen; gemeentelijke projecten worden
gerealiseerd om prijsregulerend op te treden en tegemoet te komen aan de lokale behoeften;

•

Projecten worden gerealiseerd in of in aansluiting met de kern, waarbij ze getoetst worden met de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor deze kern.

Gebied 1 - Molenstraat Assenede
Het betreft een binnengebied gelegen in woongebied tussen de Molenstraat, Vier
Ambachtenstraat en de Oude Gentweg. Het gebied biedt de mogelijkheid voor het oprichten van
een 20tal woningen die ontsloten kunnen worden langs de Molenstraat. Gelet op de versnipperde
eigendomsstructuur wordt een ontwikkeling op korte termijn niet realistisch geacht.
Gebied 3 Sportstraat / Lochtingstraat Assenede
Het binnengebied met oppervlakte van 0,4 ha is gelegen tussen de Lochtingstraat, Sportstraat en
Moestuinstraat Assenede en kan ontsloten worden langs de bestaande straten. Het terrein wordt
momenteel gebruikt als speelplein voor chiro St-Pieter. Het gebied biedt de mogelijkheid voor de
oprichting van een beperkt aantal woningen.
Gebied 4 Jozef Van Bogaerdestraat Assenede
Het betreft een restgebied binnen het woongebied aan de oostelijke rand van de dorpskern. Het
gebied is te ontsluiten langs Jozef van Bogaerdestraat en de Sint-Andriespolderstraat. Het terrein
biedt de mogelijkheid voor het oprichten van een 10tal woningen. Gelet op de versnipperde
eigendomsstructuur en een niet voor de hand liggende ontsluitingsstructuur wordt een
ontwikkeling op korte termijn niet realistisch geacht.
Gebied 10 Kloosterstraat Assenede
Het betreft een gunstig gelegen en goed te ontsluiten woonuitbreidingsgebied in aansluiting met
het centrum van Assenede. De realisatie van een kernversterkingsproject in functie van de
uitbouw van het hoofddorp Assenede wordt voorop gesteld. Een bijkomende ontsluiting naar de
Sasdijk zal noodzakelijk zijn. Het project moet continuïteit bieden om binnen de hoofdkern van de
gemeente betaalbare woningen ter beschikking te stellen. De ontwikkelingszone met een
oppervlakte van +/- 5ha is gedeeltelijk in eigendom van het gemeentebestuur en sluit aan op de
nieuwe gemeenschapsvoorzieningen rond het gemeentehuis. De ontwikkeling zal worden
vastgelegd in een op te maken gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
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Gebied 11 Hoge Vorst Bassevelde
Het betreft een woonuitbreidingsgebied in aansluiting met de dorpskern van Bassevelde. Het
gebied biedt de mogelijkheid voor het oprichten van een 90tal woningen. Gelet op de complexe
eigendomsstructuur en de beperkte taakstelling voor de kern, zal het gebied gefaseerd en
selectief ontwikkeld worden. Een eerste fase kan best aansluiten bij de bebouwing van de
bestaande kern (zijde centrum), zodat van bij de aanvang naar kernversterking wordt gestreefd.
De ontsluiting van het gebied naar Dorp is hierbij van groot belang. Aangezien er nauwelijks
ontsluitingmogelijkheden zijn zal de ontsluiting naar het centrum via de terreinen die momenteel
eigendom zijn van De Lijn moeten gerealiseerd worden.
Gebied 12 Sint Bernardusstraat Bassevelde
Het woonuitbreidingsgebied bevindt zich aan de oostelijke dorpsrand van Bassevelde. Het maakt
momenteel nog deel uit van een samenhangend openruimte gebied. Binnen de kern van
Bassevelde zijn er voldoende reserves aanwezig voor de opvang van de lokale behoeften van de
kern. Een ontwikkeling kan enkel op de lange termijn, indien er binnen de kern geen andere
alternatieven voorhanden zijn.
Gebied 13a Wildestraat – Peerbomestraat Boekhoute
Het betreft een woonuitbreidingsgebied in aansluiting met bestaande woningbouwprojecten in de
kern van Boekhoute.
Het terrein is grotendeels in eigendom van de Meetjeslandse
Bouwmaatschappij. De maatschappij heeft de intentie om sociale kavels aan te bieden
langsheen de uitgeruste wegen (Waterdijkstraat, Peerbomestraat, Boterzandestraat). Op basis
van een resterende nuttige oppervlakte van 2,2ha kunnen een 35tal woningen gerealiseerd
worden. Daarbij zal in een verbinding worden voorzien voor fietsers naar de Vliet.
Gebied 14 Bommels Oosteeklo
Het woonuitbreidingsgebied Bommels is een gunstig gelegen gebied in aansluiting met de
dorpskern van Oosteeklo. Het ligt ingesloten tussen de kern, de bestaande bebouwing langs
Oosteeklodorp, Ertveldesteenweg en de recent gerealiseerde omleidingsweg (N448). Het
centraal gelegen gebied is echter gelegen in een risicozone voor overstromingen vanuit de
Moerbeek en kan niet op korte termijn worden ontwikkeld.
Het oostelijke deel in aansluiting met de Ertveldesteenweg betreft hoger gelegen terreinen in
eigendom van de CVBA Wonen (voorheen Noordvlaamse Huisvestingsmaatschappij). De
ontwikkeling van de terreinen in eigendom van de huisvestingsmaatschappij betreft een eerste
fase van de verdere ontwikkeling van het gebied, met ruimte voor het oprichten van een 20tal
woningen.
Het centrale en westelijk woonuitbreidingsgebied heeft een resterende oppervlakte van +/- 10ha
en biedt de mogelijkheid voor het oprichten van ongeveer 150 woningen. Omwille van de omvang
van het gebied en de beperkte taakstelling voor de kern, zal het gebied gefaseerd en selectief
ontwikkeld worden op de lange termijn. De ontwikkeling van het centrale, meest laaggelegen
deelgebied,
kan slechts plaatsvinden nadat een oplossing is geboden voor de
overstromingsproblematiek vanuit de Moerbeek ( de terreinen zijn momenteel gelegen in een
risicozone voor overstromingen).
Gebied 15 Oosthoek / Stroomstraat / Rijkestraat Oosteeklo
Het betreft een woonuitbreidingsgebied in het noordoosten van de dorpskern, gelegen tussen de
lintbebouwing van Oosthoek en Stroomstraat met een resterende nuttige oppervlakte van +/- 4ha.
Het is vandaag een openruimte vinger die doordringt tot bij het centrum van de kern. Het deel
van de terreinen in aansluiting met de bestaande bebouwing van het centrum is in eigendom van
de Meetjeslandse Bouwmaatschappij en komt in aanmerking voor de realisatie van sociale
woningbouw. Op middenlange termijn kan een eerste fase worden gerealiseerd voor een 20tal
woningen.
Het noordelijke deel van het gebied tussen Oosthoek en Stroomstraat heeft een resterende
nuttige oppervlakte van +/- 2.5ha. Het is vandaag een openruimte vinger die doordringt tot bij het
centrum van de kern. Vanuit de gemeentelijke taakstelling kan een ontwikkeling enkel op de
lange termijn.
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Gebied 16 Rijkestraat / Koning Albertstraat Oosteeklo
Het woonuitbreidingsgebied bevindt zich ten noorden van de dorpskern Oosteeklo. Het maakt
momenteel nog deel uit van een samenhangend openruimte gebied. Binnen de kern van
Oosteeklo zijn er voldoende reserves aanwezig voor de opvang van de lokale behoeften. Een
ontwikkeling kan enkel op de lange termijn, indien er binnen de kern geen andere alternatieven
voorhanden zijn.
Gebied 17 Rijkestraat / Oosteeklodorp Oosteeklo
Het betreft een open binnengebied (woonuitbreidingsgebied) in aansluiting met het centrum van
de kern. Vanuit de gemeentelijke taakstelling kan een ontwikkeling enkel op lange termijn.

3.3.3.4

Niet te ontwikkelen gebieden

Het woongebied vervult velerlei functies. Het wonen in de dorpskernen wordt juist gekarakteriseerd door
een multifunctioneel karakter of een vermenging van functies rond de publieke ruimte. Vanuit deze
benadering wordt er van uit gegaan dat niet alle plekken geschikt zijn om een woonfunctie te vervullen.
Waardevolle groenbestanden en speelplekken, openbare terreinen met een gemeenschapsfunctie en
kleine ingesloten binnengebieden die nauwelijks te ontsluiten zijn lenen zich niet voor de ontwikkeling van
woningbouwprojecten.
De ontwikkeling van de volgende gebieden in functie van woningbouw is niet wenselijk. Ze vormen
onderdeel van het functioneren van de dorpskern, waardoor het behoud van het huidige gebruik wordt
voorop gesteld. Het betreft de volgende gebieden:
Gebied 2 Michielsenstraat Assenede
Het binnengebied is gelegen achter de begraafplaats Assenede en kan nauwelijks ontsloten
worden. Het bebouwen van deze terreinen in functie van woningbouw is niet wenselijk, behoud
van de huidige functie als private tuin is aangewezen. Een herbestemming wordt echter niet
noodzakelijk geacht.
Gebied 6 Dorp Bassevelde
Het betreft een waardevol binnengebied gekend als de groenzone Wattijne, die gelegen is in
aansluiting met de woningen langs Dorp en de verkaveling Wonima (omgeving
Korenmolenstraat). Het behoud van de huidige functie als tuin of groenzone is aangewezen. Een
herbestemming wordt echter niet noodzakelijk geacht.

Gebied 7e Assenedestraat Sint - Bernardusstraat Bassevelde
Het project kadert in het Masterplan voor de ontwikkeling van de site Sint – Bernardus, waarbij de
zone e in het gebied tussen de basisschool, Nieuwe Boekhoutestraat en Sint – Bernardusstraat
gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen wordt behouden in functie van de uitbouw
van pleinruimte en niet bebouwd gebied.

Gebied 8 Trieststraat Assenede
Het betreft een overgangsgebied tussen de bedrijfsterreinen ECA en de bebouwing langs de
Groenstraat. Momenteel worden de gronden gebruikt als parking en opslag voor ECA. Een
herbestemming wordt echter niet noodzakelijk geacht.
Volgende gebieden komen in aanmerking voor herbestemming. Ze vormen een onderdeel van de
openruimte structuur, waardoor het bebouwen niet als wenselijk wordt beschouwd. De actie tot
herbestemmen van het woongebied naar een openruimte functie wordt in een ruimtelijk uitvoeringsplan
gebiedsgericht of themagericht uitgewerkt. Het betreft de volgende gebieden :
Gebied 5 Assenedestraat Bassevelde
Het betreft een binnengebied met een oppervlakte van +/- 0.4ha in gebruik als pastorietuin en
openbare groene ruimte. Doel is het terrein te herbestemmen naar openbare groenzone. De
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herbestemming zal gebeuren op basis van een RUP, waarmee gelijktijdig de omzetting van de
niet ontwikkelde terreinen binnen de zone voor openbaar nut naar woongebied voor de site Sint
Bernardus Assenedestraat (gebied 7) zal plaatsvinden.

Gebied 10bis Kloosterstraat Assenede
Het betreft een niet ontwikkelt woongebied in aansluiting met het nieuwe gemeentehuis dat
uitzicht biedt op het landbouwgebied tussen Trieststraat en Kloosterstraat. Doel is het terrein met
een oppervlakte van 0.35ha open te houden en te herbestemmen naar openbare groenzone. De
herbestemming zal gebeuren op basis van een RUP, waarmee gelijktijdig de omzetting van de
niet ontwikkelde terreinen binnen de zone voor openbaar nut naar woongebied voor de site Sint
Bernardus Assenedestraat (gebied 7) zal plaatsvinden.

Gebied 13b Ter Leyen Boekhoute
Het westelijke deel van het woonuitbreidingsgebied dat aansluit bij het kasteelpark ‘Ter Leyen’ en
gelegen is binnen het beschermd landschap wordt niet ontwikkeld voor woningbouw. Het maakt
momenteel nog deel uit van een samenhangend openruimte gebied. Binnen de kern van
Boekhoute zijn er voldoende reserves aanwezig voor de opvang van de lokale behoeften van de
kern. Een herbestemming naar een open ruimtefunctie zal worden vastgelegd in een
gemeentelijk RUP dat de visie voor het behoud van de open ruimte in dit landschappelijk
waardevol gebied ondersteund.

3.3.3.5

Streefdoel sociale huisvesting

Inzake sociale woningbouw is door de provincie Oost – Vlaanderen een streefcijfer van 15% voor de
taakstelling 1992 – 2007 voorop gesteld. Dit cijfer bevat een contingent woningen die de achterstand
(heden 6.0% te Assenede) inzake sociale woningen (huurwoningen, koopwoningen en sociale kavels)
tracht bij te werken. Het streefcijfer sociale woningen voor de periode 1992 – 2007 voor Assenede
bedraagt 102 woningen.
Gerealiseerde of vergunde projecten voor de periode 1992 - 2007:
•
Project Rode Kruisstraat Oosteeklo / CVBA Wonen / 16 koopwoningen (1992)
•
Project Mulderstraat Oosteeklo / CVBA Wonen / 2 koopwoningen (1997)
5
•
Project Peerbomestraat Boekhoute / MBV / 27 sociale kavels (2001)
•
Project Boterzandestraat Boekhoute / MBV / 25 sociale koopwoningen (2005)
•
Project Wetstraat Boekhoute / MVB / 4 huurwoningen (2003)
.
Project Peerbomestraat / MVB / 13 huurwoningen (2006)
•
Project Oosthoek Oosteeklo / OCMW Assenede / 8 sociale appartementen (2003)
•
Project Dijstraat Assenede / OCMW Assenede / 6 sociale appartementen (2004)
•
•
•
.

Project Leegstraat Assenede / Zusters Kindsheid Jesu / 35 serviceflats (1996)
Project Nieuwe Boekhoutestraat Bassevelde / Serviceflats Intervest nv / 15 serviceflats (1997)
Project Koning Albertstraat Oosteeklo / Serviceflats Intervest nv / 16 serviceflats (1998)
Project Noordstraat Boekhoute / Serviceflats Intervest nv / 11 serviceflats (2006)

Dit maakt dat voor de periode 1992 – 2007 een realisatie van 178 sociale woningen met een zwaartepunt
van serviceflats naast sociale koopwoningen. Opvallend is de sterke spreiding over de verschillende
kernen binnen de gemeente, waardoor een integratie in de bestaande dorpskernen is nagestreefd. Ten
aanzien van de taakstelling is de realisatie fors hoger, namelijk 26%, wat duidt op een inhaalbeweging
ten aanzien van het volledige woningbestand, namelijk 6.0% sociale woningen per 1.01.2007.

5
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3.3.3.6

Suggesties inzake bovengemeentelijk initiatief

De gemeente Assenede wil zich ontwikkelen als een gemeente waar het aangenaam wonen is. De
gemeente is volgens de voorliggende documenten en beleidsvisies volledig gelegen in het buitengebied
en heeft ten aanzien van woningbouwprojecten een beperkte taakstelling. Door de ligging in aansluiting
met het stedelijk netwerk Gent – Terneuzen, in het bijzonder nabij de ontwikkelingspool van het
Kluizendok wil de gemeente delen van de gunstig gelegen woonuitbreidingsgebieden in Oosteeklo
inbrengen in het stedelijk beleid. De gemeente wil in die zin terreinen die op basis van de gemeentelijke
taakstelling niet kunnen aangesneden worden op korte tot middellange termijn vrijmaken voor
woningbouw om te beantwoorden aan de stedelijke taakstelling voor de Gentse Kanaalzone. In die zin
kan het tekort van woningen voor het stedelijk netwerk opgevangen worden binnen de gemeente
Assenede.
De gemeente brengt delen in van de gunstig gelegen woonuitbreidingsgebieden Bommels en Oosthoek /
Stroomstraat, gelegen in aansluiting met de dorpskern van Oosteeklo en niet behorende tot een
risicozone voor overstromingen, als suggestie voor de taakstelling rond woningbouw voor de uitbouw van
het stedelijk netwerk Gentse kanaalzone.

3.3.4 Ontwikkelingsvisie gemeenschapsvoorzieningen
Naast de concentratie van een aantal gemeentelijke voorzieningen in het hoofddorp, wordt gekozen voor
het behoud van de voorzieningen op schaal van de dorpskernen en dit op het vlak van onderwijs, sport en
recreatie, verzorgingsinstellingen en begraafplaatsen. De decentralisatie is ingegeven vanuit de
beleidsvisie om dicht bij de burger te staan. Nieuwe ontwikkelingen worden daarbij afgestemd op de
ruimtelijke structuur van de kern en de draagkracht van de omgeving ten aanzien van het gewenste
voorzieningen niveau. Door te kiezen voor een ligging in de dorpskernen wordt de bereikbaarheid van de
voorzieningen gegarandeerd en past deze in het mobiliteitsbeleid dat uitgewerkt is voor de gemeente.

3.3.4.1

Provinciale school

Het bestuur heeft na een evaluatie van het ruimtegebruik van de provinciale school Stoepestraat
vastgesteld dat de site geen duurzaam ruimtegebruik kent. De gebouwen direct aansluitend bij de
Stoepestraat zijn in verleden afgebroken en vervangen door een nieuwbouwcomplex in het
achterliggende landschappelijke waardevol agrarisch gebied. Er bevinden zich ruime
parkeermogelijkheden aan de straatzijde.
Het provinciebestuur zal de school op de huidige locatie grondig vernieuwen en verder uitbreiden. Daarbij
wordt rekening gehouden met de mobiliteitsproblematiek, bijkomende parkeerplaatsen worden voorzien.
De werkzaamheden zullen, aldus de provincie, plaatsvinden binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut conform het gewestplan.

3.3.4.2

Begraafplaatsen

Om aan de ruimtelijke noden te voldoen heeft de gemeente voor de verschillende dorpskernen
ontwikkelingsmogelijkheden uitgewerkt. Voor de kern van Bassevelde werd recent een BPA goedgekeurd
voor de realisatie van een nieuwe begraafplaats ter hoogte van Kaprijkestraat. Ten aanzien van de
begraafplaats achter de kerk van Landsdijk is er momenteel een noodzaak voor een beperkte uitbreiding
in functie van de lokale behoeften. Naast de begraafplaats betreft het de parochiezaal die deels
zonevreemd is gelegen. Hiervoor zal door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een deel van
het achterliggende agrarische gebied worden herbestemd. Het betreft een perceel in eigendom van de
gemeente dat onmiddellijk aansluit bij de bestaande begraafplaats en er samen één geheel mee vormt,
zonder de werking van het landbouwgebied te hypothekeren. De uitbreiding is beperkt en kan enkel
worden verantwoord vanuit de lokale noden. Het kan niet de bedoeling zijn om hier nieuwe
voorzieningen te ontwikkelen noch om ontwikkelingen te realiseren die het niveau van de landelijke
nederzetting overschrijden.
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3.3.4.3

Milieupark

Het bestaande milieupark is grotendeels zonevreemd gelegen in aansluiting met een kleinschalige KMOzone ter hoogte van Hendekenstraat. Het bestuur wenst nu de gebouwen van de technische dienst te
herhuisvesten in aansluiting met het milieupark. Het is de bedoeling om op de site een loods en
bijhorende opslagruimte in openlucht te realiseren. Men heeft een bijkomende behoefte aan 0,5ha
waarvan 0,15ha bebouwbare oppervlakte. De ontwikkelingsperspectieven van het milieupark en de
uitbouw van de technische diensten worden verder uitgewerkt in een gemeentelijk RUP.

