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1 Inleiding 

1.1 Planningsopdracht 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen: 

- 75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in 
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en 
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig. 

- 750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw. 

- 10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied. 

- 150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk). 

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse 
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent, 
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling. 

De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen. 

In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen: 

1. Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling 
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de 
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur 
(zogenaamde “consensus-gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen 
een ‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de 
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN). 

2. Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied 
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse 
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005. 

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen 
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het 
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én 
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies. 

De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het 
volgende in: 

- Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams 
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam 
een ruimtelijke visie op. 

- Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een 
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de 
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de 
visie. 

- Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, 
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend. 
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen 
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering vastlegde op 3 juni 2005. 

1.2 Relatie met andere plannen 
Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en 
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen, bijvoorbeeld 
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door het aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang 
(provincies), ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische 
gebieden (provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake 
wonen, bedrijventerreinen, recreatie en dergelijke waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.  

Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat 
bijvoorbeeld om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart 
beleid gevoerd met een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen 
randvoorwaarden aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een 
ruimtelijk afwegingskader voor deze functies.  

Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden 
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen 
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces. 

In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.  

- Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de 
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur, wordt bij de ruimtelijke visievorming over het 
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze 
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de 
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.  

- Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de 
afbakening van een stedelijk gebied, zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor 
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de 
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de 
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet 
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.  

1.3 Stand van zaken gevoerd proces 
Het planningsproces in de regio Leiestreek startte in maart 2006 met een verkenningsronde die uit de volgende 
onderdelen bestond: 

- een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd 
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst 
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw, 
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces; 

- een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie 
elementen vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos. 

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en 
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Leiestreek werden geformuleerd. Dit op basis van een 
bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten, 
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening) 
en betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd in februari 2007 in bespreking gebracht met alle 
actoren. Gemeenten, provincies, belangengroepen en overige Vlaamse administraties (natuurlijke rijkdommen, 
toerisme, openbare werken…) konden tot 15 mei 2007 een schriftelijk advies uitbrengen over deze nota.  

In september 2007 werd een zogenaamd programma voor overleg toegelicht en overgemaakt aan alle betrokken 
actoren. Hierin werd een opsomming gegeven van de elementen voor overleg op basis van de adviezen op de 
verkenningsnota. Het programma bevatte verder een voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de 
bestaande gewestplannen te herbevestigen. 

Het programma van overleg vormde de basis voor een overlegronde met de betrokken actoren in de periode van 
oktober tot en met december 2007.  Tijdens deze overlegronde werd akte genomen van een reeks 
randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde visie en het voorontwerp van 
gebieden voor herbevestiging.  

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd 
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld. 
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1.4 Statuut van de nota 
De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke 
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Leiestreek worden geformuleerd. 
De nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies en 
belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen 
voor de besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties. Deze uitvoeringsacties 
zijn indicatief terug te vinden in het programma voor uitvoering, dat is bijgevoegd bij dit eindvoorstel van gewenste 
ruimtelijke structuur. 
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2 Situering, rol en positie 

2.1 Geografische situering 

De buitengebiedregio Leiestreek ligt in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. De regio omvat de 
valleien van Leie en Bovenschelde, het interfluvium tussen beide rivieren, het Plateau van Tielt, de Mandelvallei 
en een deel van de Rug van Westrozebeke. 

KAART 1 . SITUERING LEIESTREEK 

De volgende 46 gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: 

- in West-Vlaanderen (33): Anzegem, Ardooie, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Hooglede, 
Ingelmunster, Izegem, Kortemark (deels), Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Menen, 
Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede (deels), Spiere-Helkijn, Staden (deels), 
Tielt, Torhout (deels), Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Wingene (deels), Zonnebeke (deels) en 
Zwevegem; 

- in Oost-Vlaanderen (13): Aalter (deels), Deinze, De Pinte, Gavere (deels), Gent (deels), Kruishoutem, 
Nazareth, Nevele (deels), Oudenaarde (deels), Sint-Martens-Latem, Wortegem-Petegem, Zingem en Zulte. 
De vallei van de Bovenschelde wordt in haar geheel meegenomen in de visievorming van deze 
buitengebiedregio, ook in delen van de gemeenten Merelbeke, Zwalm en Kluisbergen. De aldus gevormde 
visie in deze gemeenten wordt gebruikt in het planningsproces van de aangrenzende regio’s. 