Locatiekeuzeverantwoording
De terreinen bevinden zich langs de N 458 in een zone die volgens de globale ruimtelijke visie ontwikkeld
wordt voor de grondgebonden en niet grondgebonden landbouw. Het betreft hier een geïsoleerd
bedrijfsgebied rond het staalconstructiebedrijf CI dat in samenhang met het milieupark als een lokale
bedrijfskern kan worden beschouwd. Het is een ruimtelijk goed afgebakend en samenhangend geheel dat
ontsloten wordt door de N 458 Hendekenstraat en in het westen wordt omringd door het Isabellakanaal.
Vanuit de ruimtelijke draagkracht is de uitbreiding van het milieupark te verantwoorden aangezien
economische functies los van de landbouw kunnen behouden blijven en beperkt ontwikkelen voor zover
ze het functioneren van de landbouw niet structureel hinderen.
De ligging langs een lokale
verbindingsweg (lokale weg type I) in aansluiting met een bestaande KMO-zone (gewestplan) maakt de
plek tot een lokale bedrijfscluster in het landbouwgebied. Door het bundelen van de activiteiten rond
bedrijvigheid en milieupark wordt de ruimte optimaal benut en wordt voorkomen dat er elders openruimte
gebied moet aangesproken worden. Het gebied bezit geen bijzondere natuurlijke noch landschappelijke
waarde. De aantasting van de agrarische structuur is beperkt.
Vanuit de verkeersafwikkeling betreft het een voor de gemeente erg centraal gelegen locatie die vanuit de
verschillende dorpskernen makkelijk te bereiken is zonder voor overlast te zorgen in de andere
dorpskernen of aanpalende woongebieden. Vanuit iedere kern is de locatie via een eigen lokale
verbindingsweg te bereiken. Om de verkeersafwikkeling op de Hendekenstraat optimaal te laten
verlopen zullen bij de uitbreiding van het milieupark de nodige maatregelen worden genomen.
Vanuit de werking van de gemeentelijke diensten wordt gesteld dat zich vandaag reeds een aantal
functies rond het milieupark bevinden (opslag materiaal, strooisilo’s) waarbij de gemeente streeft om alles
te centraliseren op één site. Door de centrale ligging is de locatie een ideale uitvalsbasis voor de
werkzaamheden die verspreid in de gemeente worden verricht. De terreinen zijn in privaat eigendom en
moeten door de gemeente verworven worden.
Bij uitbreiding van het milieupark worden door de gemeente volgende aandachtspunten voorop gesteld:
Herlocatie van de gemeentelijke loods (+/- 1.000m²) naar deze locatie geïntegreerd in het
milieupark. De loods omvat naast de nodige ruimte voor het stallen van voertuigen en het
opbergen van materiaal en materieel, ruimte voor magazijnen en opslag, sanitair en
kleedruimten voor de werknemers en een beperkte bureelruimte. Op deze wijze worden een
aantal bestaande, momenteel verspreid gelegen activiteiten van de technische dient en
milieudienst samen gebracht in functie van een hogere efficiëntie. Het uitbouwen van de
gemeentelijke administratieve diensten of het uitbaten van een loketfunctie is hier uitgesloten.
Het uitbreiden van het bestaande milieupark gelet op de gemeentelijke taken inzake het
inzamelen van gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen. De uitbreiding is voorzien op een
perceel van +/- 0.5ha in aansluiting met de Hendekenstraat en in samenhang met het oprichten
van de gemeentelijke loods en opslagplaats van materiaal.
Respecteren van de waterloop (Isabellakanaal) als aanknopingspunt voor waterberging en
landschapsontwikkeling. De open bedding van de waterloop wordt gerespecteerd en kan
hooguit op één bijkomende plaats worden overwelfd.
De landschappelijke inbuffering van het milieupark en de loods zal gebeuren door de aanleg
van een houtkant en/of een natuurontwikkelingzone langs de waterloop die deel zal uitmaken
van een netwerk van kleine landschapselementen in het centraal gelegen goed gestructureerd
landbouwgebied.
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Locatie alternatief
Gebied
Natuur, landschap en
landbouw
Ruimtelijke
draagkracht
Beeldkwaliteit
Hinder t.o.v. overige
functies
Ontsluiting

Milieupark
Hendekenstraat
+

KMO zone Leegstraat
Assenede
+

Trieststraat Assenede
+/-

Kloosterstraat
Assenede
+

+

+

+/-

+/-

+/+

+/+

+

+/+/-

+

+/-

+

+/-

De huidige locatie in aansluiting met de lokale KMO zone aan de Hendekenstraat is ruimtelijk
aanvaardbaar en bezit geen bijzondere waarden op het vlak van natuur, landschap en landbouw. De
gebouwen sluiten aan bij een industriële site en bestaande landbouwloodsen in de onmiddellijke
omgeving. Een vlotte en directe ontsluiting naar alle kernen binnen de gemeente, zonder hinder voor
enige woongebieden is positief. Een ontwikkeling op de KMO zone aan de Leegstraat is als alternatief
bekeken. Op het vlak van ruimtelijke draagkracht en impact op de openruimte functies is dit een goed
alternatief, doch op het vlak van ontsluiting scoort deze site slecht door zijn externe ligging ten aanzien
van het werkingsgebied vanuit de gemeentelijke loods . Aangezien de terreinen op korte termijn door
ECA in ontwikkeling worden genomen is de uitbouw op deze locatie voor de gemeente geen optie. Het
binnengebied tussen de Kloosterstraat en de Sasdijkstraat is geen alternatief omdat voor deze locatie is
gekozen voor de uitbouw van de sport- en recreatie infrastructuur op gemeentelijk niveau. De hinder
t.o.v. de omliggende woongebieden en de minder gunstige ontsluiting ten aanzien van het
werkingsgebied speelt hier een rol. Tenslotte kan de omgeving van de Trieststraat ten zuiden van de
kern Assenede als mogelijke locatie weerhouden worden. De ontsluiting is hier goed en de hinder tan
aanzien van de woonomgeving beperkt. Het gebied scoort op het vlak van ruimtelijke draagkracht minder
gunstig omdat het hier het opstarten van nieuwe ambachtelijke activiteiten betreft in een zone die voor de
landbouw wordt uitgebouwd en er vandaag geen aanknopingspunten zijn voor de uitbouw van de functie.
Dit in tegenstelling tot de Hendekenstraat waar een bundeling van technische en logistieke gemeentelijke
accommodatie wordt beoogd.
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3.3.5 Ontwikkelingsvisie zonevreemde woningen
kaart II.4 ontwikkelingsvisie zonevreemde woningen

3.3.5.1

Algemeen

Gelet op het belang van het Krekengebied van Assenede als natuurlijke structuur op Vlaams niveau zal
omwille van de subsidiariteit de visie en de mogelijke acties die hieraan gekoppeld worden, voor het
betrokken deelgebied bepaald worden door de Vlaamse overheid. Dit betekent dat de gemeentelijke visie
op delen van het grondgebied als suggestie naar de hogere overheid dient te worden beschouwd.
Het uitwerken van een ruimtelijke visie voor de zonevreemde woningen stoelt op de gebiedsgerichte
benadering. Dit kan door het beleid voor de zonevreemde woningen inhoudelijk af te stemmen op de visie
voor de globale ontwikkeling van de respectievelijke deelruimten, in het bijzonder dit van de open ruimte.
Op deze wijze worden de zonevreemde woningen aan een gebiedsgedifferentieerd beleid gekoppeld. Bij
de uitwerking van dit onderdeel is rekening gehouden met de aanpak zoals door de overheid voorop
6
gesteld .
Het onderzoek heeft als doel om op basis van een globaal afwegingskader, ontwikkelingsmogelijkheden
voor de verschillende deelgebieden voorop te stellen. De gebiedsgerichte benadering kan verder worden
verfijnd in een op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan - RUP. Bedoeling is bij de opmaak van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan aanvullende elementen in rekening te brengen zoals waardevolle elementen op het vlak
van natuur en landschap, de landbouwstructuur, de biologische waardering, de watergevoeligheid van
het terrein,… wat nog steeds kan leiden tot een strengere aanpak op perceelsniveau. In deze fase van
het onderzoek is niet nagegaan of het wettelijk vergunde gebouwen betreft en heeft er geen afstemming
plaatsgevonden met de recente regelgeving rond de verkrotting. Verder zal bij een latere uitwerking
rekening worden gehouden met het beleid van de Vlaamse regering tot bepaling van de toelaatbare
functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszones.
Op basis van de ruimtelijke benadering worden er vijf categorieën onderscheiden. Uitgangspunt bij de
benadering is dat er geen bijkomend aanbod aan bouwpercelen wordt gecreëerd in functie van de
zonevreemde woningen. Volgende categorieën worden onderscheiden:
• Categorie 0
: Zonevreemde woningen in zones met hoge natuurwaarden en natuurgebieden
van het gewestplan;
• Categorie 1
: Zonevreemde woningen in het valleigebied van het gewestplan en zones met
een verwevingsfunctie;
• Categorie 2
: Zonevreemde woningen in de overige openruimte gebieden;
• Categorie 3
: Zonevreemde woningconcentraties in de open ruimte;
• Categorie 4
: Zonevreemde woonlinten / woonlinten van dijkwoningen.
De verschillende deelgebieden met verspreide bebouwing, waarbinnen categorieën 0, 1 en 2 van
toepassing zijn, worden afgebakend. De zonevreemde woningen krijgen er beperkte tot nauwelijks
ontwikkelingsperspectieven toegekend op basis van de draagkracht van het gebied, waarbij de
woonfunctie grondig wordt afgewogen ten overstaan van de openruimte functies.
Voor de concentratiegebieden, gebieden die gekenmerkt worden door een bestaande concentratie van
woningen in clusters of linten, is het wenselijk om deze concentratie ook in de toekomst te ondersteunen.
Deze woningen vormen geen bedreiging voor de gewenste ontwikkeling van de deelruimte waarin ze
gesitueerd zijn en krijgen hier (beperkte) ontwikkelingsmogelijkheden.

6
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3.3.5.2

Categorie 0 - Zonevreemde woningen in zones met hoge
natuurwaarden en natuurgebieden van het gewestplan

Dit onderdeel omvat de ruimtelijk kwetsbare gebieden waar de problematiek van de zonevreemde
woningen moet afgewogen worden t.o.v. de ontwikkeling van de openruimte functies, in het bijzonder de
natuurlijke en landschappelijke structuur. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde woningen
zijn er beperkt en houden rekening met de draagkracht van de ruimte en de goede ruimtelijke ordening
van de plek. Het kan geenszins de bedoeling zijn, nieuwe bebouwingsmogelijkheden te creëren. Het zijn
gebieden waar zeer verspreid woningen voorkomen en waar het de bedoeling is om de woonfunctie op
termijn slechts beperkt en onder bepaalde voorwaarden in stand te houden. De versnipperingsgraad is er
zeer beperkt. De functies van de open ruimte krijgen maximale ontwikkelingskansen.
Situering van de problematiek
Zones met hoge natuurwaarden en natuurgebieden van het gewestplan bevinden zich in eerste instantie
in de omgeving van de kreken. Het aantal zonevreemde woningen is er beperkt en het betreft een
woning in de Kasteeldijkstraat en de Doornendijkstraat.
Een tweede zone met hoge natuurwaarden en bosgebieden van het gewestplan, is het deelgebied van de
bosgordel in Oosteeklo. Hier handelt het om een tiental woningen langs de Antwerpse Heirweg.
Ontwikkelingsperspectieven
Gelet op het belang van de openruimte functies kunnen de bestaande vergunde woningen enkel in stand
worden gehouden en verbouwen binnen het bestaande volume. Bewoning blijft mogelijk, tenzij andere
maatregelen (bv. aankoop door de overheid) zich opdringen.
Het herbouwen op dezelfde plaats en het uitbreiden van het volume van de woning is hier niet mogelijk.
Uitzondering vormt het heropbouwen van de bestaande niet verkrotte woning na vernieling door storm of
brand, buiten de wil van de eigenaar om.
Het aantal woongelegenheden moet daarenboven beperkt blijven tot het bestaande aantal en
complementaire functies worden niet toegestaan.
Bij verkoop van de woningen aan derden geldt een recht van voorkoop door de overheid zoals bedoeld in
het decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999.

3.3.5.3

Categorie 1 – Zonevreemde woningen in valleigebieden van het
gewestplan en de zones met verwevingsfunctie

Dit onderdeel omvat de gebieden die omwille van hun ruimtelijk voorkomen en de beperkte
versnipperingsgraad behoren tot gebieden die een gaaf karakter hebben en landschappelijk waardevol
zijn. Het zijn waardevolle open ruimte gebieden waarvoor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
zonevreemde woningen beperkt zijn en rekening houden met de draagkracht van de ruimte. De
mogelijkheden zijn hierbij ruimer dan voor de zones met hoge natuurwaarden of natuurgebieden van het
gewestplan. Dit kan verantwoord worden vanuit het functioneren van deze gebieden die momenteel
vooral een landbouwkarakter hebben en zeer geschikt zijn als voor de landbouw (valleigebieden) of
waarvoor op termijn een verwevingsfunctie landbouw – natuur en landschap wordt voorop gesteld. De
bebouwing in deze gebieden zit verweven met de landbouwstructuur en situeert zich op de hoger gelegen
delen en huiskavels. De draagkracht in deze gebieden is dan ook groter dan in de zones met een hoge
natuurwaarde.
Situering van de problematiek
Het betreft landbouwgebieden ten noorden van de Graaf Jansdijk, met name het gebied ten noorden van
de Oude Molenstraat en het gebied gelegen tussen Posthoorn, Kapellestraat en Smoutersdijkstraat.
Deze gebieden hebben op het gewestplan een bestemming als valleigebied. Ze zijn in de gewenste
ruimtelijke structuur gelegen in het noordelijk landbouwgebied. Deze gebieden zijn van oorsprong
nauwelijks bebouwd. Voor het gebied met verwevingsfunctie rond de kreken (10tal woningen) en het
gebied met verwevingsfunctie rond de bossen op de dekzandrug (5tal woningen) wordt eenzelfde beleid
gevoerd.
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Ontwikkelingsperspectieven
De ontwikkelingsmogelijkheden zijn hier zeer beperkt omdat het hier waardevolle openruimte gebieden
betreft. Gelet op het belang van de openruimte functies kunnen de bestaande woningen in stand worden
gehouden en beperkt uitbreiden, waarbij een uitbreiding tot max. 50% van het bestaande vergunde
volume aanvaardbaar lijkt. De uitbreiding kan daarbij slechts leiden tot een max. bruto bouwvolume van
750m³.
Instandhoudingswerken en het beperkt uitbreiden van het bestaande vergunde volume kan worden
toegestaan op voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening van de plek niet wordt geschaad en de
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden. Een afweging dient daarbij te gebeuren
ten aanzien van de landschappelijke en natuurlijke waarden in de onmiddellijke omgeving van de woning.
Herbouwen van woningen op dezelfde locatie is mogelijk. Herbouwen kan slechts leiden tot een max.
bruto bouwvolume van 750m³.
De architecturale eigenheid, verschijningsvorm en typologie van het gebouw moeten ook bij het
verbouwen behouden blijven. Het aantal woongelegenheden moet daarenboven beperkt blijven tot het
bestaande aantal en complementaire functies worden niet toegestaan, uitgezonderd het inrichten van een
beperkt aantal gastenkamers.

3.3.5.4

Categorie
2
Zonevreemde
openruimtegebieden

woningen

in

overige

Het betreft gebieden die belangrijk zijn voor het instandhouden van de openruimte functies zoals in
hoofdzaak de weinig versnipperde en goed gestructureerde agrarische gebieden. Het kan geenszins de
bedoeling zijn nieuwe bebouwingsmogelijkheden te creëren.
Situering van de problematiek
Grote delen van het openruimte gebied in Assenede, met name het noordelijk, centrale en zuidelijke deel,
omvatten landbouwgebieden met een beperkte ruimtelijke versnippering. Een groot aantal zonevreemde
woningen bevinden zich langs de ontsluitingwegen van het gebied en de verbindingswegen tussen de
verschillende dorpskernen. Het betreft in hoofdzaak voormalige landbouwbedrijfswoningen en woningen
die op basis van de opvulregel werden gerealiseerd.
Ontwikkelingsperspectieven
De bestaande vergunde zonevreemde woningen en/of gebouwen kunnen behouden blijven. De
mogelijkheden zijn er beperkt omdat het hier aaneengesloten openruimtegebieden betreft. De bestaande
vergunde woningen kunnen worden verbouwd, herbouwd en beperkt worden uitgebreid. De uitbreiding
kan slechts leiden tot een max. bruto bouwvolume van 1.000m³. De uitbreiding mag de 100%
volumevermeerdering daarbij echter niet overschrijden, maar zal in de praktijk eerder neerkomen op een
uitbreiding van 20% tot 30% op basis van de draagkracht van de ruimte. Een afweging vindt hierbij plaats
ten aanzien van de agrarische, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische (o.a. dijken,
watergangen) elementen.
Voor de dijkwoningen wordt slechts een beperkte uitbreiding toegestaan tot maximum 50% op basis van
de draagkracht van de ruimte, waarbij uitbreiding slechts kan leiden tot een max. bruto bouwvolume van
750m³ . Een afweging vindt hierbij plaats ten aanzien van de agrarische, landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische (o.a. dijken en watergangen) elementen. Het mag daarbij geenszins de bedoeling zijn
de werking van het achterliggende agrarische gebied te hinderen of de bestaande landschappelijkheid of
het cultuurhistorisch karakter aan te tasten.
De architecturale eigenheid, verschijningsvorm en typologie van het gebouw moeten ook bij het
verbouwen behouden blijven. Het aantal woongelegenheden moet daarenboven beperkt blijven tot het
bestaande aantal en complementaire functies worden niet toegestaan, uitgezonderd het inrichten van een
beperkt aantal gastenkamers.
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3.3.5.5

Categorie 3 – Zonevreemde woningenconcentratie in de open
ruimte

Het betreft gebieden die belangrijk zijn voor het instandhouden van de openruimte functies. Gelet op de
eigenheid van de nederzettingsstructuur, namelijk het voorkomen van woningclusters wordt een beperkte
uitbreiding voorop gesteld. Het kan geenszins de bedoeling zijn nieuwe bebouwingsmogelijkheden te
creëren.
Situering van de problematiek
Voor de gemeente Assenede worden een zevental concentratiezones met zonevreemde woningen
afgebakend . Het betreft de concentratiezones ‘Hogevorst’, ‘Haantjen’, ‘Oosthoek’, ‘Hazelarenhoek’,
‘Meelstraat’, ‘Vrije straat / Oude Molenstraat’ en ‘Knotwilgenstraat’, ze worden gekenmerkt door een
samenhang van het geheel en grotere dichtheid van de bebouwing t.o.v. zijn landelijke omgeving. Het
betreft hier een 100-tal zonevreemde woningen.
Ontwikkelingsperspectieven
De mogelijkheden zijn er beperkt omdat het hier aaneengesloten openruimte gebieden betreft. De
bestaande vergunde woningen kunnen worden verbouwd, herbouwd en beperkt worden uitgebreid. De
uitbreiding kan slechts leiden tot een max. bruto bouwvolume van 1.000m³. De uitbreiding mag de 100%
volumevermeerdering daarbij niet overschrijden, maar zal in de praktijk eerder neerkomen op een
uitbreiding van 20% tot 30% op basis van de draagkracht van de ruimte. Een afweging vindt hierbij plaats
ten aanzien van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische (o.a. dijken) elementen
De architecturale eigenheid, verschijningsvorm en typologie van het gebouw moeten ook bij het
verbouwen behouden blijven. Het aantal woongelegenheden moet daarenboven beperkt blijven tot het
bestaande aantal en complementaire functies worden niet toegestaan, uitgezonderd het inrichten van een
beperkt aantal gastenkamers.