2.2 Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Leiestreek. 

De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven 
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur. 

Stedelijke gebieden 

De regio Leiestreek loopt in de gemeenten Gent, Sint-Martens-Latem en De Pinte uit in open ruimte delen van het 
grootstedelijk gebied Gent. 
- Kortrijk en Roeselare zijn geselecteerd als regionaalstedelijke gebieden. 
- Deinze, Oudenaarde, Tielt en Waregem zijn geselecteerd als structuurondersteunende kleinstedelijke 

gebieden. 
- Menen en Torhout (buiten de regio) zijn geselecteerd als kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau. 

De regio Kortrijk met de stedelijke gebieden Menen, Kortrijk, Waregem en Roeselare is een stedelijk netwerk op 
Vlaams niveau. De regio Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend als onderdeel van het grensoverschrijdend 
stedelijk netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen. Het buitengebied in stedelijke netwerken vervult 
een belangrijke rol, onder meer voor het garanderen van een goed functionerende en kwalitatieve leefomgeving, 
voor het behoud van de structuurbepalende functies zoals natuur, landbouw en bos, en voor het tegengaan van 
de dichtslibbing en versnippering van de onbebouwde ruimte tussen stedelijke en verstedelijkte gebieden. 

Buitengebied 

De riviervalleien van Leie en Bovenschelde en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien zijn structuurbepalend 
voor het buitengebied. Het ruimtelijk beleid van rivieren en beken moet ontwikkeld worden in relatie tot de 
omgevende valleien, ook in functie van het integraal waterbeheer. 

Het interfluvium tussen Leie en Schelde behoort tot de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied in 
Vlaanderen. 

De omgeving van Tielt en de leemgebieden van het Schelde-Leie-interfluvium behoren tot de belangrijkste 
gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Differentiatie van de agrarische structuur gebeurt niet op 
basis van teelten, maar in functie van de bebouwingsmogelijkheden. 
Ruimtelijk onderscheidt het RSV op Vlaams niveau een agrarische macrostructuur. Onderdelen van deze 
macrostructuur vormen het uitgangspunt voor positieve en structuurondersteunende maatregelen vanuit het 
ruimtelijke en het sectorale beleid. De omgeving van Tielt is aldus een regio met concentratie en specialisatie op 
Vlaams niveau van grondloze veehouderij. 
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De omgeving van Roeselare is een regio met concentratie en specialisatie op Vlaams niveau van tuinbouw onder 
glas of plastic. Daarnaast komen er regio’s voor met een gemengde landbouw zonder concentratie en 
specialisatie.  

Tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en Kortrijk loopt een buitengebied verbinding tussen de grote 
aaneengesloten gebieden van het buitengebied Polders-Westhoek enerzijds en het interfluvium-Vlaamse 
Ardennen-Pajottenland anderzijds. Hier moet het aan elkaar groeien van de bebouwde gebieden voorkomen 
worden, en een verbindingsfunctie ten aanzien van de structuurbepalende functies van het buitengebied verzorgd 
worden. 

Ecologische bosuitbreiding moet vooral gerealiseerd worden aansluitend bij bestaande bossen, als buffer, in 
functie van natuurontwikkeling en –verbinding of in de nabijheid van stedelijke gebieden, vooral in bosarme 
streken. 

Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een 
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden. Structuurbepalend in Vlaanderen zijn het alluvium van de 
Bovenschelde, de Leie stroomafwaarts Deinze, de Leievallei tussen Kortrijk en Deinze met de Gavers (en 
Gaverbeek, Mandel, Oude Mandel en Zeverenbeek), de Leiemeersen te Wevelgem, en de natuurgebieden in het 
Bekken van de Bovenschelde waarbij de gradiëntrijke zones en de bossen de grootste natuurbetekenis hebben 
(RSV p.66-75). 