3.3.5.6

Categorie 4 – Linten met zonevreemde woningen

Het betreft in hoofdzaak lintvormige bebouwing langs ontsluitingwegen door gebieden die belangrijk zijn
voor het instandhouden van de openruimte functies. Gelet op de eigenheid van deze historische
nederzettingsstructuur, namelijk het voorkomen van lintvormige bebouwing wordt een uitbreiding voorop
gesteld. Het kan geenszins de bedoeling zijn nieuwe bebouwingsmogelijkheden te creëren.
Een bijzonder type linten wordt gevormd door de zogenaamde ‘dijkwoningen’, namelijk lintvormige
bebouwing langs de historische dijken. Het betreft doorgaans kleinschalige bebouwing op of aan de voet
van het dijklichaam op kleine percelen. Omwille van het behoud van de eigenheid van de typische
dijkwoningen kan enkel een beperkte uitbreiding in functie van de kwaliteit en het wooncomfort worden
verantwoord. Meer dan voor andere woningen dient de eigenheid, typologie en architecturaal karakter te
worden behouden
Situering van de problematiek
4a/ linten met zonevreemde woningen
De bebouwing in Stationsstraat-Hendekenstraat-Nieuwburgstraat, Beekstraat-Haantjen, Rijkestraat,
Heide en Bekputstraat kan als lint van zonevreemde woningen getypeerd worden. Hier bevinden zich
woningen opgericht langs lokale ontsluitingswegen.
Linten bevinden zich in hoofdzaak op de
ontsluitingsassen van de woonkernen en worden gekenmerkt door een gemengde bebouwing waar naast
wonen ook landbouwbedrijven en beperkte (zonevreemde) bedrijvigheid voorkomt.
4b/ linten met dijkwoningen
In het poldergebied zijn het vooral de dijken met de typische dijkwoningen die bepalend zijn voor de
nederzettingsstructuur. Linten met zonevreemde woningen worden van west naar oost afgebakend in
Gravenstraat, Landsdijk, Schare, Meuleken, Noordstraat en Haven, Doornendijkstraat, Groenendijkstraat,
Sasdijkstraat, Kapellestraat, Kasteeldijkstraat, Oude Molenstraat, Duiveleindestraat, Posthoorn,
Noorddijk, Braakmanstraat en Hellepolderstraat. Het betreft linten met typische dijkwoningen (kleine
langgevelwoningen) met een residentiële functie. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn hier beperkt en
ondersteunen het residentiële karakter.
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Ontwikkelingsperspectieven
4a/ linten met zonevreemde woningen
De bestaande vergunde zonevreemde woningen en/of gebouwen kunnen behouden blijven, zonder dat
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd. De mogelijkheden zijn er beperkt omdat het hier
openruimte gebieden betreft. De bestaande vergunde woningen kunnen worden verbouwd, herbouwd en
beperkt worden uitgebreid. De uitbreiding kan slechts leiden tot een max. bruto bouwvolume van
1.000m³. De uitbreiding mag de 100% volumevermeerdering echter niet overschrijden, maar zal in de
praktijk eerder neerkomen op een uitbreiding van 20% tot 30% op basis van de draagkracht van de
ruimte. Een afweging vindt hierbij plaats ten aanzien van de landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische (o.a. dijken) elementen
4b/ linten met dijkwoningen
Voor de dijkwoningen wordt slechts een beperkte uitbreiding toegestaan, tot maximum 50% en dit op
basis van de draagkracht van de ruimte, waarbij uitbreiding slechts kan leiden tot een max. bruto
bouwvolume van 750m³.
Een afweging vindt hierbij plaats ten aanzien van de agrarische,
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische (o.a. dijken en watergangen) elementen. Het mag
daarbij geenszins de bedoeling zijn de werking van het achterliggende agrarische gebied te hinderen of
de bestaande landschappelijkheid of het cultuurhistorisch karakter aan te tasten.
4a / 4b
De architecturale eigenheid, verschijningsvorm en typologie van het gebouw moeten ook bij het
verbouwen behouden blijven.
Dit betekent dat voor de dijkwoningen als referentietype een
langgevelwoning met één bouwlaag gehanteerd wordt, waarbij de vertrekken onder het dak tevens een
woonfunctie kunnen krijgen. Het aantal woongelegenheden mag niet toenemen en complementaire
functies worden niet toegestaan, uitgezonderd het inrichten van een beperkt aantal gastenkamers. Het
samenvoegen van twee fysisch aan elkaar grenzende woningen tot één woning is mogelijk binnen het
bestaande volume.
Het omvormen van woonfunctie tot verblijfsrecreatie wordt niet ondersteund.

3.3.5.7

Cat

Synthesetabel
Situering zonevreemde
woningen

Instandhouden

Herbouwen

Uitbreiden

Complementaire functies

Ja

Nee

Nee

Nee

Zones met hoge natuurwaarden
0

Natuurgebieden gewestplan

1

Valleigebieden gewestplan / zones
met een verwevingsfunctie

Ja

Ja
750 m³

50%
750 m³

gastenverblijf

2

Zones overige openruimte gebied

Ja

Ja
1.000 m³

100%
1.000 m³

gastenverblijf

3

Woningconcentratie in de open
ruimte

Ja

Ja
1.000 m³

100%
1.000 m³

gastenverblijf

4a

Linten van zonevreemde woningen

Ja

Ja
1.000 m³

100%
1.000 m³

gastenverblijf

4b

Linten van dijkwoningen

Ja

Ja
750 m³

50%
750 m³

gastenverblijf
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3.4

GEWENSTE ECONOMISCHE STRUCTUUR

kaart II.5 gewenste economische structuur

3.4.1 Visie ruimtelijk economische structuur
De economische structuur van Assenede is enerzijds geënt op de landbouw als belangrijke economische
sector en anderzijds op de ruimtelijke ontwikkelingen rond de industriële uitbouw van de kanaalzone Gent
- Terneuzen. De bedrijvigheid heeft vooral een lokaal karakter, waarbij de gemeente de ontwikkeling van
de AKMO-zone op de grens met Zelzate als een meer dan lokale ontwikkeling ziet. De mobiliteit vormt
hierbij een sterk ordenend element, waarbij gekozen wordt voor verdere economische ontwikkeling in het
gebied ten zuiden van het hoofddorp Assenede in aansluiting met de concentratie van activiteiten rond de
AKMO zone. Door de rechtstreekse aansluiting op de N49/A11 wordt hierdoor de hinder voor de
dorpskernen beperkt.
Inzake lokale bedrijvigheid zal het lokaal bedrijventerrein “Stoepe” zijn verdere invulling krijgen. De
gemeente wil de bestaande bedrijvigheid maximaal ondersteunen en de invulling van het lokaal
bedrijventerrein begeleiden. In de dorpskernen zelf wordt op basis van verweving ruimte geboden aan
kleinschalige bedrijvigheid die goed integreerbaar is in de woonomgeving. De kleinhandelsactiviteiten
worden hier verder ondersteund.

3.4.2 Gewenste ruimtelijk economische structuur
Uitbouw bovenlokale bedrijvigheid in aansluiting met AKMO zone
Voor het gebied in aansluiting met de AKMO bedrijfszone formuleert de gemeente de verdere
uitbouw van het gebied als suggestie naar de hogere overheid, dit om een deel van de bovenlokale
bedrijfsbehoefte in aansluiting met de uitbouw van het Gentse havengebied en de uitbouw van
bedrijvigheid op grondgebied van Zelzate te ondersteunen. De ruimte biedt tevens de mogelijkheid
om een aantal lokale schaaloverstijgende bedrijven te huisvesten.
Behoud lokale bedrijventerreinen
De bestaande bedrijfszones worden behouden als concentratiezones voor lokale bedrijven. Het
lokaal bedrijventerrein “Stoepe” in aansluiting met de AKMO bedrijfszone langs de Stoepestraat zal
zijn invulling krijgen. Binnen de dorpskern van Assenede situeert zich het historisch gegroeid
bedrijf ECA. Het kan behouden blijven mits de integratie in de woonomgeving verder wordt
geoptimaliseerd. Het bedrijfsgebied aan de N458 blijft behouden en kan beperkt worden uitgebreid
in functie van de uitbouw van het milieupark. Het bedrijfsgebied aan de Leegstraat zal verder
worden ingevuld door ECA, die eigenaar is.
Zonevreemde bedrijven gebiedsgericht ontwikkelen
Assenede heeft een groot aantal verspreid gelegen ambachtelijke bedrijven. Het is niet de
bedoeling om deze verspreide bedrijvigheid overal verder te stimuleren. Op basis van een
gebiedsgerichte benadering kunnen ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bedrijven worden
opgemaakt in overeenstemming met de draagkracht van het gebied.
Uitbouwen van handel, horeca en diensten op schaal van de dorpskernen
De dorpskernen worden onderscheiden omwille van hun dichtheid en voorkomende functies.
Naast het wonen komen er handel, horeca, diensten en bedrijvigheid voor. De uitbouw van handel,
horeca en diensten dient selectief en op schaal van de kern te gebeuren. De uitbouw van
grootschalige kleinhandel is echter niet wenselijk.
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3.4.3 Uitbouw van AKMO zone voor (boven)lokale bedrijvigheid
De AKMO zone concentreert momenteel een aantal lokale en bovenlokale bedrijven (nv Johnson Control,
nv Atec, nv Pauwels,…) die samen zorgen voor een tewerkstelling van meer dan 500 arbeidsplaatsen.
Het bedrijfsgebied heeft momenteel een oppervlakte van meer dan 20 ha en is gelegen tussen de N49 en
de N 448 Stoepestraat – Zelzatestraat. De gemeente heeft binnen haar economisch beleid geen ruimte
om ontwikkelingsmogelijkheden te voorzien voor bovenlokale bedrijven. De verdere uitbouw van de
AKMO zone wordt dan ook als suggestie naar de hogere overheid geformuleerd.
Het bestuur zal bij de hogere overheden de verdere uitbouw van de AKMO zone bepleiten. De uitbouw
van een regionaal bedrijventerreinen op een goed ontsloten locatie langs de N49 biedt volgens de
gemeente perspectieven voor het ondersteunen van de economische ontwikkeling van het kanaal GentTerneuzen.
Vanuit de gemeente worden volgende aandachtspunten voorop gesteld voor de verdere
uitbouw van het bedrijfsgebied van de AKMO zone :
- Uitbouwen van een gemeentegrensoverschrijdend bedrijfsgebied in samenhang
met ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente Zelzate
- Mogelijkheden voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten waarbij ruimte wordt
voorzien voor de herlocatie van schaaloverstijgende bedrijven die niet verder
kunnen ontwikkelen binnen de overige gebieden in de gemeente Assenede
- Uitbouw van de bedrijfsactiviteiten op deze goed ontsloten locatie, waarbij een
rechtstreekse toegang tot de N49 blijft gegarandeerd (op termijn via de aanleg
van ventwegen) in functie van de veiligheid en leefbaarheid van de dorpskernen
- Verdere invulling geven aan het lokaal bedrijventerrein “Stoepe”.
- Gemeenschappelijk uitbouwen en beheer van ruimtelijke buffers naar de
woonomgeving toe (Triest, De Katte)
Volgende schaaloverstijgende historisch gegroeide bedrijven, waarvoor geen oplossing op de huidige
locatie kan worden uitgewerkt, komen hierbij in aanmerking voor herlocatie naar de AKMO zone: De
Jonghe houtzagerij (Houtlandstraat, Assenede), Everaert loonwerkersbedrijf / onderhoud en aanleg
wegen (Stoepestraat, Assenede) en De Bruyne loonwerkersbedrijf (Stoepestraat, Assenede). De
gemeente suggereert naar de hogere overheden toe hiervoor een oplossing te zoeken.

3.4.4

Behoud historisch bedrijf ECA

In aansluiting met de kern Assenede bevindt zich het historisch bedrijf ECA dat functioneert op
7
bovenlokaal niveau (de firma ECA opereert er als ‘green-field supplier voor bedrijven in de Gentse
kanaalzone). Het bedrijf heeft momenteel een oppervlakte van ongeveer 3.5ha aan de Trieststraat
Assenede voor wat betreft de hoofdzetel en een oppervlakte van 1.5ha langs de Leegstraat, in gebruik
voor opslag en distributie. Het is een historisch gegroeid bedrijf dat belangrijk is voor de plaatselijke
werkgelegenheid en omwille van de bestaande infrastructuur niet zomaar verplaatst kan worden.
Het optimaliseren van de site aan de Trieststraat gebeurt in overeenstemming met het behoud van de
kwalitatieve woongebieden er om heen. De maximale invulling op basis van het gewestplan is
gerealiseerd; aandacht zal vooral gaan naar buffering en het voorkomen van milieuhinder naar de
aanpalende woonomgeving toe.
Voor de site Leegstraat zal een verdere invulling van het bedrijfsgebied van het gewestplan door ECA
worden gerealiseerd. De nadruk voor de ontwikkeling van de zone zal er liggen op de uitbouw van de
ambachtelijke bedrijfsactiviteiten en kan niet enkel voor opslag en distributie worden gebruikt. De
landschappelijke inpassing van de gebouwen als de buffering zowel naar de woonomgeving als naar het
openruimtegebied toe zal door de gemeente met de nodige aandacht worden opgevolgd.
De keuze om verdere invulling te geven aan het bedrijfsgebied Leegstraat, wijkt af van de optie die werd
genomen bij de opmaak van het BPA “Stoepe” als voorafname van het GRS, waarin het schrappen van
de ECA site Leegstraat werd voorop gesteld. Deze keuze zal een element zijn in een geactualiseerde
taakstelling voor de volgende beleidsperiode.

7
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3.4.5 Ondersteunen van de lokale bedrijvigheid
In de dorpskernen, voornamelijk in de kernen van Assenede en Bassevelde, situeren zich een aantal
lokale ambachtelijke bedrijven. Momenteel zijn 60% van de lokale bedrijven gelegen in een ruimtelijke
zonering voor wonen (woonbestemming). De mogelijkheden om bedrijven te verweven binnen de
dorpskern en de woongebieden van het gewestplan worden ondersteund vanuit de verankering van de
bedrijvigheid in het lokale “weefsel”. Wonen en werken concentreren in de kernen is één van de
ruimtelijke principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Enkel voor de bedrijven die een te
grote hinder voor de woonomgeving vormen (o.a. afweging op het vlak van leefbaarheid, mobiliteit en
milieuhinder) dient een ruimtelijke oplossing te worden uitgewerkt. Een mogelijkheid is de herlocatie
naar het lokaal bedrijventerrein “Stoepe” dat in ontwikkeling is.
Waar bedrijven verdwijnen kan de ruimte aangewend worden voor andere functies en dit in functie van
een nieuw en duurzaam gebruik van de ruimte. Nieuwe bedrijvigheid kan in de kernen ontwikkeld
worden indien een integratie wordt nagestreefd op het vlak van mobiliteit en leefbaarheid van de
onmiddellijke omgeving.
Los van de dorpskernen bevindt zich een kleinschalig lokaal bedrijventerrein langs de N 458. Het behoud
van de bedrijvigheid wordt voorop gesteld, een beperkte uitbreiding van de zone wordt voorzien voor de
uitbouw van het milieupark en voor huisvesting van de gemeentelijke loods (zie 3.2.4. ontwikkelingsvisie
gemeenschapsvoorzieningen - milieupark).
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3.4.6 Ontwikkelingsperspectief voor de zonevreemde bedrijven
3.4.6.1

Ontwikkelingsmogelijkheden

In de gemeente Assenede is ongeveer 40% van de bestaande bedrijven gelegen in een openruimte
bestemming. Bedrijven zijn zonevreemde als het handelt over hoofdzakelijk vergunde bedrijven welke
gelegen zijn in een niet-geëigende zone. Het gemeentebestuur wil inspanningen leveren om de lokale
(zonevreemde) bedrijven in de gemeente te behouden en waar mogelijk ontwikkelingsmogelijkheden te
geven. In het kader van deze problematiek is reeds een belangrijke stap genomen door de opmaak van
een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven – MB.17.08.2004.
Een tiental deelplannen werd
goedgekeurd. Voor een aantal bedrijven kon er via het instrument van het sectoraal BPA geen oplossing
geboden worden omwille van de schaal en het type van activiteiten.
De gebiedsgerichte visie wordt als basis genomen voor de ontwikkelingsperspectieven van de
zonevreemde bedrijven. Dit heeft als consequentie dat voor bedrijven, gelegen in aansluiting met de
kernen en de bestaande ambachtelijke zones, uitbreidingsmogelijkheden voor handen zijn, mits goede
integratie in de omgeving en mits ze geen hypotheek leggen op de toekomstige ontwikkeling en
draagkracht van de omgeving. Bedrijven die gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, krijgen geen
ontwikkelingskansen. Bedrijven tenslotte die gelegen zijn in de openruimtegebieden, niet zijnde
kwetsbare gebieden, kunnen indien ruimtelijk verantwoord, beperkte mogelijkheden krijgen. De
ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde bedrijven kunnen vastgelegd worden in een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
De gemeente Assenede zal de volgende categorieën voor de beoordeling van de ontwikkelings- en
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven gelegen buiten de geëigende bestemmingszones,
vastleggen en zo nodig verder uitwerken in een sectoraal RUP. De gevolgde classificatie is gebaseerd
op de omzendbrief 2000/01 :
categorie 0:

bedrijven die op hun huidige locatie niet kunnen bestendigd worden.

categorie 1:
bedrijven die op hun huidige locatie geen bijkomende ontwikkelingsperspectieven kan
worden geboden. Voor deze bedrijven worden geen planologische initiatieven overwogen. De
ontwikkelingen dienen te kaderen in het algemeen wetgevend kader.
categorie 2:
bedrijven met eerder beperkte mogelijkheden waaronder wordt verstaan dat ze de kans
krijgen om de huidige activiteiten te optimaliseren. Het aansnijden van bijkomende percelen wordt daarbij
zeer restrictief bekeken. De toegelaten activiteiten worden beperkt en bij omschakeling naar andere
activiteiten mag de hinder zowel naar milieu, transport,… niet toenemen. Het betreft bedrijven die de kans
krijgen om eventueel mits beperkte uitbreiding hun bestaande activiteiten te optimaliseren zonder dat de
dynamiek substantieel verhoogt.
categorie 3:
bedrijven met eerder beperkte mogelijkheden waaronder wordt verstaan dat ze de kans
krijgen om de huidige activiteiten te optimaliseren. Het aansnijden van bijkomende percelen wordt daarbij
zeer restrictief bekeken. De toegelaten activiteiten kunnen evolueren naar een meer dynamisch karakter
en bij omschakeling naar andere activiteiten gelden geen bijkomende beperkingen. Het betreft bedrijven
die de kans krijgen om eventueel mits beperkte uitbreiding hun bestaande activiteiten te optimaliseren
zonder dat de dynamiek substantieel verhoogt.
categorie 4:
bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden in functie van de verdere ontwikkeling
van het bedrijf. De toegelaten activiteiten worden beperkt en bij omschakeling naar andere activiteiten
mag de hinder zowel naar milieu, transport,… niet substantieel toenemen. Het betreft bedrijven die de
kans krijgen om op de bestaande locatie hun activiteiten verder te ontwikkelen in overeenstemming met
de draagkracht van de omgeving.
categorie 5:
bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden in functie van de verdere ontwikkeling
van het bedrijf. De toegelaten activiteiten kunnen evolueren naar een meer dynamisch karakter en bij
omschakeling naar andere activiteiten gelden geen bijkomende beperkingen. Het betreft bedrijven die de
kans krijgen om op de bestaande locatie hun activiteiten verder te ontwikkelen in overeenstemming met
de draagkracht van de omgeving.
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3.4.6.2

Globaal ruimtelijk toetskader

Omwille van het belang van de openruimte structuur op Vlaams en provinciaal niveau zullen omwille van
de subsidiariteit de ontwikkelingsvisie en mogelijke acties voor een aantal gebieden bepaald worden door
de Vlaamse en de provinciale overheid. Dit betekent dat de gemeentelijke visie op delen van het
grondgebied als suggestie naar de hogere overheden dienen te worden beschouwd.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de in hoofdzaak vergunde zonevreemde bedrijven worden in eerste
instantie bepaald op basis van het globaal ruimtelijk toetskader.

Situering zonevreemde
bedrijven

Algemeen
ontwikkelingsperspectief

Categorisering

Zones met hoge natuurwaarden
en natuurgebieden gewestplan

uitdovend

Cat. 0

Zones met een verwevingsfunctie

Behoud bedrijvigheid
/ geen uitbreiding

Cat. 1

Behoud bedrijvigheid / eventueel
beperkte uitbreiding

Cat. 1/2/3

Zonevreemde bedrijven in de
onmiddellijke omgeving van de
woonkernen8

Behoud bedrijvigheid
/ uitbreiding mogelijk

Cat. 2/3/4

Zonevreemde bedrijven in de
onmiddellijke omgeving van het
hoofddorp Assenede of gelegen
binnen de aangetaste agrarische
gebieden

Behoud bedrijvigheid
/ uitbreiding mogelijk

Cat. 2/3/4/5

Zones noordelijk, centraal
zuidelijk landbouwgebied

en

In het beoordelingskader is vertrokken vanuit de nederzettingsstructuur en de gewenste openruimte
structuur om de algemene ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde bedrijven te bepalen.
Vanuit het algemene kader blijven er vaak nog verschillende ontwikkelingsperspectieven mogelijk. Hier
wordt de visie verder verfijnd aan de hand van de ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke impact van de
bedrijven op hun omgeving.
De mogelijkheden worden in eerste instantie verder verfijnd door de
randvoorwaarden die vanuit de functies van de openruimte worden gesteld. Het betreft :
gave landschappen en open ruimte verbindingen
biologisch waardevolle en ecologisch kwetsbare gebieden
structureel belangrijke gebieden voor de landbouw
waterlopen en watergangen en plaatsen met risico op wateroverlast
De noordelijke deelruimte
Het gebied rond de kreken is een zone met een hoge natuurwaarde met een belangrijke oppervlakte aan
natuurgebieden (gewestplan). Het behoud en herstel van deze kreken verdient vanuit natuur- en
cultuurhistorisch oogpunt alle aandacht. Een direct gevolg hiervan is dat bedrijvigheid in een dergelijk
waardevol gebied niet toegelaten kan worden. Voor Assenede stelt zich hier geen probleem omdat zich
geen zonevreemde bedrijven in deze gebieden bevinden. Voor de zones die in aansluiting met de
kreken als verwevingsgebied voor natuur en landbouw worden voorop gesteld is enkel behoud van de
bestaande vergunde bedrijfsactiviteiten mogelijk. Er wordt geen uitbreiding voorop gesteld.
8
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Voor de polders, een gebied met een gave agrarische structuur die erg belangrijk is voor de landbouw
wordt het behoud van de bedrijvigheid voorop gesteld mits integratie in zijn omgeving. Een beperkte
uitbreiding op schaal van het bedrijf, kan eventueel worden toegestaan voor kleinschalige activiteiten,
mits rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ruimte en voor zover het een laagdynamisch
karakter en een beperkte ruimtelijke dynamiek betreft die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van de betrokken omgeving (afweging op microschaal).
Ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid los van de land- en tuinbouw lijken hier niet
wenselijk.
Centrale deelruimte
Voor het centrale gebied tussen de kernen Bassevelde, Boekhoute, Assenede en Oosteeklo doorsneden
door de N49/A11 wordt het ontwikkelingsperspectief afgestemd op de nederzettingsstructuur en de
functies van de openruimte. Voor de zonevreemde bedrijven los van de kernen wordt het behoud en
eventueel een beperkte uitbreiding mogelijk geacht, mits rekening wordt gehouden met de draagkracht
van de ruimte en voor zover het een laagdynamisch karakter en een beperkte ruimtelijke dynamiek betreft
die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken omgeving (afweging op
microschaal). In de zones die een functioneel onderdeel vormen van de bestaande nederzettingsstructuur en bestaande woonlinten, kan mogelijk een soepeler beleid worden gevoerd. Een integratie in
de omgeving wordt nagestreefd, waarbij eventuele uitbreiding wordt afgewogen op microvlak ten aanzien
van de volgende aspecten:
-

gave landschappen en open ruimte verbindingen
biologisch waardevolle en ecologisch kwetsbare gebieden
structureel belangrijke gebieden voor de landbouw
waterlopen en watergangen en plaatsen met risico op wateroverlast

Uitbreiding is mogelijk voor de zonevreemde bedrijven die gelegen zijn binnen of in aansluiting met de
woonkernen van Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo en er functioneel mee verweven zijn
(kernversterkend werken), waarbij de impact van de bedrijvigheid t.o.v. de openruimte functies rond de
kern dient afgewogen te worden. Dit gebied is goed ontsloten en vaak versnipperd. Economische
activiteiten die gelegen zijn in ruimtelijk versnipperde gebieden krijgen bijgevolg de meeste
ontwikkelingsmogelijkheden. Bedrijven kunnen er uitbreiden in functie van de ruimtelijke draagkracht van
de directe omgeving.
Zonevreemde bedrijven gelegen binnen of in aansluiting met het hoofddorp Assenede en er functioneel
mee verweven zijn (kernversterkend werken) en in de zones zoals in de gewenste ruimtelijke structuur
weerhouden als aangetaste agrarische gebieden (kaart II.1 gewenste openruimte structuur) kunnen
uitbreiden, waarbij de impact van de bedrijvigheid t.o.v. de openruimte functies dient afgewogen te
worden. Bedrijven kunnen er uitbreiden in functie van de ruimtelijke draagkracht van de directe
omgeving.
De zuidelijke deelruimte en de dekzandrug
Uitbreiding is mogelijk voor de zonevreemde bedrijven die gelegen zijn binnen of in aansluiting met de
woonkern Oosteeklo, en er functioneel mee verweven zijn ((kernversterkend werken), waarbij de impact
van de bedrijvigheid t.o.v. de openruimte functies rond de kern dienen afgewogen worden. Dit gebied is
goed ontsloten en ruimtelijk versnipperd. Economische activiteiten die gelegen zijn in ruimtelijk
versnipperde gebieden krijgen bijgevolg de meeste ontwikkelingsmogelijkheden. Bedrijven kunnen er
uitbreiden in functie van de ruimtelijke draagkracht van de directe omgeving.
De verweving van landbouw, natuur en bos op het dekzandgebied maakt dat bijkomende bedrijvigheid in
een dergelijk waardevol gebied niet toegelaten kan worden en dat voor de bedrijvigheid die er gevestigd
is enkel het behoud wordt vooropgesteld. Voor de aanwezige bos- en natuurkenen binnen het gebied
wordt een uitdovingsbeleid voorop gesteld.
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3.4.7 Ontwikkelingsperspectief voor kleinhandel, diensten en horeca
Concentratie van voorzieningen is wenselijk om een sterke commerciële structuur te bekomen. Een
concentratie heeft meer commerciële aantrekkingskracht; denk maar aan het verschil tussen het
verspreid gelegen zijn van winkels of de aantrekkingskracht van een winkelstraat.
De gemeente Assenede ontwikkelt een beleid dat erop gericht is om bijkomende ruimte te scheppen voor
detailhandel, diensten en horeca in de kernen. Het gaat hierbij o.a. om maatregelen inzake oppervlakteuitbreiding, het gebruik van achteruitbouwstroken en al dan niet toelaten van functies op de verdiepingen
(cfr. BPA Markt Assenede).
Om de kerngebieden bereikbaar te houden voorziet de gemeente Assenede een aangepast
parkeerbeleid. Bestrijding van leegstand en verkrotting van handelspanden is een belangrijk actiepunt.
Belangrijke flankerende maatregel, bij de uitbouw van de kleinhandel, is een goed functionerende
economische raad die als spreekbuis van de middenstand gezamenlijke acties kan coördineren, en het
gemeentebestuur adviseren.
9

De vestingen van bijkomende grootschalige detailhandel wordt in de toekomst vermeden. De gemeente
ontwikkelt hiervoor geen ruimte. Concentratie van kleinhandelsactiviteiten buiten de centra van de
dorpskernen wordt niet verder gestimuleerd. Nieuwe ontwikkelingen van kleinhandel in de dorpskernen
worden afgestemd op het niveau en de draagkracht van de betrokken kern.
Via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kunnen tevens voorstellen worden ontwikkeld om de
problematiek van de zonevreemde handelszaken, zonevreemde diensten / vrije beroepen en horecaactiviteiten op te lossen. De gebiedsgerichte visie wordt ook hier als basis genomen voor de
ontwikkelingsperspectieven van de in hoofdzaak vergunde zonevreemde activiteiten.
Dit heeft volgende consequenties:
- mits verzoenbaar en integreerbaar in de omgeving kunnen voor handels- en horecazaken
diensten / vrije beroepen gelegen binnen of in aansluiting met het hoofddorp Assenede
en de woonkernen Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo en er functioneel mee
verweven zijn (kernversterkend werken) en in de zones zoals in de gewenste ruimtelijke
structuur weerhouden als aangetaste agrarische gebieden (kaart II.1 gewenste
openruimte structuur) beperkte uitbreidingsmogelijkheden worden voorzien;
- bestaande vergunde activiteiten in het openruimtegebied kunnen behouden worden, mits
goede integratie in de omgeving; eventueel kunnen zeer beperkte en kleinschalige
uitbreidingen worden onderzocht indien deze een laagdynamisch karakter en een
beperkte ruimtelijke dynamiek hebben die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van de betrokken omgeving (afweging op microschaal); nieuwe initiatieven
zijn ongewenst;
- bestaande vergunde activiteiten in de zones met een verwevingsfunctie kunnen
behouden blijven, mits een laagdynamisch karakter en een beperkte ruimtelijke
dynamiek hebben die verzoenbaar is met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de
betrokken omgeving (afweging op microschaal); nieuwe initiatieven zijn ongewenst;
- de activiteiten gelegen in zones met hoge natuurwaarde / prioritaire natuurgebieden
moeten worden afgebouwd.
Een afweging ten aanzien van de goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke draagkracht omvat een
motivatie ten aanzien van de volgende elementen:
-

gave landschappen en open ruimte verbindingen
biologisch waardevolle en ecologisch kwetsbare gebieden
structureel belangrijke gebieden voor de landbouw
waterlopen en watergangen en plaatsen met risico op wateroverlast
integratie in de nederzettingsstructuur

Omwille van de ruimtelijke problematiek wil de gemeente de ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf
Forta Rijschootstraat Assenede, een doe-het-zelf-zaak en handel in bouwmaterialen, op basis van een
RUP onderzoeken. Het betreft een lokale handelsactiviteit ten zuiden van N49 langs de baan naar
Ertvelde. De handelsactiviteit is gelegen in het agrarisch gebied en situeert zich volgens de ruimtelijke
visie in het hoogdynamisch landbouwgebied. Het bedrijf wordt als hoofdzakelijk vergund beschouwd. Er
9
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bevinden zich geen bijzondere natuurlijke of landschappelijke waarden in de onmiddellijke omgeving van
het terrein. Het behoud van de activiteiten wordt voorop gesteld omdat het geen structurele aantasting
van de landbouw betekent. Buffering en randvoorwaarden ten aanzien van de leefkwaliteit van de
aanpalende woningen dienen meegenomen te worden. In de afweging dient bovendien rekening
gehouden te worden met de vergunningstoestand van het bedrijf, de dynamiek van het bedrijf, de grootte,
de milieuhinder e.d. Een verdere uitbreiding van de activiteiten is op deze locatie uitgesloten.
De opmaak van een sectoraal RUP voor de zonevreemde bedrijven kan samengaan met het aanbieden
van een oplossing voor de zonevreemde handels- en horecazaken binnen de gemeente.
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3.5 GEWENSTE TOERISTISCH - RECREATIEVE STRUCTUUR
Kaart II.6 gewenste toeristisch – recreatieve structuur

3.5.1 Visie
Omwille van het belang van de openruimte structuur op Vlaams en provinciaal niveau zullen omwille van
de subsidiariteit de ontwikkelingsvisie en mogelijke acties voor een aantal gebieden bepaald worden door
de Vlaamse en de provinciale overheid. Dit betekent dat de gemeentelijke visie op deze delen van het
grondgebied als suggestie naar de hogere overheden dienen te worden beschouwd.
Bij het uitwerken van een beleidsvisie voor de toeristisch – recreatieve structuur staat de aandacht voor
ontspanning, sport, recreatie en jeugdvoorzieningen als fundamenteel onderdeel van de hedendaagse
levenswijze centraal. Vanuit het ruimtelijk beleid wil de gemeente ondersteuning geven aan de verdere
ontwikkeling van recreatie, jeugdvoorzieningen en het recreatief medegebruik van de openruimte.
De regio Meetjesland bezit een belangrijk toeristisch-recreatief potentieel. De openheid en gaafheid van
het landschap, de rust en de aanwezige natuur- en landschapswaarden nodigen uit voor een recreatief
medegebruik van die open ruimte. Toerisme en recreatie kunnen een positieve impuls betekenen voor de
lokale economie. Daartoe is in eerste instantie een actieve bewustmakingsstrategie van de plaatselijke
bevolking vereist, alsook een gemeentegrensoverschrijdende aanpak.
De gemeente wenst de sport en recreatie zoveel mogelijk te bundelen zodat de voorziene accommodatie
zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt en de kosten voor onderhoud en uitbating beperkt kunnen worden:
bundeling van de sportaccommodatie in de dorpskernen. De koppeling van een groene
omgeving met ruimte voor spelmogelijkheden wordt als een meerwaarde ervaren.
ontwikkelen van laagdynamische verblijfsrecreatie is mogelijk indien de kwaliteit van het
landschap gegarandeerd blijft en landbouw- en natuurwaarden gerespecteerd worden;
het uitwerken van een oplossing voor de zonevreemde recreatieterreinen die momenteel geen
ontwikkelingsmogelijkheden hebben, gekoppeld aan een globale gemeentelijke visie;
Uitbouwen van het recreatief medegebruik van de landbouwgebieden. Extensieve recreatie
(wandelen en fietsen) is een uiterst geschikte medegebruiker van de ruimte. Daarbuiten kan
gebruikt worden gemaakt van bestaande ontsluitingswegen (bv. dijken) aangevuld met nieuwe
trajecten.

3.5.2 Gewenste toeristisch – recreatieve structuur
Uitbouw sport en recreatie infrastructuur in aansluiting met de dorpskernen
De uitbouw van sport- en recreatieve accommodatie wordt gerealiseerd in het hoofddorp Assenede
in aansluiting met het centrumgebied. Verder wordt het behoud en eventueel beperkte uitbreiding
van lokale sport- en recreatie infrastructuur, inclusief de eigen volkssporten, op niveau van de
dorpskernen ondersteund. Door integratie van de infrastructuur in de dorpskernen wordt een
sterke basis gelegd voor de lokale activiteiten en het gemeenschapsleven.
Laagdynamische verblijfsrecreatie in samenhang met sterke openruimte functies
Verblijfsrecreatie kan uitgebouwd worden op schaal van de lokale dorpskernen. Buiten de
dorpskernen is enkel laagdynamische verblijfsrecreatie gekoppeld aan landbouwbedrijvigheid of
wonen zoals de uitbouw van hoevetoerisme en gastenkamers, mogelijk. De laagdynamische
verblijfsrecreatie wordt daarbij gekoppeld aan het recreatief medegebruik van de openruimte. De
regio heeft op dit vlak nog een potentieel.
Jachthaven voor Boekhoute, een strategisch project
De uitbouw van een kleinschalige watersportinfrastructuur wordt voorop gesteld aan het
Leopoldkanaal te Boekhoute. Het betreft de uitbouw van een beperkt aantal aanlegplaatsen met
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aangepaste accommodatie die landschappelijk geïntegreerd wordt.
aangesloten op een lange traditie van scheepvaart te Boekhoute.

Op deze wijze wordt

Zonevreemde recreatie en jeugdactiviteiten gebiedsgericht ontwikkelen
Assenede heeft een aantal verspreide sport en recreatie terreinen. Het is niet de bedoeling om
deze verspreide infrastructuur overal verder te stimuleren. Op basis van een gebiedsgerichte
benadering kunnen ontwikkelingsmogelijkheden voor verspreid gelegen terreinen worden
opgemaakt en dit in overeenstemming met de draagkracht van het gebied.
Uitbouwen recreatief medegebruik van de openruimte
Het recreatief medegebruik is een uitgangspunt voor het geheel van openruimte gebieden binnen
de gemeente. De intensiteit en de aard van de activiteiten hangt samen met de ligging en het
ontwikkelingsperspectief van de betrokken gebieden.
Aandachtsgebied voor recreatief
medegebruik is het noordelijk poldergebied met zijn dijken en kreken en de bosgebieden van de
dekzandrug.

3.5.3 Verblijfsrecreatie op kleinschalige basis
De huidige verblijfsrecreatieve mogelijkheden zijn beperkt tot plattelands- en hoevetoerisme en een
beperkt aantal tweede verblijven. Op kleinschalige wijze kan plattelands- en hoevetoerisme verder
worden ondersteund zowel vanuit het lokaal als regionaal perspectief.
Hiervoor kan de gemeente
samenwerken met de provincie Oost-Vlaanderen, toerisme Meetjesland en Regionaal Landschap
Meetjesland om tot een bovenlokale aanpak van het
plattelandstoerisme te komen.
Ontwikkelingsmogelijkheden zijn voorzien vanuit de visie op de landbouwbedrijvigheid en deze voor de
zonevreemde woningen. Daarbij wordt ingespeeld op de wettelijke mogelijkheden om toeristische logies
als complementaire functie aan het wonen verder uit te bouwen.
Het omvormen van dijkwoningen naar tweede verblijven wordt door het beleid niet structureel
ondersteund. Indien het inrichten van tweede verblijven in bestaande woningen (vooral dijkhuisjes) een
probleem mocht worden waarbij het ten koste gaat van het aanbieden van betaalbare huisvesting aan de
eigen inwoners, kan de belasting op tweede verblijven verder worden opgetrokken.
Inzake niet-vergunde weekendverblijven buiten de geëigende bestemmingszones (enkele rond de kreken
en enkele verspreid gelegen in de bossen op de dekzandrug) streeft de gemeente naar een
uitdoofscenario. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een uitdovend gebruiksrecht waarbij de huidige
eigenaars hun weekendverblijf kunnen instandhouden, maar noch kunnen nalaten bij overlijden, noch
kunnen doorverkopen.