De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten 
worden behouden en versterkt. In de regio Leiestreek gaat het om de markante reliëfvormen met een plotse 
overgang plateau-laag gebied van de Rug van Westrozebeke en van het (zand)lemig interfluvium Leie-Schelde, 
de belangrijke vogeltrekroutes langs Leie en Schelde, de bronnen op het interfluvium, het afleidingskanaal van de 
Leie, en de scherp ingesneden beekvalleien van het noordelijke (zand)lemig interfluvium. 

Bij de ruimtelijke afweging van functies kunnen de consequenties voor het landschap ruimtelijke 
randvoorwaarden bij deze afweging stellen. Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling van de diversiteit en 
de herkenbaarheid van de landschappen in Vlaanderen. Bij gave landschappen staat het behoud en de 
versterking van de structurerende landschapselementen voorop. Structurerende reliëfcomponenten moeten 
visueel aanwezig blijven. 

Gebieden voor economische activiteiten 

Naast de stedelijke gebieden zijn Aalter, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Hooglede, Kortemark, Meulebeke, 
Nazareth, Staden, Wervik, Wielsbeke en Wingene geselecteerd als economische knooppunten. 

Lijninfrastructuur 

Het RSV selecteert als hoofdwegen de E40 Brussel-Oostende, de E403 Brugge-Kortrijk-Doornik en de E17 Gent-
Kortrijk-Rijsel. De N60 Gent-Oudenaarde-Ronse is een primaire weg I. Geselecteerd als primaire wegen II zijn de 
A19 Kortrijk-Ieper, de ring rond Kortrijk R8, de ring rond Roeselare R32/N36 en de verbinding N36 met Izegem, 
de verbindingen N37/35 van Tielt met E403 en E40, de verbinding N32 tussen Menen en A19, de N58 van A19 
langs Wervik tot in Komen, en de verbindingen tussen E17 en respectievelijk Deinze (N35), Deerlijk en Harelbeke 
(N36), en Waregem (N382). 

Voor het personenvervoer zijn de lijnen Gent-Kortrijk-Rijsel, Brugge-Roeselare-Kortrijk en Kortrijk-Brussel 
geselecteerd als hoofdspoorwegen. Roeselare en Kortrijk zijn hoofdstations. Het RSV selecteert voor het 
goederentransport de verbindingen Gent-Lichtervelde-Duinkerken/Chunnel en Gent-Kortrijk-Rijsel/Chunnel als 
twee alternatieven van het hoofdspoorwegennet (“westelijke tak van de IJzeren Rijn”). 

De Leie (en afleidingskanaal en ringvaart) en de Bovenschelde zijn geselecteerd als hoofdwaterwegen. De 
overige bevaarbare waterwegen behoren tot het secundaire waterwegennet. 

2.3 Kwantitatieve randvoorwaarde 

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde 
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie. 

De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste 
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door 
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en 
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de 
buitengebiedregio Leiestreek. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee 
sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha 
bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
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 minimum maximum richtcijfer 

grote eenheden natuur (in ontwikkeling) 3.045 ha 5.012 ha 

agrarische gebieden 100.935 ha 102.893 ha 

 

waarvan maximaal te differentiëren 
als agrarisch gebied met overdruk 
natuurverweving 

 
6.871 ha = (1) 

overige bestemmingen (overig groen, 
bos, recreatie) te differentiëren met 
overdruk natuurverweving 

 
4.141 ha = (2) 

totaal natuurverwevingsgebied (1) + (2) = 11.012 ha 

Bosuitbreiding(sgebied) 

 

1.670 ha =  

1.160 ha WVL + 510 ha OVL 
(incl. 340 ha Parkbos Gent) 
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3 Beleidsdoelstellingen 
Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende 
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Leiestreek geformuleerd. 