3.5.4 Uitbouwen sport, recreatie en jeugdinfrastructuur op lokaal
niveau
Voorzieningen op schaal van de gemeente worden gecentraliseerd in het hoofddorp Assenede. De
uitbouw van de gemeentelijke sporthal krijgt hier vorm in het noorden van de kern aan de Kapelledreef
en dit in aansluiting met een cluster van voorzieningen (o.a. scholen, zorgverstrekking). Op deze wijze
kan de sporthal ingeschakeld worden voor het gebruik door ondermeer de scholen. Gelet op de
afwezigheid van balsport mogelijkheden (volley- en basketbal) zal bij de uitbouw van de sporthal in
bijkomende openluchtterreinen worden voorzien voor sport beoefening.
Sport en recreatie worden uitgebouwd op schaal van de dorpskernen. Hiervoor zijn de nodige acties
genomen door de opmaak van BPA’s om de lokale sport en recreatie infrastructuur te verankeren.
Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de typische volkssporten die nog actief worden beoefend in
de streek.
Voor de volgende gebieden werden reeds initiatieven genomen :
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-

terreinen Beekstraat Bassevelde M.B. 18.08.2000. Het BPA voorziet in de uitbreiding
van de lokale sportinfrastructuur aan de Beekstraat.
terreinen koning Albertstraat Oosteeklo M.B. 31.01.2005. Het BPA voorziet in de aanleg
van een aantal polyvalente sportvelden voor de lokale infrastructuur.

Voor het volgende gebied is het initiatief lopende :
- terreinen Kloosterstraat Assenede (BPA in opmaak). Het plan voorziet in het omvormen
van woonuitbreidingsgebied naar recreatiegebied in functie van het bestendigen van de
aanwezige voetbalterreinen en bijhorende accommodatie. De ontsluiting gebeurt langs
de Kloosterstraat. Binnen het terrein wordt voldoende parkeergelegenheid voorzien om
de Kloosterstraat te ontlasten. Er wordt een groen-recreatieve zone ontwikkeld tussen de
voetbalterreinen en de Sasdijkstraat, daarnaast is er een buffering voorzien t.a.v. de
woonomgeving.
Het bestaande recreatieterrein aan Molenhoek Oosteeklo (recreatiezone gewestplan) blijft behouden in
functie van de paardensport voor het handhaven van de drafpiste. Het is een ruimtebehoevende sporttak
die omwille van het laagdynamisch karakter gecombineerd kan worden met de omliggende openruimte
functies. Bij de uitbouw van de sport- en recreatiezone in het centrum van de kern Oosteeklo is geen
rekening gehouden met een herlocatie van de drafpiste naar het centrumgebied.

3.5.4.1 Zonevreemde sport en recreatie activiteiten
Omwille van het belang van de openruimte structuur op Vlaams en provinciaal niveau zullen omwille van
de subsidiariteit de ontwikkelingsvisie en mogelijke acties voor een aantal gebieden bepaald worden door
de Vlaamse en de provinciale overheid. Dit betekent dat de gemeentelijke visie op delen van het
grondgebied als suggestie naar de hogere overheden dienen te worden beschouwd.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de in hoofdzaak vergunde zonevreemde terreinen voor sport,
recreatie en jeugdactiviteiten worden in eerste instantie bepaald op basis van het globaal ruimtelijk
toetskader.

Situering zonevreemde terreinen
Zones met hoge natuurwaarden
Natuurgebieden gewestplan

Algemeen ontwikkelingsperspectief

Activiteiten enkel mogelijk op basis van verweving
natuur – recreatie (speelbos) of natuureducatie

Noordelijk deelgebied /

Behoud terreinen /
in principe geen uitbreiding

verwevingsgebied landbouw - natuur

Zones overige openruimte gebied

Behoud terreinen / eventueel beperkte uitbreiding mits
integratie

Zonevreemde terreinen in aansluiting met de
dorpskernen

Behoud terreinen
/ uitbreiding mogelijk

Bestaande hoofdzakelijk vergunde zonevreemde sport- en recreatieactiviteiten die zich bevinden in het
openruimte gebied kunnen bestendigd worden en eventueel beperkt uitbreiden indien zij kunnen
geïntegreerd worden in hun omgeving en voor zover het behoud ervan een meerwaarde geeft aan het
ruimtelijk functioneren van de gemeenschap. Voor de terreinen gelegen in de open polders en de
verwevingsgebieden voor natuur en landbouw wordt vanuit de ruimtelijke aspecten enkel het behoud
nagestreefd. Indien hier niet aan beantwoord kan worden vanuit een goede ruimtelijke ordening, dient
gezocht te worden naar een mogelijkheid tot herlocatie in of in aansluiting met de dorpskern. Nieuwe
zonevreemde ontwikkelingen worden geweerd.
Voor de zonevreemde terreinen die aansluiten bij de dorpskernen en onderdeel vormen van het
functioneren van de lokale gemeenschap wordt het behoud en indien relevant vanuit de behoeften, een
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uitbreiding voorop gesteld.
Indien vanuit een algemeen ontwikkelingsperspectief nog verschillende
mogelijkheden open zijn, wordt op basis van aanvullende randvoorwaarden een verdere verfijning van de
ontwikkelingsmogelijkheden nagestreefd. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op :
- gave landschappen en open ruimte verbindingen
- biologisch waardevolle en ecologisch kwetsbare gebieden
- structureel belangrijke gebieden voor de landbouw
- waterlopen en watergangen en plaatsen het een risico op wateroverlast

Voor de volgende infrastructuren wordt een herbestemming naar recreatiegebied voorop gesteld :
- Voetbalterreinen Graaf Jansstraat Boekhoute. Het betreft de lokale sportinfrastructuur
voor de kern Boekhoute gelegen aan de rand van de kern. Het clublokaal met kantine is
gelegen in het woongebied en volledig vergund, de sportvelden in het landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. Het terrein situeert zich volgens de ruimtelijke visie in de
open polders. Gelet op concentratie van de lokale sportaccommodatie voor de kern
Boekhoute op deze locatie wordt een beperkte uitbreiding van de openluchtsportterreinen
in het poldergebied mogelijk geacht. Rondom het terrein zijn ruimtelijke mogelijkheden
aanwezig. Een bijkomend terrein dient aan te sluiten bij het woongebied zodat een
verder indringen in het poldergebied wordt vermeden. Op deze wijze situeren de
sportvelden zich in het gebied van de tuinen van de Graaf Jansstraat en is er geen
structurele aantasting van het landbouwgebied. Er bevinden zich geen bijzondere
natuurlijke of landschappelijke waarden in de onmiddellijke omgeving van het terrein.
Het terrein kent een hoge gebruiksfrequentie en wordt ontsloten langs de
Graafjansstraat. De gemeente zal de ontwikkelingsmogelijkheden verder onderzoeken
door middel van de opmaak van een gemeentelijk RUP.
- Voetbalterrein Royal Benti Gravenstraat Bassevelde. Het betreft de lokale
sportinfrastructuur voor de kern Bentille (kern uitgebouwd op grondgebied van Assenede,
Sint – Laureins en Kaprijke) gelegen op het grondgebied van Assenede. De terreinen
zijn gelegen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het terrein situeert zich
volgens de ruimtelijke visie in de open polders. Gelet op de ligging in een open
ruimtegebied dat ingesloten wordt door de bebouwing van de dorpskern en de beperkte
impact van de sportvelden op de landbouwstructuur wordt het behoud voorop gesteld.
De gebruiksfrequentie is beperkt tot richt zich in hoofdzaak naar het weekend. Er
bevinden zich geen bijzondere natuurlijke of landschappelijke waarden in de
onmiddellijke omgeving van het terrein. Het behoud betekent geen structurele aantasting
van het landbouwgebied. De gemeente zal de ontwikkelingsmogelijkheden verder
onderzoeken door middel van de opmaak van een gemeentelijk RUP, ten einde de
accommodatie te optimaliseren en in de nodige parkeerruimte te voorzien.
- Terrein Matroosje Abdijstraat Oosteeklo. Het betreft een voormalig voetbalterrein
momenteel in gebruik door een hondenclub. De terreinen zijn gelegen in aansluiting met
het bestaande woongebied van de kern Oosteeklo binnen het landschappelijk waardevol
agrarisch gebied. De accommodatie is volledig vergund. Het terrein situeert zich volgens
de ruimtelijke visie in het zuidelijk landbouwgebied. Gelet op de ligging in een open
ruimtegebied dat ingesloten wordt door de bebouwing van de dorpskern en het
parkgebied van de Abdijhoeve is de impact van de sportvelden op de landbouwstructuur
beperkt. De gebruiksfrequentie is beperkt tot richt zich in hoofdzaak naar het weekend.
De ontsluiting vindt plaats langs de Abdijstraat. Het behoud betekent geen structurele
aantasting van het landbouwgebied. De gemeente zal de ontwikkelingsmogelijkheden
verder onderzoeken door middel van de opmaak van een gemeentelijk RUP, ten einde
de accommodatie te optimaliseren en in de nodige parkeerruimte te voorzien.
Randvoorwaarden ten aanzien van de bestaande woongebied Molenhoek en het
landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle gebied rond de Abdijhoeve worden in
het RUP meegenomen. Het terrein bevindt zich buiten de beschermingszones van de
waterwinning en betreft geen risicozone voor wateroverlast.
- Terrein Landelijke Ruitervereniging Beekstraat Bassevelde. Het betreft een lokale
private infrastructuur die naast een vergund clublokaal met horeca een buitenpiste en
enkele weilanden omvat. Voor de gebouwen werden de nodige vergunningen bekomen.
De terreinen zijn gelegen in het agrarisch gebied en situeren zich volgens de visie in het
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centraal goed gestructureerd landbouwgebied. De gebruiksfrequentie is beperkt tot een
klein aantal gebruikers die dagelijks gebruik maken van de accommodatie. Occasioneel
worden manifestaties georganiseerd. Gelet op concentratie van de lokale
sportaccommodatie voor de kern Bassevelde aan de Kraaigemstraat (BPA sport en
recreatie Bassevelde) wordt een herlocatie in aansluiting met deze site voorop gesteld.
De terreinen zullen daarbij aansluiten bij de bestaande recreatiezone zodat een
afgewerkt en samenhangend geheel wordt gerealiseerd als overgang tussen het
woongebied en het openruimtegebied. De infrastructuur (parking, gebouwen,…) kan zo
mogelijk gemeenschappelijk worden gebruikt. De ruimtelijke mogelijkheden zijn aanwezig
en er bevinden zich geen bijzondere natuurlijke of landschappelijke waarden in de
onmiddellijke omgeving van het terrein noch wordt een structurele aantasting van het
landbouwgebied nagestreefd. De gemeente zal de ontwikkelingsmogelijkheden verder
onderzoeken door middel van de opmaak van een gemeentelijk RUP.
Terrein Paardenmanège Dravershof Heide Oosteeklo. Het betreft een lokale private
infrastructuur die naast de hoeve met kantine, een buitenpiste en enkele weilanden
omvat. De uitbreiding van een paardenfokkerij werd hier in het verleden vergund. De
stedenbouwkundige aanvraag voor de regularisatie van een bestemmingswijziging van
hangaar tot manége werd recent geweigerd. De gebruiksfrequentie is beperkt tot een
klein aantal gebruikers die dagelijks gebruik maken van de accommodatie. Occasioneel
worden manifestaties georganiseerd. De terreinen zijn gelegen in het landschappelijk
waardevol agrarisch gebied en situeren zich volgens de visie in een verwevingsgebied
voor natuur en landbouw. Het herbestemmen van de gebouwen en de terreinen voor
paardensport is aangewezen, indien binnen de huidige wetgeving het optimaliseren van
de recreatieve infrastructuur niet kan worden gerealiseerd. De ontwikkeling van de
recreatieve structuur op lokaal niveau kan enkel worden aanvaard indien de gebouwen
zich maximaal integreren in het bestaande woonlint en een landschappelijke inpassing
gebeurt van de achterliggende terreinen in het verwevingsgebied gericht op bos, natuur
en kleinschalige landbouw. Aangezien het hier een belangrijk openruimtegebied betreft
wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande gebouwen en kan slechts voor een
beperkt % in uitbreiding worden voorzien. Een agrarische nabestemming lijkt
aangewezen bij het stopzetten van de recreatieve activiteiten. De gemeente zal de
ontwikkelingsmogelijkheden verder onderzoeken door middel van de opmaak van een
gemeentelijk RUP.
Terrein Scouts “De Ruyter” Vlietstraat Boekhoute. Het betreft een lokale
jeugdinfrastructuur in eigendom van de betrokken jeugdverenigingen gelegen ten zuiden
van de kern van Boekhoute. Naast de bestaande terreinen is een bijkomend speelveld
aan de Vlietstraat verworven. De bestaande accommodatie werd opgericht voor de
vaststelling van het betrokken gewestplan, waardoor de jeugdaccommodatie reeds
decennia lang functioneert binnen het lokale gemeenschapsleven. Het gebruik van het
terrein richt zich naar weekendactiviteiten gericht op sport en spel en niet naar de uitbouw
van horeca of aanverwante activiteiten. Het gebied ontsluit langs de Vliet, waarbij in
hoge mate gebruik wordt gemaakt van de fiets. De terreinen zijn gelegen in het
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en situeren zich volgens de visie in het
centraal goed gestructureerd landbouwgebied. Door de ligging in een aaneengesloten
openruimtegebied is een verdere uitbreiding van de bestaande accommodatie niet
mogelijk. Het behoud wordt omwille van de historische en sociaal – maatschappelijke
context wel erg belangrijk geacht. Aangezien de terreinen reeds tientallen jaren uit het
landbouwgebruik zijn, wordt het behoud niet als een structurele aantasting van het
landbouwgebied gezien. De gemeente wil dan ook de ontwikkelingsmogelijkheden
verder onderzoeken door middel van de opmaak van een gemeentelijk RUP ten einde de
jeugdactiviteiten hier juridisch te kunnen verankeren zodat de nodige vergunningen
kunnen worden bekomen om de accommodatie te vernieuwen en beperkt uit te breiden
in overeenstemming met de geldende normen voor de jeugdwerking. Daarbij wordt
ondermeer gedacht om binnen deze accommodatie een zekere vorm van jeugdlogies
mogelijk te maken op voorwaarde dat het overnachten uitsluitend in functie van de
jeugdwerking wordt uitgebouwd. Hierbij zal voldoende aandacht gaan naar de
landschappelijke inpassing van het terrein en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling
langs het Isabellakanaal dat zich in de onmiddellijke omgeving bevindt.
Terrein Chiro Beukenhout Stationstraat Boekhoute. Het betreft een lokale
jeugdinfrastructuur ter hoogte van het voormalige station Boekhoute in aansluiting met
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het bestaande woonlint langs de N458 Stationsstraat. De bestaande accommodatie werd
opgericht voor de vaststelling van het betrokken gewestplan, waardoor de
jeugdaccommodatie ook hier reeds lang functioneert binnen het lokale gemeenschapsleven. Het gebruik van het terrein richt zich naar weekendactiviteiten gericht op sport en
spel. Het gebied ontsluit langs de Stationsstraat, waarbij in hoge mate gebruik wordt
gemaakt van de fiets. De terreinen zijn gelegen in het landschappelijk waardevol
agrarisch gebied en situeren zich volgens de visie in het centraal goed gestructureerd
landbouwgebied. Gelet op de ligging in een open ruimtegebied dat aansluit bij een
bestaand woonlint en er beperkte impact is op de landbouwstructuur wordt het behoud
voorop gesteld.. Er bevinden zich geen bijzondere natuurlijke of landschappelijke
waarden in de onmiddellijke omgeving van het terrein. Het behoud wordt omwille van de
historische en sociaal – maatschappelijke context erg belangrijk geacht. Aangezien de
terreinen reeds tientallen jaren uit het landbouwgebruik zijn, wordt het behoud niet als
een structurele aantasting van het landbouwgebied gezien. De gemeente wil dan ook de
ontwikkelingsmogelijkheden verder onderzoeken door middel van de opmaak van een
gemeentelijk RUP ten einde de jeugdactiviteiten hier juridisch te kunnen verankeren
zodat de nodige vergunningen kunnen worden bekomen om de accommodatie te
optimaliseren.
Terrein Begijnenakker Stroomstraat Oosteeklo. Voor het gemeentelijk domein
“Begijnenakker” met een oppervlakte van +/- 4ha opteert de gemeente voor het
ontwikkelen van een groenzone met mogelijkheden voor natuurontwikkeling en
natuureducatie. Naast natuur en groenfunctie wil men de mogelijkheid voorzien voor een
laagdynamisch recreatief medegebruik (o.a. speelruimte in functie van de jeugd). Het ligt
niet in de bedoeling van het bestuur om in dit gebied een nieuwe dynamiek te
introduceren. De terreinen zijn gelegen in het agrarisch gebied en situeren zich volgens
de visie in het hoogdynamisch landbouwgebied. Er bevinden zich geen bijzondere
natuurlijke of landschappelijke waarden in de onmiddellijke omgeving van het terrein.
Het behoud betekent geen structurele aantasting van het landbouwgebied, zodat de
gemeente een RUP zal opmaken ten einde de verweving van natuur, groen en recreatief
medegebruik na te streven. De ontsluiting kan optimaal verlopen langs de Stroomstraat
die de kernen Oosteeklo en Bassevelde verbindt.
Bolderbaan Hollekensstraat Assenede.
Het betreft een bestaande vergunde
krulbolbaan die landschappelijk geïntegreerd ligt in aansluiting met de kern Assenede.
De krulbolsport is een belangrijk element in het sociale en socio – culturele leven van de
lokale gemeenschap.
Het is een kleinschalig terrein gelegen in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied die zich volgens de visie bevindt in verwevingsgebied voor
natuur en landbouw. Het behoud betekent geen structurele aantasting van het
landbouwgebied, zodat de gemeente een RUP zal opmaken ten einde het terrein voor
volkssport te verankeren zodat de nodige vergunningen kunnen worden bekomen om de
accommodatie te optimaliseren. Het is de bedoeling de bestaande vergunde volkssport
infrastructuur te behouden op de weergegeven locatie en ruimte te bieden voor beperkte
ontwikkelingen zoals het verbouwen, herinrichten, e.d. van gebouw en terrein.
Tenniscentrum De Dreve Abdijstraat Oosteeklo. Het betreft een lokale openlucht
sportinfrastructuur ten zuiden van het woongebied Abdijstraat Oosteeklo.
De
accommodatie is vergund en gelegen in het woongebied, de terreinen zelf in parkzone
aansluitend op de site van de Abdijhoeve. De gebruiksfrequentie is beperkt tot een klein
aantal gebruikers die dagelijks gebruik maken van de accommodatie. De ontsluiting
gebeurt langs de Abdijstraat. Het terrein situeert zich volgens de ruimtelijke visie in het
zuidelijk kleinschalig landbouwgebied. Het behoud van het terrein wordt voorop gesteld.
De gemeente wil de ontwikkelingsmogelijkheden verder onderzoeken door middel van de
opmaak van een gemeentelijk RUP waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan
de aanwezige landschapswaarden in aansluiting met een cultuurhistorisch waardevolle
site.
Tenniscentrum Ten Bos Meelstraat Assenede. Het betreft een lokale
sportinfrastructuur ten zuiden van de dorpskern Assenede.
De accommodatie,
clublokaal en overdekte tennisvelden, is gelegen in het agrarisch gebied en situeert zich
volgens de ruimtelijke visie in het centraal goed gestructureerd landbouwgebied. De
gebruiksfrequentie is beperkt tot een klein aantal gebruikers die dagelijks gebruik maken
van de accommodatie. De ontsluiting gebeurt langs de Meelstraat. Het behoud van het
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terrein wordt voorop gesteld. De gemeente wil de ontwikkelingsmogelijkheden verder
onderzoeken door middel van de opmaak van een gemeentelijk RUP waarbij integratie in
de omgeving wordt nagestreefd.

Voor volgende infrastructuur wordt het behoud voorop gesteld :
- Terrein FC De Kilo Trieststraat Assenede Het betreft een lokale sportinfrastructuur ten
zuiden van de kern Assenede. De accommodatie is gelegen achter het bestaande
woonlint van de Trieststraat. Het terrein situeert zich volgens de ruimtelijke visie in het
centraal goed gestructureerd landbouwgebied. Het behoud van het terrein wordt voorop
gesteld gelet op het ontbreken van bijzondere natuur- en landschapswaarden. Een
herbestemming is niet aangewezen gelet op de ligging in een structureel belangrijk
landbouwgebied en de visie voor het concentreren van de openlucht sportinfrastructuur
voor de kern Assenede rond de Kloosterstraat.

3.5.5

Stimuleren recreatief medegebruik van de openruimte

De polders zijn in de eerste plaats een open landbouwgebied. Met hun uitgebreid netwerk van dijken en
watergangen vormen zij ook een ideaal kader voor fietsers en wandelaars. Waardevolle elementen
zoals de typische dijk- en/of vissershuisjes, historische woonhuizen, boerderijen en tal van
watergebonden infrastructuren zoals sluizen, duikers en gemalen, aanlegsteigers en visplaatsen dragen
bij tot de aantrekkelijkheid van het gebied. Diverse plekjes kunnen bij de inrichting van het gebied
versterkt worden. Waar mogelijk kunnen bijkomende voetwegen ingericht worden om voor voetgangers
een aangenaam wandelgebied uit te bouwen.
Een gedifferentieerd recreatiebeleid wordt uitgewerkt, waarbij de kwetsbare zones of natuurkernen
worden gescheiden van de gebieden waar recreanten (hengelen, wandelen) gewenst zijn. Op plaatsen
waar betreding door wandelaars of andere recreanten schade tot gevolg kan hebben, is het raadzamer
deze gebieden slechts beperkt (mogelijk seizoensgebonden) toegankelijk te maken in functie van de
bescherming van fauna en flora.
Omwille van een meer kleinschaligere percelering leent het centraal gelegen landbouwgebied tussen de
kernen van Bassevelde, Boekhoute, Assenede en Oosteeklo zich mogelijk nog gemakkelijker tot
recreatief medegebruik.
Door het uitbouwen van een netwerk, eventueel in samenhang met de
ontwikkeling van natuur – en landschapselementen, willen we de aantrekkingskracht van het gebied een
duidelijke stimulans geven. De uitbouw van het recreatief medegebruik steunt zich hierbij op de
draagkracht van het gebied, mits rekening wordt gehouden met de landbouwfunctie ervan.
Een bijzonder gebied wordt gevormd door de bossen op de dekzandrug. De combinatie van bosgebied
met weilanden en akkers maken het tot een kleinschalig recreatief aantrekkelijk gebied. Waar
verzoenbaar met de natuurwaarden kan het bosgebied gedeeltelijk opengesteld worden als speelbos en
kan extensief recreatief medegebruik door fietsers, ruiters of wandelaars worden gestimuleerd. Dit o.a.
door het uitwerken van een (inter)gemeentelijk netwerk.
Het recreatief medegebruik van de openruimte kan worden ondersteund door de aanleg van bijkomende
voorzieningen.
Hierbij wordt gedacht aan zowel de weloverwogen inplanting van een aantal
parkeerplekken (al dan niet met sanitaire voorzieningen) als de aanleg van rustpunten, zitbanken en
informatieborden. Bij de dorpskernvernieuwing kan bijzondere aandacht gaan naar het historisch
bouwkundig patrimonium, ruimte voor volkssporten, het accentueren van de typische streekeigen
elementen als bolbanen (staakbolling met de krulbol; gaaibolbanen) schiettenten en dorpspompen.
Voet- en veldwegen (kerkwegels) zijn interessante trajecten voor het recreatief medegebruik van de
ruimte omwille van veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers en vanwege hun landschappelijke
en cultuurhistorische waarde. De wegen in de kernen kunnen worden verhard en indien mogelijk
voorzien van een haag of klimplant (tegen gevel). De wegen in het landelijk gebied worden in principe
niet verhard. Ze bieden vaak de mogelijkheid voor het aanbrengen van hagen of houtkanten. Voet- en
veldwegen vormen aanknopingspunten voor informatie over het landschap en de geschiedenis van de
streek.
In samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) kan de haalbaarheid onderzocht
worden voor de inplanting van infrastructuren die het houden en het hoeden van schaapskuddes op
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dijken en langs wegen mogelijk maken, enerzijds met het oog op het voeren van een extensief en
ecologisch dijk- en bermbeheer en anderzijds als toeristische attractie.

3.5.6 Strategisch project - jachthaven Boekhoute
In het PRS Oost – Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan het rivier- en watertoerisme, gelet op de
veelheid aan mogelijkheden binnen de provincie en de toeristisch – recreatieve potenties die de
bevaarbare waterlopen bezitten. Het Leopoldkanaal is daarbij als “toeristisch zeer attractieve waterweg”
geselecteerd. De bescherming van de natuurlijk waardevolle oevers en de aandacht voor het landschap
en het milieu dienen hierbij steeds in overweging te worden genomen. De uitbouw van een kleinschalige
jachthaven te Boekhoute wordt als suggestie naar de hogere overheid geformuleerd.
Door de realisatie van een jachthaven wordt opnieuw aanknoping gezocht met de historiek, namelijk het
gegeven dat Boekhoute eeuwenlang (en dit tot in 1953 bij afsluiting van het Braakmancomplex) als haven
aan de Westerschelde was gelegen. De uitbouw van een jachthaven op een toeristisch goed ontsloten
locatie kan volgens de gemeente het toeristisch – recreatief potentieel van de streek verhogen.
Ter hoogte van het Leopoldkanaal / Isabellagemaal wordt een zone afgebakend die voorziet in ruimte
voor de aanleg van een kleine jachthaven met een capaciteit van een 25tal aanlegplaatsen (tien meter
lang en drie meter breed per plaats). Dit komt neer op een ruimtebehoefte van +/- 0.5ha (75m op 50m
voor de havengeul) voor het aanleggen en manoeuvreren van de jachten, de aanleg van een slipway en
de nodige parkeervoorzieningen.
De inplanting sluit aan bij het Isabellagemaal waar een bijkomende strook wordt voorzien voor eventuele
verbreding van het kanaal en ruimte voor de realisatie van een bijkomende toegangweg. De ontsluiting
van de jachthaven gebeurt bij voorkeur langs de zijde van het gemaal. Aan beide zijden van het kanaal
ligt er een private weg die verhard kan worden.
Vanuit de gemeente worden bijkomende randvoorwaarden gesteld aan de ontwikkeling :
- de realisatie kan enkel mits integratie in het natuurlijk en landschappelijk kader
- de verbinding met Maldegem en Schipdonkkanaal (westen), de verbinding met Philippine
en Braakmangebied (noorden)
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3.6

GEWENSTE LIJNINFRASTRUCTUUR

3.6.1 Uitgangspunt
Het ruimtelijk beleid m.b.t. de verkeersstructuur is gebaseerd op de uitgangspunten van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Oost-Vlaanderen, het Mobiliteitsplan
Vlaanderen.
Inzake mobiliteit opteert het bestuur voor het aanpakken van de problemen die door het groeiende
autoverkeer veroorzaakt worden. Hierbij wil men de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de
dorpskernen en woonwijken verhogen zonder daarbij de bereikbaarheid van de gemeente in het gedrang
te brengen.
Door de ligging tegen de landsgrens zijn in het noorden en het westen van de gemeente de verkeersintensiteiten niet echt hoog.
In het oosten en het zuiden vormen de realisatie van de
Westerscheldeoeververbinding en de uitbouw van de kanaalzone Gent – Terneuzen voor een
toenemende verkeersintensiteit. Deze verkeersstromen dienen in eerste instantie naar het
hoofdwegennet afgewikkeld te worden zonder te interfereren met de dorpskernen en woongebieden. De
verdere uitbouw van een sluitend hoofdwegennet is hierbij een vereiste.

3.6.2 Visie
Het ruimtelijk beleid dient mobiliteitsondersteunend te zijn en vice versa. Wegenhiërarchie met eigen
functies en kenmerken (zoals woonstraten, ontsluitingswegen, verbindingswegen, verkeerswegen) wordt
geleidelijk gerealiseerd. Veel aandacht gaat hierbij uit naar het bekomen van goede en veilige
verkeersverbindingen, het optimaal ontsluiten van bedrijfsgebieden, het uitbouwen van veilige fietswegen
en wandelpaden en recreatief gebruik.
De inrichting van de weg dient aangepast te zijn aan de omgeving. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar
de aanpak van de doortochten door de dorpskernen. De woongebieden dienen bereikbaar te blijven
waarbij het beleid een differentiatie moet maken tussen verschillende doelgroepen en bewoners. Een
uitwerking van de bereikbaarheid kan vorm krijgen door middel van een parkeerbeleid, hetgeen ruimtelijk
ondersteund dient te worden. Het openbaar vervoer dient, waar voldoende potentieel is, regelmatig te
passeren.

3.6.3 Gewenste mobiliteit
Uitwerken van een duurzame mobiliteit
De mobiliteitsstructuur van Assenede wordt bepaald door de N49 als hoofdontsluiting met een
netwerk van gebiedsontsluitingswegen die hierop aantakken. Daarnaast gaat een multimodale
aanpak uit van projecten voor het openbaar vervoer, fiets- en voetgangersnetwerken waarbij het
verhogen van comfort en kwaliteit voorop staan.
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3.6.4 Gewenste verkeersstructuur
kaart II.7 gewenste lijninfrastructuur

3.6.4.1

Wegencategorisering

De uitwerking van een samenhangende verkeersstructuur past binnen de gewenste ruimtelijke- en
verkeersstructuur op grotere schaal. Hoofd- en primaire wegen zijn geselecteerd in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSV), secundaire wegen in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie OostVlaanderen (PRS-OVL). De gemeente is bevoegd voor de lokale wegen. De categorisering van de wegen
op lokaal niveau moet gericht zijn op het weren van sluipverkeer, in het bijzonder het zwaar verkeer.
Door onderstaande categorisering consequent toe te passen komt men tot een relatief verkeersluw
binnengebied in de maas tussen:
• Hoofdweg N49/A11: vak Zelzate –Maldegem;
• Primaire weg N253 (Tractaatweg), vak Zelzate-Terneuzen;
• N61 (N2), vak Terneuzen-Biervliet-Schoondijke (Zeeland);
• N58, vak Schoondijke-Oostbrug-Aardenburg-Maldegem.
Alle wegen binnen de maas hebben een lokaal karakter, behalve enkele aansluitingen met secundaire
wegen, die verzamelen op bovenlokaal niveau.

Selectie van hoofdwegen (RSV)
N49/A11: in het RSV is de N49/A11 (Expressweg) geselecteerd als hoofdweg. Dit heeft volgende
consequenties:
• Ongelijkvloerse kruisingen;
• Gewijzigde barrièrewerking;
• Afstand tussen de aansluitingen om de 8 à 10 km, waarbij de huidige aansluitingen verdwijnen en
vervangen worden door nieuwe schakelpunten;.
• geen toegangsmogelijkheden tot particulier terrein, dus aanleg van parallelbanen om lokaal
gescheiden verkeer gescheiden te houden van de N49/A11;
• in buitengebied een bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid van 100m vanaf de
langsgracht of berm zo strikt mogelijk naleven;
• het bebouwingsvrij houden voor een toekomstige spoorlijn van een traject langsheen de N49/A11
(blz. 504, RSV).
De gemeente formuleert suggestie bij de ombouw van N49/A11 ( zie 3.5.4.2 strategische projecten).

Selectie van primaire wegen
primaire wegen type I
• Geen wegen geselecteerd op grondgebied Assenede.
primaire wegen type II
• Geen wegen geselecteerd op grondgebied Assenede.

Selectie van secundaire wegen
De selectie van deze wegen kadert in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Omdat in het RSV (p.478)
geopteerd wordt om wegen van een opeenvolgend niveau op mekaar aan te sluiten moet het lokaal
wegennet via secundaire (tussen)trajecten op het hoofd- en primaire net aangesloten worden.
De R4/ schakelpunt N49/R4 ten zuidoosten van Assenede dient aangesloten met het secundaire
wegennet N448 en N 458.
secundaire wegen type I
• Geen wegen geselecteerd op grondgebied Assenede of in de directe nabijheid van de gemeente.
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secundaire wegen type II
• Verknoping met Assenede via parallelweg aan de N49 (te realiseren secundaire weg) die
aansluiting geeft met N436 (Stoepestraat).
• Verknoping Oosteeklo op N448 die aansluit op de nieuw te realiseren parallelweg N49.
o N448 van Ertvelde (N458) tot A11/N49 (knooppunt, R4-west) / deels te ontwerpen
o N448 van N456 (Lembeke) tot Ertvelde (N458) met verknoping op de A11/N49 ter hoogte
van het complex Kaprijke
secundaire weg type III
Geen wegen op het grondgebied of in de directe nabijheid van de gemeente.

Selectie van lokale wegen
Selectie van lokale wegen gebeurt op lokaal vlak, eventueel in onderling overleg met aangrenzende
gemeenten. Voor de ontwerpprincipes wordt verwezen naar het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan.
Lokale wegen type I (lokale verbindingsweg)
In de gemeente worden volgende straten of delen ervan geselecteerd als lokale weg type I: N436 van het
hoofddorp Assenede tot de verknoping met de secundaire weg ter hoogte van Stoepestraat. Het
realiseren van een nieuwe lokale verbindingsweg parallel aan de N49 tot aan de Oosthoekstraat wordt als
suggestie naar de hogere overheid geformuleerd.
Lokale wegen type II (gebiedsontsluitingsweg)
In de gemeente worden volgende straten of delen ervan geselecteerd als lokale weg type II: Nieuwburg,
Oosthoekstraat, Stroomstraat, Molenstraat, Beekstraat, Kraaigemstraat, Ledestraat, Ertveldesteenweg,
Kapellestraat, Basseveldestraat, Zelzatestraat, Nieuwburgstraat, Hendekenstraat, Haantjen, Staakstraat,
Sasdijkstraat, Dijkstraat, Hoogstraat, Markt, Molenstraat, Oude Gentweg, Vier Ambachtenstraat,
Burgstraat, Kapellestraat, Posthoorn, Tingelhoek, Noordstraat, Boekhoutedorp, Stationsstraat, Oude
Boekhoutestraat, Dorp Bassevelde, Bloksheule, Gravenstraat, Landsdijk, Schare, Meuleken,
Graafjansdijk, Heide, Molehoek, Oosteeklo-dorp, deel van Ertveldesteenweg, Oosthoek, Stroomstraat.
Lokale weg type III (erftoegangsweg)
In de gemeente worden alle overige wegen geselecteerd als lokale weg, type III. Het gaat vooral over
woonstraten die in aanmerking komen als Zone 30 verblijfsgebied en de landelijke wegen. Er zal
gestreefd worden naar het behoud van het smal profiel (4m) en het landelijke karakter voor (beperkt)
plaatselijk (landbouw)verkeer. Op deze wegen zal het doorgaand verkeer ontmoedigd worden. De
ontwerpsnelheid is 30 tot 50 km/h afhankelijk van het ruimtelijk profiel van de wegomgeving.

3.6.4.2

Strategische projecten

kaart II.8 situering (bovenlokale) strategische projecten – lijninfrastructuren

Westerschelde Oeververbinding (WOV) Nederland
Door de WOV, die ten westen van Terneuzen werd gerealiseerd, is er een enorme toename van verkeer
in het gebied ten noorden en oosten van de gemeente Assenede, waardoor zich ook heel wat doorgaand
verkeer via alternatieve routes verspreid. Om de verkeersstromen te optimaliseren worden door de
Vlaamse en Nederlandse overheid drie deelprojecten voorzien namelijk: het aanpakken van de
Tunnelweg, de realisatie van een nieuwe kanaaltunnel te Sluiskil en het verbreden van de Tractaatweg
10
om aan te takken op de R4 .

10
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Momenteel zijn in de gemeente Assenede reeds een reeks aan maatregelen genomen om het
toenemend sluipverkeer op de noord-zuid as tegen te gaan. In eerste instantie is gewerkt aan het
realiseren van “doortochten” door de dorpskernen en het inrichten van zone 30 gebieden in de
verschillende kernen. Bijkomende maatregelen worden wenselijk geacht o.a. op de routes in het krekenen poldergebied en ter hoogte van de grens zoals ter hoogte van Maagd van Gent, Boekhoute (Haven,
Posthoorn, Albertuspolder) en Sas van Gent.

Opwaardering van de N49/A11 tot hoofdweg
De wijze waarop de N49/A11 zal omgebouwd worden tot hoofdweg zal belangrijke gevolgen hebben voor
de ontsluiting van de gemeente. Dit heeft vooral te maken met het aantal en de locatie van de
rechtstreekse ontsluitingspunten. Aansluitingen worden voorzien ten westen van Zelzate en ter hoogte
van Kaprijke.
Suggesties van de gemeente inzake de omvorming N49 tot primaire weg:
- Omvorming van de vier kruispunten op het grondgebied van Assenede tot bruggen over
de N49/A11 : De langzaam verkeersroutes die verlopen via deze bruggen dienen
voldoende comfortabel ingericht te worden.
- Maximale aansluiting van de dorpskernen op de secundaire weg die parallel aan de
A11/N49 aansluiting geeft met het complex Zelzate. Ten einde de bijkomende
verkeersdruk op het onderliggende verkeersnet te minimaliseren is het voor de gemeente
Assenede fundamenteel belangrijk om via een nieuw te realiseren lokale weg parallel aan
de N49 aansluiting te krijgen met het complex Zelzate. Het voorstel is hierbij:
i. Aan de noordzijde van de N49 tussen complex Zelzate en N 448 Stoepestraat
een goed uitgebouwde laterale weg te voorzien om de dorpskern en
bedrijvenzone Assenede te ontsluiten. Dit is cfr. Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan waarin is opgenomen om een nieuwe secundaire weg te realiseren
tot aan het complex Zelzate.
ii. Aan de noordzijde van de N49 tussen N448 Stoepestraat en de Oosthoekstraat
de realisatie van een nieuwe lokale verbindingsweg.
iii. Aan de zuidzijde N49 tussen complex Zelzate en complex Kaprijke een laterale
weg van beperkte breedte om fietsverkeer en landbouwverkeer mogelijk te
maken (min. 3m breedte)
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iv. De gemeente is voorstander voor het realiseren van een specifieke
noodontsluiting voor interventievoertuigen (o.a. brandweer, MUG) bij calamiteiten
op de snelweg

3.6.4.3

Afbakening en inrichting verblijfsgebieden

De belangrijkste maatregel om de verblijfskwaliteit en de veiligheid voor zwakke weggebruikers te
verbeteren is de invoering van zone 30-gebieden. In omgevingen met een hoge concentratie aan
verblijfsactiviteiten dient het rijgedrag van de automobilist te worden aangepast aan de activiteiten in de
omgeving. Op termijn komen alle verblijfsgebieden in aanmerking als zone 30. Bij de prioriteitsstelling
gelden volgende criteria:
• Het actieplan ongewenst gebruik (sluipverkeer);
• onaangepaste snelheden;
• ongevallencijfers;
• maatschappelijk draagvlak buurtbewoners.
Hierna geeft men een indicatief (niet beperkend) overzicht van de woongebieden die op relatief korte
termijn worden afgebakend als zone 30. Het betreft de woonkernen en nederzettingen.
11
In een eerste fase volstaat de aankondiging van een zone 30 d.m.v. de aanleg van een poortfunctie’
(wegversmalling, doorlopende trottoir ter hoogte van het kruispunt, plateau). Snelheidsmetingen moeten
uitsluitsel geven of bijkomende maatregelen al of niet gewenst zijn. Eventueel kunnen voorlopige
maatregelen uitkomst bieden op korte termijn. In een volgende fase zal een kwalitatieve ruimtelijke
inpassing (herinrichting openbaar domein) van maatregelen te verkiezen zijn boven een louter
verkeerstechnische aanpak. Prioritaire aandacht moet worden besteed aan de afbakening tot zone 30 in
de dorpskernen. De verdichte bebouwing en de veelheid aan functies leiden tot een intensief
voetgangersverkeer. Een aangepaste snelheid van het gemotoriseerd verkeer is hierbij een must. De
verschillende centra kunnen op korte termijn worden afgebakend als Zone 30 gezien de aangepaste
inrichting van het openbaar domein.
De overige lokale wegen (type I en II) met lintbebouwing worden ingericht als 50 km/uur-wegen. Ter
hoogte van de aansluitende wegen worden verkeersmaatregelen voorzien om enerzijds de snelheid te
verlagen en anderzijds de oversteekbaarheid te verhogen. Op lokale wegen zonder bebouwing of met
sporadische bebouwing geldt een maximum snelheid van 70 km/uur.