 

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden en ruimtelijk ondersteunen van de beroepslandbouw 

De landbouw in de regio Leiestreek is dynamisch en ruimtelijk samenhangend buiten de stedelijke gebieden, 
buiten het stedelijk netwerk regio Kortrijk en delen van de Leie- en Scheldevallei. In de regio ligt een voor de 
landbouw op Vlaams niveau belangrijke toeleverende en verwerkende industrie. De Leiestreek herbergt een 
verscheidenheid van landbouwactiviteiten. Meestal komt de landbouw er ruimtelijk gemengd voor.  

De omgeving van Tielt is een regio met concentratie en specialisatie op Vlaams niveau van intensieve 
veehouderij. De omgeving van Roeselare is een regio met concentratie en specialisatie op Vlaams niveau van 
glastuinbouw. In deze regio wordt gestreefd naar een bundeling. Vanuit het ruimtelijk beleid worden positieve en 
structuurondersteunende maatregelen genomen naar glastuinbouw in het Roeselaarse en intensieve veeteelt in 
het Tieltse.  

Om de ontwikkeling van de belangrijke glastuinbouwsector te stimuleren, kunnen in het Roeselaarse agrarische 
bedrijvenzones voor glastuinbouw ingericht worden, waarop bedrijven gebundeld kunnen samenwerken. Op die 
manier kan de vestigingslocatie afgestemd worden op het mobiliteitsprofiel van de inrichtingen, op het beperken 
van de overlast voor de omgeving, en kunnen gemeenschappelijke voorzieningen georganiseerd worden voor 
een (kosten)efficiëntere productie en afzet (energie- en watervoorzieningen, afvalverwerking, verwerkings- en 
verpakkingsinstallaties, waterzuivering, …). 

De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw 
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale 
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in 
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerde agrarische gebied wordt om die reden maximaal 
gereserveerd voor landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, is een 
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk. 

Het vrijwaren van ruimtelijk samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw is prioritair op het 
Plateau van Tielt, op de Rug van Westrozebeke en in de (zand)leemgebieden van het interfluvium, omdat deze 
gebieden behoren tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Het belangrijk 
ruimtelijk samenhangend landbouwgebied van het zandig interfluvium moet ook gevrijwaard worden. 

Tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en Kortrijk loopt een buitengebied verbinding op Vlaams niveau. 
Hier heeft het vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden ook een rol om het aan elkaar groeien van de 
bebouwde gebieden te voorkomen. In het stedelijk netwerk Kortrijk-Roeselare-Waregem-Menen is het vrijwaren 
van de landbouw eveneens belangrijk voor het behoud van open ruimte kamers in een sterk versnipperde, 
bebouwde omgeving. Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe, niet-open-ruimte functies die de landbouw 
belemmeren, te weren in het agrarische gebied. 

Recreatieve vormen van landbouw kunnen in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk 
aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze 
hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur. Zij kunnen een betekenis hebben als lokaal open-
ruimtegebied, bijvoorbeeld in een stedelijk landbouwgebied of in een kern van het buitengebied. Dergelijke 
structureel aangetaste gebieden komen vooral voor in het stedelijk netwerk nabij Roeselare-Kortrijk-Waregem-
Menen rond Leie- en Mandelvallei, en in de omgeving van het grootstedelijk gebied Gent. Ook rond de kernen in 
de omgeving van de Rug van Westrozebeke, vinden we deze gebieden talrijk terug. 

Een onderscheid in functie van de bebouwingsmogelijkheden laat toe de ruimtelijke spreiding van gebouwen te 
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden draagt bij tot het behoud van het aaneengesloten karakter van 
cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Dit is vooral belangrijk in het (zand)lemig interfluvium met een 
sterke akkerbouw en een landschappelijk waardevolle omgeving. Bouwvrije agrarische zones kunnen ook 
wenselijk zijn voor het vrijwaren van de structurerende reliëfelementen van de Rug van Westrozebeke, op het 
Plateau van Tielt en uitlopers, en in het interfluvium. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening 
gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties. 

Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele 
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarische gebied in functie van teelten is daarom niet nodig.  
Een economische diversificatie, een verbreding in functie van natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van 
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als een kwalitatieve 
ontwikkeling van het erfgoed vooropstaat, moeten ondersteund worden door een aangepast en gebiedsgericht 
ruimtelijk beleid. 
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Verbreding in functie van natuurbeheer is voornamelijk wenselijk in de meersengebieden van Leie en Schelde en 
in de beekvalleien waar landbouw en natuur nevenfuncties zijn. 