3.6.4.4

Inrichting van veilige en leefbare schoolomgevingen (zone 30)

De verkeersveiligheid en – leefbaarheid aan de verschillende schoolomgevingen krijgen bijzondere
aandacht. Hiervoor kan beroep worden gedaan op Module 10 (mobiliteitsconvenant) betreffende schoolomgevingen langs gewestwegen: belangrijk is dat het Vlaams gewest niet enkel de herinrichting van deze
omgeving langs de gewestweg zelf (tot 200 m voor en na de schooluitgang) volledig financiert, maar ook
50 % van eventuele ingrepen op het gemeentelijke domein. Wanneer de schoolomgeving ligt aan een
zijstraat op minder dan 200m afstand van een gewestweg gelden dezelfde voorwaarden (vb. ook fiets- en
voetgangersdoorsteken); voorwaarde tot subsidiëring is wel de opmaak van een schoolvervoersplan
i.s.m. de oudervereniging.
Volgende schoolomgevingen zijn erkend als zone 30 gebied :
Gemeenschapsschool, Leegstraat 18 (N448 - Assenede); Instituut Maria Onbevlekt, Leegstraat
17a(N436); Gemeenschapsonderwijs, Schoolstraat 1(N448 - Assenede); Provinciale Technische en
Beroepsschool, Stoepestraat 38 (N448 - Assenede); Vrije basisschool, Weststraat 7 (N458 - Boekhoute);
Gemeentelijke Basisschool, Boekhoutedorp 3 (N458 – Boekhoute); Vrije Basisschool, SintBernardusstraat (op 180m van de N436 – Bassevelde); Gemeentelijke basisschool, Nieuwe
Boekhoutestraat 26 (op 200m van de N436 – Bassevelde); KISP, Assenedestraat 18 (N436 –
Bassevelde).

11
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Beide scholen te Oosteeklo vallen niet onder de regeling Module 10. Deze schoolomgevingen kunnen
aangepakt worden in het kader van de aanleg van de omleidingsweg en de overdracht van de provinciale
baan.

3.6.4.5

Uitbouw van een fijnmazig en geïntegreerd fietsroutenetwerk

kaart II.9 acties m.b.t. fietsroutes
Binnen de opbouw van een duurzaam fietsroutenetwerk onderscheidt men functionele en recreatieve
fietsroutes. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gezocht wordt naar mogelijkheden voor complementair
gebruik (functioneel én recreatief fietsen). Op die manier vormen bepaalde recreatieve verbindingen
rustige alternatieven voor bestaande functionele verbindingen en omgekeerd. Naast de functionele en
recreatieve routes heeft men ook de LF- routes (zgn. lange afstandsroutes)

Lange afstandsnet
Op Landsdijk kruisen twee LF routes: LF39 op het traject Eeklo-Breskens en LF 51 op het traject Sas van
Gent-Knokke. Deze routes zijn in hoofdzaak gelegen op landelijke wegen. Binnen de gemeente is een
derde LF route langs de noordzijde van het Leopoldskanaal. Het is een onderdeel van de route tussen
Antwerpen en Knokke met aftakking naar Terneuzen.

Functioneel fietsroutenetwerk
Non-stop hoofdroutes
Dit zijn hoogwaardige routes voor directe en snelle langeafstandsverplaatsingen, b.v. tussen twee
stedelijke gebieden. De ontwerpeisen zijn zeer hoog: zoveel mogelijk conflictvrij . De functionele non-stop
hoofdroute in de gemeente is de voormalige spoorwegbedding; geselecteerd in het kader van het
provinciaal fietsrouteplan.
Bovenlokale fietsroutes
Deze routes worden gericht op de meer dagelijkse functionele verplaatsingen (5 à 10 km) van
bovengemeentelijk belang in het woon-school-, woon-werk-, woon-winkelverkeer.
Bijzonder aandachtspunt in de gemeente is de uitbouw van de voormalige spoorwegzate, de uitbouw van
de fietsroute langsheen het Leopoldskanaal gekoppeld aan een verkeersveilige kruispuntaanpak.
Lokale fietsroutes
Waar de bovenlokale routes deel uitmaken van een bovengemeentelijk netwerk, vormen de lokale routes
een verfijning op lokaal vlak, waarbij alle woongebieden en lokale attractiepolen verbonden worden. Ook
deze routes maken meestal gebruik van verbindings- of ontsluitingswegen voor autoverkeer.

Alternatieve lokale fietsroutes
Aanvullend wordt de mogelijkheid van alternatieve functionele routes – parallel met de verkeerswegen –
verder uitgebouwd. Deze alternatieve routes kunnen verschillende verschijningsvormen hebben.

Recreatief fietsroutenetwerk
De recreatieve fietsroutes zijn een onderdeel van een totaal recreatief - toeristisch aanbod van de streek.
Ook in het recreatief fietsroutenetwerk dient een duidelijke hiërarchie aanwezig te zijn. Recreatieve
routes zijn overwegend aantrekkelijke en rustige trajecten, die zoveel mogelijk langs
bezienswaardigheden lopen, en deel uit kunnen maken van een nog uit te bouwen bovenlokaal netwerk
(knooppuntensysteem). Binnen de gemeente komen een aantal assen (met soms complementaire
functionele betekenis) in aanmerking voor een dergelijk statuut. De meeste alternatief-functionele routes
komen eveneens in aanmerking voor recreatief (dus complementair) gebruik. Enkele voorbeelden: traject
langsheen Wildestraat-Leegstraat, Fonteinestraat-Lindekenstraat, Abdijstraat,…

Concrete acties fietsroutenetwerk
•
•
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Verdere afwerking non-stop hoofdroute naar Zelzate zodat deze zonder onderbrekingen
doorloopt tot in het centrum van Zelzate. Daarbij vraagt de oversteek van het kanaal bijzondere
aandacht cfr. de brug te Sas van Gent en Sluiskil.
In de andere richting afwerking non-stop route naar Eeklo via de voormalige spoorwegbedding
met een nieuwe brug over de N49 ter hoogte van de Goochelaar en verdere uitbouw via
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•

•

•
•
•
•

Lembeke of Kaprijke en de nieuwe brug van de N456 over de N49. Een variante: Kaprijke vanaf
12
de N456 westwaarts langs de N49 tot de nieuwe fietsbrug over de N49 aan het Aalstgoed .
Ondersteunen van de verdere uitbouw Lange afstandroute Zelzate - Knokke. Aan de noordzijde
van het Leopoldskanaal, aanleg van een fietsweg vanaf de grens met Watervliet westwaarts naar
Sint-Laureins en verder aansluitend op de bestaande fietsweg. De straten Noorddijk en
Spoorstraat (Boekhoute) verbinden de Lange afstandroute met de bestaande non-stop
hoofdroute op de spoorwegbedding. Wat de voorziene fietsroute ten noorden van het
Leopoldskanaal betreft, is deze tevens in het mobiliteitsplan van Sint-Laureins opgenomen.
Versterken van de parallelle landbouwwegen door de polder als fietsroute zoals de zgn.
alternatieve routes parallel met hoofdroutes in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van
de provincie. Het principe van het invoeren van een landbouwsluis voor het weren van
sluikverkeer kan hier meegenomen worden. Volgende trajecten worden hiervoor geselecteerd:
Traject Assenede-Boekhoute: fietsroute langsheen Leegstraat, Knotwilgstraat en Vliet of
Wildestraat;
Traject Assenede-Ertvelde: fietsroute langs Oude Gentweg, Fonteinstraat,
Assenedeslagstraat en Gavergrachtstraat,…; Oosteeklo-Kluizen: Abdijstraat, Spiegelstraat,…
Onderzoek naar de mogelijkheden om fietspaden op dijktrajecten te vervangen door
fietsinfrastructuur op parallelle landbouwwegen of dijkteenwegen;
Verdere uitbouw van lokale verbindingen binnen de dorpskernen zoals aansluiting
Rozemarijnstraat – Eendrachtstraat Bassevelde
Uitbouwen van een mountainbike route in het zuidelijk deel van de gemeente (Lembeekse
bossen) in overleg met de buurgemeente Kaprijke.
Aanleg van diefstalveilige en overdekte fietsenparkings nabij centrumfuncties, bushalten,
carpoollocaties, bedrijven en scholen;

3.6.4.6

Optimaliseren openbaar vervoersontsluiting

Verbindende en ontsluitende vervoerslijnen
13

Het Nederlandse snelbusproject langs de WOV kan door verknoping met Zelzate busstation als een
regionaal OV (openbaar vervoer) transfertpunt bijdragen tot een verbindend openbaar vervoersysteem in
de hoofdrichtingen. De gemeente zal een verzoek richten aan de bevoegde instanties opdat de spoorlijn
55 opgenomen zal worden in het voorstadsnet. Deze lijn wordt thans heraangelegd rondom het in aanleg
zijnde Kluizendok.

Belbusproject verder ondersteunen
Het belbusproject dient uitgebreid te worden met het centrum van Ertvelde en delen van Sas van Gent
(op Nederlands grondgebied). De dienstregeling van de belbus dient te beantwoorden aan de normen van
de basismobiliteit.

Overstapvoorzieningen uitbouwen
Per kern dient minstens een lokaal openbaar vervoerstransfertpunt uitgebouwd te worden. Alsook
verdient het aanbeveling de inplanting van een aantal halteplaatsen te evalueren.
Carpoolvoorzieningen die aansluiting geven van de N448 op de R4 dienen voorzien te worden (zoekzone
op grondgebied Zelzate gelegen).

3.6.4.7

Optimaliseren routes zwaar verkeer

Om de routes van het zwaar verkeer te optimaliseren worden volgende maatregelen voorgesteld: een zo
kort mogelijke route naar het hoofdwegennet, met een minimale hinder voor de omgeving; een duidelijke
bewegwijzering; een tonnenmaatbeperking en ontmoedigende ingrepen en overleg tussen bedrijven en
gemeente. Probleempunten die een aanpak vergen inzake zwaar vervoer zijn de grensovergangen
Posthoorn (Philippine) en Vrijestraat (Sas van Gent).
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Brochure: Omvorming van de N49 tot Autosnelweg, Streekplatform Meetjesland, 2000.
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Zie Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Vervoersregio Zeeland, p. 14
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3.6.4.8

Een sturend parkeerbeleid

Het parkeren in de dorpskernen zal worden geoptimaliseerd door het plaatsen van inrichtingselementen
zoals bomen, palen, trappen op en nabij de centrumpleinen, schoolpoorten en vergaderzalen. Bij de
dorpsherwaardering operaties zal men deze mogelijkheden optimaal trachten te benutten.
Het concept van ‘schijf verplicht’ parkeren zal onderzocht worden voor bepaalde dorpskernen. Op
langere termijn is de uitwerking van een parkeerbeleidsplan voor de centrumgebieden aangewezen.
Weliswaar niet op het grondgebied gelegen van de gemeente is het van belang dat er een aantal
zoekzones zijn voor Park en Ride faciliteiten (omgeving A11/R4 Zelzate west en A11 Lembeke/Kaprijke)
zullen worden gerealiseerd.
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3.7

GEWENSTE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

3.7.1 Uitgangspunt
Het landschap speelt een belangrijke rol in de ruimtelijke samenhang tussen het fysisch systeem, de
natuurlijke, agrarische en nederzettingsstructuur. Bij de ruimtelijke afweging van functies stelt het
landschap ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij het behoud en de versterking van de structuurbepalende
landschapseenheden voorop staat.

3.7.2 Visie
Omwille van het belang van de landschappelijke structuur op Vlaams en provinciaal niveau zullen omwille
van de subsidiariteit de visie en de mogelijke acties voor een aantal gebieden op het grondgebied van
gemeente Assenede, bepaald worden door de Vlaamse en provinciale overheid. Dit betekent dat de
gemeentelijke visie op deze delen van het grondgebied als suggestie naar de hogere overheden dienen
te worden beschouwd.
Bij het ontwikkelen van een gewenste landschapsstructuur staat het behoud en de versterking van de
herkenbaarheid van de landschappen centraal. Door de karakteristieken van bepaalde landschapselementen en -componenten te behouden en te beschermen kan de diversiteit van het landschap in de
gemeente worden behouden.
Waardevolle landschapselementen en componenten vormen een
belangrijk kader bij de afweging van ruimtelijke ingrepen.
Vanuit de visie stelt het structuurplan volgende doelstellingen voorop:
• Vrijwaren en beschermen van de nog resterende getuigenissen van het archeologisch,
cultuurhistorisch en geografisch erfgoed;
• Een selectie naar voor brengen van structurerende landschapselementen en componenten om
een gedifferentieerd ruimtelijk beleid te kunnen voeren m.b.t. de natuur- en landschapswaarden,
waarbij waardevolle plekken en sites geaccentueerd worden in hun omgeving;
• Behoud, herstel en blijvende herkenbaarheid van de landschappelijke hoofdstructuur, dit betekent
het vrijwaren van de open landschappen, concentreren van bedrijvigheid en bebouwing in de
kernen;
• Bescherming van historisch gegroeide, waardevolle cultuurlandschappen, vrijwaren van
landschapsrelicten in de vorm van ankerplaatsen, punt- en lijnvormige relicten;
• Het behoud van grote en kleine landschapselementen en componenten die bijdragen tot de
landschapsstructuur (o.a. bomenrijen, natte graslanden, kreken en kreekrestanten, dijken,…);
• Tegengaan van nivellering van de abiotische omstandigheden om structuurverlies tegen te gaan,
hierbij gaat bijzondere aandacht naar gradiënten in het landschap (o.a. geen afgraving van dijken,
geen demping van kreekrestanten,…);
• Aandacht besteden aan het archeologisch patrimonium bij het uitwerken van acties op het
ruimtelijk vlak.

3.7.3 Gewenste landschapsstructuur
Behoud diversiteit en versterken van herkenbaarheid van de landschapsstructuur
De landschapsstructuur van Assenede wordt bepaald door enerzijds het noordelijke
polderlandschap met zijn grootschalige structuren, een grote ruimtelijkheid en de kreken als
bijzonder natuurlijk en landschappelijk geheel; het centraal en zuidelijk gelegen “Houtland” met als
structurerende elementen watergangen, houtkanten en typische perceelsstructuren. Tenslotte
bevindt zich een mozaïek van akkers, graslanden en beboste percelen op de dekzandrug.
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3.7.4 Elementen van de gewenste landschapsstructuur
3.7.4.1

Aanduiden van structuurbepalende polders, dijken en kreken

Hierna wordt een selectie gemaakt van de belangrijkste polders: Sint-Jorispolder, Laureinepolder,
Kapellepolder, Sint-Janspolder, Rode Polder, Nicasiuspolder, Smalle Gelanden, Mariapolder,
Albertpolder, Pennemanspolder, Kloosterpolder, Sint-Andriespolder, Bakkerspolder.
Hierna wordt een selectie gemaakt van de belangrijkste dijken: Doornendijk, Gravejansdijk (1494),
Groenendijk, Havendijk, Hollekensdijk, Kapelledijk, Mariapolderdijk, Noorddijk, Vrije dijk, Phillipinedijk,
Scheurhoekdijk, Posthoorndijk, Sasdijk, Smoutersdijk, Nicasiusdijk, Dijken aan het Duivelseinde, Dijk ten
westen van vijfhonderd-gemetenbeek, Pennemanspoldersdijk.
Hierna wordt een selectie gemaakt van de belangrijkste kreken: De Grote Geul, De Rode Geul , Kleine
Geul, Grote Kil/Hollandsgat/Drie Gezusterskreek, Kleine Kil, De Vliet, Kapellekreek Verzele’s put,
Bodemloze put.

3.7.4.2

Aanduiden van gave landschappen

Voor de gave landschappen, ankerplaatsen en relictzones zal een ontwikkelingsvisie worden opgemaakt,
mogelijks in samenwerking met de hogere overheid voor de vrijwaring van het geheel.
Relictzones zullen maximaal gevrijwaard worden van verdere versnippering en versnijding door
infrastructuur en bebouwing.
Volgende gave landschappen worden gevrijwaard :
• Krekengebied Assenede;
• Noorddijk-Langedijk.
Volgende relictzones worden gevrijwaard :
• Krekengebied Sint-Jan-in-Eremo – Watervliet - Assenede;
• Meetjesland van Sint–Laureins – Kaprijke;
• Hasselstraat – Vent Zelzate /Assenede;
• Katte – Denderdreve Zelzate /Assenede;
• Kasteelken (Hoeve Ten Loveren) Zelzate /Assenede;
• Lembeekse bossen – Bellabargiebos Assenede/Kaprijke.
Volgende ankerplaatsen worden gevrijwaard :
• Krekengebied Assenede;
• Noorddijk-Langedijk.
Volgende lijnrelicten worden gevrijwaard :
• Leopoldskanaal; Graaf Jansdijk; Burggravenstroom; Oude spoorwegberm Bassevelde –
Zelzate; Noorddijk – Langedijk; Doornendijk; Sint Nicasiusdijk; Hollekensdijk.

3.7.4.3

Aanduiden van lokale bakens

bijlage II.3 lijst van waardevolle gebouwen te Assenede
Sommige landschappelijke bakens vormen een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke beleving van het
landschap. Het vrijwaren van de verschijningsvorm staat voorop. Dit behelst het vrijwaren van de
elementen en zijn onmiddellijke omgeving en het maximaal vrijwaren van zichtzones en zichtlijnen.
Volgende lokale bakens worden als ruimtelijk relevant beschouwd :
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Markante verticale beelddragers
•
•

De kerk van Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo en Landsdijk;
Watertoren Assenede.

Markante cultuurhistorische beelddragers
•

•
•
•
•
•

3.7.4.4

Volgende dijken worden geselecteerd: Doornendijk, Gravejansdijk (1494),
Groenendijk, Havendijk, Hollekensdijk, Kapelledijk, Mariapolderdijk, Noorddijk, Vrije
dijk, Phillipinedijk, Scheurhoekdijk, Posthoorndijk, Sasdijk, Smoutersdijk, SintNicasiusdijk, Dijken aan het Duivelseinde, Dijk ten westen van vijfhonderdgemetenbeek;
Kerken;
Kasteel Ter Leyen Boekhoute;
BOU 8;
Dries van Bassevelde
Historische forten en verdedigingswerken

Aandacht voor het archeologisch erfgoed

De ondergrond binnen de gemeente Assenede kan beschouwd worden als bodemarchief, waar
voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische waarden. Bij de
uitwerking van acties en ontwikkelingen dienen maatregelen getroffen om te kunnen overgaan tot
onderzoek en inventarisatie van dit bodemarchief, voordat er vernietiging plaatsvindt (cf. archeologische
toets). Het is dan ook belangrijk om bij de opmaak van de gemeentelijke RUP’s hier in het bijzonder
rekening mee te houden.