Verbreding in functie van landschapsbeheer is prioritair in de gave landschappen, die vooral voorkomen in het 
interfluvium, de Scheldevallei, de Leievallei (voornamelijk nabij Deinze) en op de Rug van Westrozebeke. Het 
ruimtelijk beleid stimuleert een verbreding naar het kleinschalig plattelandstoerisme in de landelijke toeristisch-
recreatieve netwerken, zoals bepaald in de provinciale structuurplannen. In de Leiestreek gaat het in West-
Vlaanderen over randgebieden in het noorden van het Plateau van Tielt (toeristisch netwerk “Brugse”), de Rug 
van Westrozebeke (netwerk “Heuvelstreek”), het interfluvium en over gebieden langs Schelde en Leie. In Oost-
Vlaanderen gaat het om het netwerk “Gent en de Leiestreek” (de Leievallei) en om de Scheldevallei en het 
zandlemige interfluvium. Deze ontwikkelingen voor plattelandstoerisme moeten de leefbaarheid van deze 
agrarische gebieden ondersteunen. 

In de Leiestreek moet aandacht gaan naar maatregelen om het land(bouw)gebruik beter af te stemmen op de 
kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijding op de steilste hellingen (zoals 
de randen van het Plateau van Tielt en van haar uitlopers, van de Rug van Westrozebeke en van het (zand)lemig 
interfluvium), door ruimte te voorzien voor natuurlijke waterberging in de riviervalleien van Schelde en 
Leie/Mandel en in de valleien van de grote beken zoals Poekebeek, Heulebeek-Wulfdambeek, Devebeek, 
Krekebeek, Spiere/Zandbeek en het Rooigembeekstelsel en voor het behoud en herstel van landschappelijk en 
ecologisch waardevolle structuren (bv. verspreide bosjes, beekvalleitjes), voornamelijk in het (zand)lemig 
interfluvium en op de Rug van Westrozebeke.  

 

Behoud en versterking van natuurcomplexen binnen een netwerk 

De regio ‘Leiestreek’ is, wat het Plateau van Tielt en het interfluvium betreft, een natuur- en bosarme regio. De 
natuurwaarden zijn gelegen in de rivier- en beekvalleien, complexen van bos en heide en natuurwaarden 
gekoppeld aan het agrarische cultuurlandschap. De valleien van de Bovenschelde en van de Leie met 
Zeverenbeek zijn op Vlaams niveau structurerend voor de natuurlijke structuur.  

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te handhaven en te 
herstellen, moeten voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, en gebufferd 
tegen externe ongewenste invloeden. Ook ecologische bosuitbreiding speelt hier een belangrijke rol. De 
structuurbepalende elementen en landschapsecologische processen, die aan de basis liggen van de natuurlijke 
structuur, moeten worden gevrijwaard en versterkt. Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van natuur gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde 
en de bestaande gebruiksvormen. 

Instandhoudingdoelstellingen voor de Europese Habitatrichtlijngebieden (bossen van Ooidonk, Bouvelo, 
Hemsrode, vallei Zeverenbeek, vaarttaluds kanaal Kortrijk-Bossuit) worden vanuit het ruimtelijk beleid 
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen. 

De valleien van de Bovenschelde en van de Leie met Zeverenbeek zijn op Vlaams niveau structurerend voor de 
natuurlijke structuur. Zachte recreatie in valleien wordt gebiedsgericht gedifferentieerd. Bij verschillende stedelijke 
gebied liggen valleigebieden met een belangrijke nevenfunctie voor zachte randstedelijke recreatie. 

Het netwerk van beekvalleien wordt versterkt. Natuur is er meestal een nevenfunctie samen met landbouw, soms 
de hoofdfunctie. 