3.7.4.5

Erfgoed als toetskader

Op het grondgebied van de gemeente Assenede bevinden zich een groot aantal erfgoedlandschappen,
relicten en waardevol bouwkundig erfgoed. Bij een verdere uitwerking van acties en ruimtelijke
ontwikkelingen dienen de voorgestelde maatregelen getoetst te worden aan de aanwezige
erfgoedwaarden. Zo is het aftoetsen van erfgoedwaarden, in het bijzonder de inventaris bouwkundig
erfgoed, belangrijk bij het uitwerken van lokale projecten in functie van het nemen van beslissingen
inzake behoud en renovatie.
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4

GEWENSTE STRUCTUUR DEELKERNEN

Inzake de functies van de openruimte, namelijk landbouw, natuur, landschap en recreatief medegebruik is
reeds uitvoerig ingegaan bij de bespreking van de deelstructuren. Daarom is gekozen om in dit
onderdeel enkel op een groter detailniveau in te gaan op de ontwikkeling van de deelkernen.

4.1

DORPSKERN ASSENEDE

kaart II.10 gewenste ontwikkeling dorpskern Assenede

4.1.1 Ruimtelijke visie
Assenede, hoofddorp van een landelijke gemeente
De dorpskern van Assenede biedt ruimte voor verdere ontwikkeling van wonen, diensten, handel
bedrijvigheid en voorzieningen. In het noorden en noordoosten zorgen de polders en de kreken
voor een duidelijke begrenzing. In het zuiden loopt de dorpskern tot bij de nederzetting Triest en
bevindt zich het bedrijfsgebied van de AKMO zone langs de N49/A11. Door een duidelijke
afbakening van de kern uit te werken, worden grenzen gesteld in functie van diverse
ontwikkelingen.

4.1.2 Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur
Groen en openruimte in de kern
De doorgang van de Vlietbeek en de Kloosterbeek binnen de dorpskern worden – daar waar nog mogelijk
- gevrijwaard en aangegrepen als aanknopingspunten voor de uitbouw van waterbuffering en
natuurontwikkeling in de kern. De voormalige spoorlijn Zelzate – Bassevelde wordt aangegrepen voor de
uitbouw van groen en natuurontwikkeling gekoppeld aan de realisatie van een comfortabele
fietsverbinding tussen de dorpskernen. De parkzones en de begraafplaats vormen groene rustpunten in
de kern, waarbij het openstellen van deze groene ruimten maximaal wordt ondersteund.
In het westen van de kern dringt een openruimte vinger diep door tot bij het centrum. Het bewaren van
de openheid wordt als een kwaliteit ervaren. Kleine landschapselementen dragen bij tot het uitbouwen
van een ecologisch netwerk (waterlopen, bermen, houtkanten,…).
Het binnengebied tussen
Kloosterstraat en Trieststraat wordt als een open binnengebied gevrijwaard. Doorzichten naar de
omgevende openruimten bepalen mee de kwaliteit van het gebied. Het terrein in aansluiting met het
gemeentehuis wordt bewaard als groene ruimte.
Wonen en woonondersteunende functies
Als belangrijke verdichtingproject in Assenede wordt de ontwikkeling van het gebied Kloosterstraat voorop
gesteld, ontwikkeling op korte termijn is echter niet mogelijk.
Op het vlak van voorzieningen is met de uitbouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Kasteelstraat de
structuur in het centrum verder versterkt. Een nieuwe sporthal wordt gerealiseerd langs de Kapelledreef.
Deze locatie is centraal gelegen in de kern en vlot bereikbaar zowel met openbaar vervoer, langzaam
verkeer als met de wagen. Ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtsport en recreatie worden
uitgewerkt op schaal van de kern aan de Kloosterstraat.
Bedrijvigheid
Het optimaliseren van de bedrijfssite ECA Trieststraat gebeurt in overeenstemming met het behoud van
de kwalitatieve woongebieden in aansluiting met het terrein. Aandacht zal vooral gaan naar buffering en
het voorkomen van milieuhinder naar de aanpalende woonomgeving toe. Bij de verdere invulling van het
bedrijfsgebied aan de Leegstraat waakt het bestuur over de landschappelijke integratie en ruimtelijke
inbuffering naar de woonomgeving toe.
Openbaar domein en lijninfrastructuur
Volgende pleinen en/of straten komen in aanmerking voor herinrichting: De Markt, het pleintje DijkstraatHollekensstraat-Prins Boudewijnlaan, de Zwelthoek, plein Kasteelstraat (stationsplein), Kriekerij-
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Elsburgplein, Molenbergplein,…. Tevens is de gemeente vragende partij om de herinrichting van de
doortocht van de gewestweg (Schoolstraat, Diederikstraat, Markt, Leegstraat) prioritair aan te pakken.
Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de vormgeving van de Kriekerijstraat en de nieuwe
kruispunten met Leegstraat enerzijds en de Diederikstraat-Elsburgstraat-Brouwershofstraat anderzijds.
De afbakening van kern en de implementatie van verschillende snelheidszones (50/30km) zal aangeduid
worden d.m.v. ‘poorten’. De kruising van de spoorzate-fietsroute kan aangegrepen worden als beginpunt
van de zone 30, strekkend tot voorbij de schoolomgeving. Buitenpoorten worden voorzien ter hoogte van
de watertoren en ten westen van het kruispunt Kapelledreef-Kapellestraat. Binnenpoorten worden
voorzien ter hoogte van het kruispunt N436 en de non-stop fietsroute en op het kruispunt van de N436-Pr.
Boudewijnlaan waartussen een gebied met zone 30 (over circa 600m). De heraangelegde Hoogstraat, de
Pr. Boudewijnlaan en de Dijkstraat kunnen tot het centrumgebied gerekend worden.
Ter verbetering van de ontsluiting van de reeds ingevulde en aan te snijden woonuitbreidingsgebieden zal
een nieuwe weg (lokale verzamelweg) worden voorzien tussen het plein Kasteelstraat (Stationsplein), de
Kloosterstraat en de Sint-Andrieslaan. Een andere lokale verzamelweg zal worden aangelegd tussen
Trieststraat en Molenstraat aan de zuidzijde van de non-stopfietsroute. Beide nieuwe ontsluitingswegen
zullen een betere verkeersstructuur voor de kern Assenede opleveren. Bij evenementen of
werkzaamheden is op basis van deze infrastructuur een omleiding rond het centrum mogelijk. Bovendien
ontstaan er op deze wijze een betere ontsluiting voor de geplande woningbouwprojecten in het centrum.
Binnen de kern zal de halte ‘Markt’ als een OV-overstappunt worden uitgebouwd dat voldoende is
uitgerust op vlak van o.a. fietsenstallingen.
Als belangrijkste aandachtspunten inzake langzaam verkeer gelden in dit gebied o.a. de verdere uitbouw
van de voormalige spoorwegbedding doorheen het centrum; de uitbouw van de ontbrekende schakel op
de parallelle fietsroute langs Leegstraat en Knotwilgenstraat. Ter hoogte van het kruispunt met de N436
14
dient samen met een kruispuntbeveiliging aangepakt te worden ….
Locaties voor parkeren zijn gesitueerd in de omgeving van o.a. Kriekerijstraat, Kloosterstraat, plein
Kasteelstraat (Stationsplein), Kasteelstraat, omgeving scholen, Kloosterstraat en het bejaardentehuis in
de Leegstraat.

4.2

DORPSKERN BASSEVELDE

kaart II.11 gewenste ontwikkeling dorpskern Bassevelde

4.2.1 Ruimtelijke visie
Bassevelde, woonkern in een landelijke omgeving
De dorpskern van Bassevelde is een landelijke woonkern met mogelijkheden voor een beperkte
verdichting op schaal van de kern. Het omliggende landbouwgebied zorgt voor een duidelijke
begrenzing van de kern.

4.2.2 Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur
Groen en openruimte in de kern
De doorgang van de Lembeeksebeek - Isabellabeek binnen de dorpskern worden – daar waar nog
mogelijk - gevrijwaard en aangegrepen als aanknopingspunten voor de uitbouw van waterbuffering en
natuurontwikkeling in de kern. De voormalige spoorlijn Zelzate – Bassevelde is een aanknopingspunt
voor de uitbouw van groen en natuurontwikkeling gekoppeld aan de realisatie van een comfortabele
fietsverbinding tussen de dorpskernen. De groenzone bij de pastorij en enkele grote private tuinen
vormen groene rustpunten in de kern.

14
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Bassevelde heeft een compacte dorpskern waardoor op talrijke plaatsen de openruimte tot tegen de kern
kan doordringen. Het bewaren van de openheid van het landschap tot tegen de kern en het behouden
van doorzichten op dit landschap worden als een kwaliteit ervaren.
Wonen en woonondersteunende functies
Een kleinschalig inbreidingsproject wordt gerealiseerd aan de Assenedestraat in aansluiting met de
groenzone van de pastorijtuin. De uitbouw van de woonomgeving krijgt verder vorm in het binnengebied
tussen Assenedestraat en Sint Bernardusstraat, de blauwe zone van het gewestplan wordt er gedeeltelijk
omgevormd naar woongebied.
De pastorijtuin zelf zal herbestemd worden naar parkgebied.
Ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtsport en recreatie zijn uitgewerkt aan de Beekstraat.
Bedrijvigheid
De uitbouw van bedrijvigheid in de kern gebeurt op basis van verweving met het wonen, waarbij de
aandacht vooral zal gaan naar buffering en het voorkomen van milieuhinder naar de aanpalende
woonomgeving toe.
Openbaar domein en lijninfrastructuur
De afbakening van kern en de implementatie van verschillende snelheidszones (50/30km) zal aangeduid
worden d.m.v. ‘poorten’. Buitenpoorten worden voorzien ten westen van het kruispunt met Kraaigemstraat
en het kruispunt Sint-Bernardustraat. Binnenpoorten bakenen het gehele woongebied ten noorden van de
N436 af tot het kruispunt Dorp Oude-Boekhoutestraat. De verkeersveiligheid en – leefbaarheid van de
schoolomgevingen (Vrije Basisschool Sint Bernardusstraat en gemeentelijke basisschool Nieuw
Boekhoutestraat) krijgen bijzondere aandacht. Deze aandacht zal zich vertalen in het aanwenden van de
zgn. ‘Module 10’ ofwel een inrichting als zone 30.
Als belangrijkste aandachtspunten inzake langzaam verkeer gelden in dit gebied dat men de voormalige
spoorwegbedding verder zal uitbouwen als langzaam-verkeersas.

4.3

DORPSKERN BOEKHOUTE

kaart II.12 gewenste ontwikkeling dorpskern Boekhoute

4.3.1 Ruimtelijke visie
Boekhoute, woonkern in een landelijke omgeving
De dorpskern van Boekhoute is een landelijke woonkern met mogelijkheden voor een beperkte
verdichting op schaal van de kern. Het omliggende landbouwgebied zorgt voor een duidelijke
begrenzing van de kern.

4.3.2 Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur
Groen en openruimte in de kern
De omgeving van het Kasteel Ter Leyen is beeldbepalend en verdient een optimale bescherming. Het
kasteel en de tuinen hebben een toeristische en socio-culturele functie en vormen een belangrijke
groenzone in de kern.
De doorgang van de Isabellakanaal is belangrijk voor het vrijwaren van de waterbufferingsfunctie en het
uitwerken van mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de kern.
In het zuiden van de kern dringt een openruimte vinger diep door tot bij het centrum. Het bewaren van
de openheid wordt als een kwaliteit ervaren. Kleine landschapselementen dragen bij tot het uitbouwen
van een ecologisch netwerk (waterlopen, bermen, houtkanten,…). De polders vormen de noordelijk
grens van de dorpskern. Doorzichten naar de omgevende landschap bepalen mee de kwaliteit van het
gebied.
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Wonen en woonondersteunende functies
De afwerking van het woonuitbreidingsgebied wordt op termijn voorop gesteld. Hierdoor komen er in
Boekhoute een belangrijk aandeel aan nieuwe kwalitatieve woningen. Ontwikkelingsmogelijkheden voor
openluchtsport en recreatie worden aan de Graaf Jansstraat uitgewerkt. Voor het Chiro lokaal en de
scouts van Boekhoute zal een ontwikkelingsperspectief worden uitgewerkt.
Bedrijvigheid
De uitbouw van bedrijvigheid in de kern gebeurt op basis van verweving met het wonen, waarbij de
aandacht vooral zal gaan naar buffering en het voorkomen van milieuhinder naar de aanpalende
woonomgeving toe.
Openbaar domein en lijninfrastructuur
De afbakening van kern en de implementatie van verschillende snelheidszones (50/30km) zal aangeduid
worden d.m.v. ‘poorten’. Het centrumplein, de schoolomgevingen en de grensovergangen Posthoorn en
Isabellahaven zullen heringericht worden als zone 30. Ter hoogte van de Stationsstraat 100m ten zuiden
van het kruispunt met Meuleken (duiker Isabellakanaal) enerzijds en in de Noordstraat circa 200 m ten
noorden van het kruispunt met Tingelhoek anderzijds worden buitenpoorten voorzien. Binnenpoorten
worden voorzien aan de Weststraat op het kruispunt Meuleken enerzijds en het kruispunt NoordstraatTingelhoek anderzijds. Hiertussen zal een zone 30 (over circa 600m) ingericht worden. Verder wordt het
kruispunt Posthoorn-Wildestraat-Tingelhoek-Ooststraat ingericht als binnenpoort.
De verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de schoolomgevingen (Vrije Basisschool, Weststraat en de
gemeentelijke basisschool, Boekhoutedorp) krijgen bijzondere aandacht. Deze aandacht zal zich vertalen
in het aanwenden van de zgn. ‘Module 10’ ofwel een inrichting als zone 30.
De doortochtaanpak te Boekhoute is een taakstelling binnen de dorpsherwaarderingsoperatie. Het
verdient aanbeveling de mogelijkheden te onderzoeken naar de inpassing van een dubbelrichting fietspad
in de Stationsstraat (via Module 13) zonder hierbij de gracht te dempen.
Als belangrijkste actiepunten inzake langzaam verkeer gelden in dit gebied o.a. fietsvoorzieningen
langsheen de 458 Boekhoute-Ertvelde, deel kruispunt Meuleken-Station en deel station tot kruispunt
Nieuwburg.
Parkeerclusters worden voorzien op het dorpsplein, achter de kerk nabij supermarkt en nabij de
schoolomgevingen aan de Ooststraat. Er wordt gezocht naar een locatie voor langparkeren.

4.4

DORPSKERN OOSTEEKLO

kaart II.13 gewenste ontwikkeling dorpskern Oosteeklo

4.4.1 Ruimtelijke visie
Oosteeklo, woonkern in een landelijke omgeving
De dorpskern van Oosteeklo is een landelijke woonkern met mogelijkheden voor een beperkte
verdichting op schaal van de kern. Het omliggende landbouwgebied zorgt voor een duidelijke
begrenzing van de kern.

4.4.2 Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur
Groen en openruimte in de kern
De doorgang van de Moerbeek binnen de dorpskern wordt – daar waar nog mogelijk - gevrijwaard en
aangegrepen als aanknopingspunten voor uitbouw van waterbuffering en natuurontwikkeling in de kern.
Wonen en woonondersteunende functies
In functie van de kernversterking kunnen op termijn de woonuitbreidingsgebieden Bommels en Oosthoek
/ Stroomstraat selectief en gefaseerd ontwikkeld worden. Op vlak van openluchtsport en recreatie wordt
het gebied aan de Koning Albertstraat ontwikkeld (cfr. BPA Oosteeklo Sport en Recreatie). Het terrein zal
plaats bieden aan o.a. voetbal, balsporten en lokalen voor jeugdbewegingen.
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Bedrijvigheid
De uitbouw van bedrijvigheid in de kern gebeurt op basis van verweving met het wonen, waarbij de
aandacht vooral zal gaan naar buffering en het voorkomen van milieuhinder naar de aanpalende
woonomgeving toe.
Openbaar domein en lijninfrastructuur
De afbakening van de kern en de implementatie van verschillende snelheidszones (50/30km) zal
aangeduid worden d.m.v. ‘poorten’. Buitenpoorten worden voorzien op de N448 (km paal 9.4) en op het
nieuw baanvak 200 m ten oosten van het kruispunt met de Abdijstraat. Op het nieuwe baanvak worden
buitenpoorten voorzien op zo’n 200 m aan elke zijde van de twee rotondes om een logische
snelheidsafbouw te verzekeren. Tevens worden een aantal buitenpoorten voorzien op een aantal
gemeentewegen op de grens met de bebouwde kom. Net nabij de N448 aan het begin van
Oosteeklodorp en Rijkestraat wordt een binnenpoort voorzien. Ook worden er binnenpoorten voorzien
aan de Ertveldesteenweg t.h.v schoolinrit, Oosthoekstraat, Stroomstraat. Het kruispunt RijkestraatK.Albertstraat verdient een herinrichting (vb. plateau).
De schoolomgevingen in Oosteeklo vallen niet onder de regeling van Module 10, maar de
schoolomgevingen kunnen aangepakt worden in het kader van de afwerking van de omleidingsweg en in
het kader van de overdracht van de provinciale baan.
Inzake de doortochtaanpak Oosteeklo, omleidingsweg en N448 (Ertveldesteenweg-dorp-Stoepestraat) zal
overleg gepleegd worden met de provincie. Het verdient aanbeveling de doortocht aanpak te koppelen
aan het dorpherwaarderingsproject – fase II.
De kortparkeerplaatsen in Oosteeklodorp worden gesitueerd in de omgeving van het Dorpsplein en het
Oosteeklodorp. Ter hoogte van de serviceflats in de Koning Albertstraat wordt een parkeercluster voor
langparkeren voorzien.

4.5

LANDSDIJK

kaart II.14 gewenste ontwikkeling Landsdijk

4.5.1 Ruimtelijke visie
Landsdijk, landelijke nederzetting op de grens van de polders
De kern van Landsdijk is een kleinschalige landelijke kern waar enkel ontwikkelingen mogelijk zijn
binnen de bestaande woongebieden van het gewestplan. Het is een langgerekt dijkdorp in
onmiddellijke aansluiting met de aanpalende landbouwgebieden.

4.5.2 Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur
Groen en openruimte in de kern
De polders vormen de grenzen van de dorpskern. Doorzichten naar de omgevende landschap bepalen
mee de kwaliteit van het gebied en worden maximaal gevrijwaard.
Wonen en woonondersteunende functies
Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen enkel plaatsvinden binnen de juridische voorraad. Bij ontwikkelingen
wordt daar waar mogelijk aandacht besteed aan de doorzichten naar het landschap.
Centraal wordt de uitbouw van voorzieningen op schaal van de lokale gemeenschap (begraafplaats,
ontmoetingszaal) ondersteund.

Openbaar domein en lijninfrastructuur
De afbakening van kern en de implementatie van verschillende snelheidszones zal aangeduid worden
d.m.v. ‘poorten’. Ter hoogte van de kerk is er intussen een herinrichting uitgevoerd met o.a. brede
voetpaden en een verkeerplateau die het centrum accentueren.
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