In het (zand)lemig interfluvium ligt een relatieve concentratie van iets grotere, dikwijls zeer waardevolle 
(bron)bosgebieden structurerend op Vlaams niveau. Op het Plateau van Tielt ligt één boskern met een zekere 
omvang, ’t Veld te Ardooie (onder hoge recreatiedruk). De interne samenhang en het functioneren van de bos- en 
natuurgebieden moet versterkt worden, onder meer door bosuitbreiding en -buffering. 

De verspreid liggende historische bosjes op de Rug van Westrozebeke, op het Plateau van Tielt en in het 
interfluvium, de kasteelparken, oude spoorwegbeddingen, de kanalen Roeselare-Leie, Leie-Schelde en het 
afleidingskanaal zijn opvallende landschapselementen die de natuurlijke structuur versterken als habitats. Ze zijn 
van belang als stapsteen of als corridor tussen grotere complexen. Behoud en versterking van deze elementen 
en van hun ecologische verbindingsfunctie is wenselijk. Recreatief medegebruik van een aantal van deze 
verbindende structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve 
netwerken moet mogelijk zijn. 

 

Behoud en versterking van de bos- en parkstructuur 

De Leiestreek is een bosarme regio. Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van 
versnippering en verlies van biodiversiteit en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken 
zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. Bossen worden uitgebreid tot meer samenhangende complexen. 

Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen (bvb. de bijzonder waardevolle bossen van het interfluvium 
en op het plateau van Tielt ’t Veld Ardooie, de valleibosjes van de Zeverenbeek en in de Egemse Veldekes) en 
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kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, 
ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde 
bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de bestaande bossen, de versterking van de 
habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-
recreatieve functie. Bosrelicten (zoals Vijverbos, Koekuitbos en Vijverbos-Meikensbos) op het Plateau van Tielt 
en de Rug van Westrozebeke vormen belangrijke stapstenen tussen de bossen van de Zandstreek en de 
boscomplexen van de Ieperboog en Houthulst. 

Bij de stedelijke gebieden (Gent, Kortrijk, Roeselare, Deinze, Oudenaarde Tielt, Waregem, ..) wordt de 
mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om stadsbossen en/of speelbossen te realiseren. De bossen 
zouden moeten aansluiten bij bewoonde kernen en moeten voldoende groot zijn om hun multifunctionele 
opdracht te kunnen dragen. 

Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit 
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én 
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem. Bosuitbreiding 
houdt rekening met actuele landbouwwaarden en gebeurt in overleg met de landbouw. 

 

Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren, ook voor natuurlijke waterberging 

De netwerken van valleien zijn belangrijke dragers van de landschappelijke en ecologische structuur. De 
riviervalleien van de Bovenschelde en van de Leie met Mandel en Zeverenbeek, zijn ruimtelijk structurerend voor 
hun omgeving. Schelde en Leie zijn belangrijke economische waterwegen met een natuurfunctie, een 
landschappelijke functie en een ondergeschikte toeristische functie. Deze toeristische functie is belangrijker op de 
meanderende “toeristische Leie”. Het natuurlijk karakter is belangrijk voor de recreatieve belevingswaarde van de 
waterloop. 
Het kanaal Roeselare-Leie, het kanaal Kortrijk-Bossuit en het afleidingskanaal van de Leie zijn naast belangrijke 
dragers van de landschappelijke en ecologische structuren, belangrijk als recreatieve as. Behalve het kanaal 
Kortrijk-Bossuit hebben deze kanalen een belangrijke functie als economische waterweg. 

Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties 
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken, en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen 
garanderen. Er wordt ruimte voorzien voor het behoud en herstel van de structuurkenmerken en het 
waterbergend vermogen van waterlopen en valleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering 
van waterlopen, zoals voor het “rivierherstel” van Schelde en Leie. Maatregelen hiertoe worden gebiedsgericht 
ontwikkeld.  Het landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien respecteert de natuurlijke dynamiek van het 
watersysteem.  

Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden moeten geweerd worden (met 
overstromingsgevoelige gebieden worden minstens de overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de 
watertoetskaarten bedoeld). Op die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle 
overstroombare delen van de vallei (met lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de 
overstromingsdynamiek een ecologische meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in 
landbouwgebieden beperkt. Er moet gestreefd worden naar natuurlijke overstromingsregimes met 
overstromingswater van een goede kwaliteit. Het herstellen van het (natuurlijk) bergend vermogen van de valleien 
verdient de voorkeur op de aanleg van kunstmatige wachtbekkens. Dergelijke infrastructurele ingrepen zijn enkel 
te verantwoorden om bebouwde gebieden te beveiligen tegen overstromingen. 

Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van rivier- en beekvalleien door nieuwe 
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van 
bestaande barrières (zoals het opnieuw verbinden van de talrijke afgesneden meanders van de Leie). Het herstel 
van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is daarbij een bijzonder 
aandachtspunt. 
Behoud van het industrieel-archeologisch (o.a. oude vlasroterijen langs de “Gouden Leie”) en cultuurhistorisch 
(o.a. kastelen zoals van Ooidonk) patrimonium gebonden aan waterlopen en valleien is een uitgangspunt. Een 
verantwoord hergebruik op maat van de waterloop of het valleigebied moet mogelijk zijn en mag het natuurlijk 
functioneren van de waterlopen niet in de weg staan. 

Om beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater (Poekebeek, kanaal Bossuit-Kortrijk) en 
bodembeschermingsgebieden te realiseren en om de doelstellingen verbonden aan de Kaderrichtlijn Water te 
behalen, wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd.  

 

Behoud van gave landschappen en structurerende landschapselementen, ontwikkeling van nieuwe 
landschappen 

Het ruimtelijk beleid moet bijdragen tot de versterking van de landschappelijke identiteit en eigenheid van de 
streek, en (op deze wijze van de landschappelijke) kwaliteit van de woonomgeving. Behoud en versterking van de 
herkenbaarheid van de gave landschappen, van de structurerende reliëfelementen, van bakens en waardevolle 
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landschap- en erfgoedelementen, evenals van de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed en van 
historische nederzettingen staan voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid ook ecologische of toeristisch-
recreatieve kwaliteiten van de streek versterken. Recreatief medegebruik van een aantal lijnvormige 
landschapselementen in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken of gebruik als trage wegen voor 
functioneel verkeer (zoals oude spoorwegbeddingen en jaagpaden langs kanalen) moet mogelijk zijn. 

Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten aldus de regionale identiteit van een gebied versterken en 
landschappelijk ingepast worden. Er wordt rekening gehouden met het traditionele open dan wel gesloten 
cultuurlandschap, met aandacht voor het onbebouwd karakter en de opgaande perceelsrandbegroeiingen. 

In een groot deel van de regio Leiestreek overheersen verschraalde of nieuwe landschappen: het stedelijk 
netwerk Kortrijk-Roeselare en omgeving, de verstedelijkte Leievallei, de kanaalzone Roeselare-Leie, het zandig 
interfluvium, bedrijventerreinen, ontginningsgebieden, …. Sommige gebieden zoals in de omgeving van Wingene 
zijn gekenmerkt door een grote densiteit van verspreide bebouwing. Hier stimuleert het ruimtelijk beleid de 
ontwikkeling van een nieuw kwaliteitsvol landschap uitgaande van het traditionele landschap. De relicten worden 
geïntegreerd in de nieuwe omgeving.  

De Leievallei (vooral in het noorden van de regio), de Bovenscheldevallei, het parkenlandschap in het 
Scheldeveld, de Rug van Westrozebeke en het (zand)lemige Leie-Schelde interfluvium zijn nog in belangrijke 
mate landschappelijk gaaf (relictzones en ankerplaatsen). Het ruimtelijk beleid moet hier randvoorwaarden stellen 
en stimuli geven om de landschappelijke kwaliteiten te versterken vanuit de bestaande landschappelijke 
samenhang en de relicten van traditionele landschappen.  

Bijzondere aandacht in de regio Leiestreek moet uitgaan naar de rivierlandschappen van Schelde en Leie 
(meanders, rivierduinsystemen, meersen, …), het kasteel van Ooidonk met omgeving in de Leievallei, de fossiele 
Leiearmen, de waardevolle dorpjes en hun omgeving rond Nokere en ten oosten van Kruishoutem, de zeer 
waardevolle bosrelicten en hun omgeving op de plateautoppen van het interfluvium of gekoppeld aan 
beekvalleien, en de zeldzame veldontginningsresten.  

Rond en in de stedelijke centra, de historische boscomplexen en de valleien (bv. zuidelijke Bovenschelde), liggen 
cultuurhistorisch waardevolle kasteeldomeinen. Deze parken zijn belangrijk als publieke groene ruimten en 
vormen noodzakelijke schakels in het landschapsecologische netwerk. Ze moeten behouden blijven als 
volwaardige entiteiten zodat hun landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven.  

Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende 
component niet aantasten. 

Het archeologische erfgoed vormt een afwegingsfactor bij het toekennen van ruimtelijke functies aan een gebied. 
Er wordt getracht het archeologisch erfgoed in site te bewaren. Bij belangrijke ingrepen moet het bodemarchief 
omgezet worden in een opgravingarchief, waardoor de site gedocumenteerd en bewaard blijft.  

 

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte 

In de regio Leiestreek is een uitbreiding van de recreatieve groengebieden gewenst, vooral rond de stedelijke 
gebieden waar er een tekort is. 

De rivieren en kanalen vormen in de Leiestreek de ruggengraat voor zachte recreatie (fietsen, toervaart,…). 
Daarnaast is een verdere recreatieve ontsluiting van de aantrekkelijke landschappen gewenst. De Leiestreek is 
rijk aan aantrekkelijke landelijke gebieden, vooral de gave valleidelen van de toeristische Leie en van de 
Bovenschelde, evenals het (zand)lemig interfluvium, en het cultuurhistorisch waardevol erfgoed. 

Het cultureel erfgoed (bijzondere dorpskernen met een gave omgeving in het interfluvium, waterbouwkundig 
erfgoed langs Leie en Schelde, relicten van de vlasroterij langs de Gouden Leie, industrieel erfgoed, 
kasteeldomeinen nabij Gent en de andere steden, bij woonkernen en in het interfluvium, oude spoorwegbermen 
en omvangrijke waterpartijen) vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de 
cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud én aan een 
hedendaagse ontwikkeling van het cultureel erfgoed die de identiteit van de regio kan versterken. 

Een gedifferentieerd recreatief medegebruik van waardevolle natuurcomplexen en landschappen moet in 
overeenstemming zijn met de ruimtelijke draagkracht van deze gebieden. 

Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren 
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk 
gebied. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de erfgoedbakens en kansen 
bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en recreatie. Dit is vooral 
belangrijk in het interfluvium en langs de Schelde, langs de Leie, op de Rug van Westrozebeke en in de 
noordelijke zones van het Plateau van Tielt. 

Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en 
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte. 
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4 Gewenste ruimtelijke structuur 
De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de 
buitengebiedregio Leiestreek te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend 
ruimtelijk beleid voorgesteld wordt. 

De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Leiestreek wordt 
aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende zeven deelruimten. 

1. Plateau van Tielt 

2. Noordelijke Leievallei 

3. Zuidelijke Leievallei 

4. Zandig interfluvium Leie – Schelde 

5. Zandlemig en lemig interfluvium 

6. Vallei van de Bovenschelde 

7. Rug van Westrozebeke 

 

4.1 Deelruimte 1. Plateau van Tielt 
De deelruimte Plateau van Tielt wordt in het westen begrensd door de Rug van Westrozebeke, in het oosten door 
het afleidingskanaal van de Leie en door de vallei van de Oude Mandel-Zeverenbeek, in het zuiden door het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare en de Mandelvallei, en in het noorden door de veldgebieden van de 
Zandstreek. In het westen en het noorden gaat het om de projectgrenzen van de buitengebiedregio’s Kust-
Polders-Westhoek en Veldgebied Brugge-Meetjesland. De ruggengraat van deze deelruimte bestaat uit het 
golvende Plateau van Tielt en zijn uitlopers. 

KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE PLATEAU VAN TIELT (2a EN 2b) 

Globaal genomen is in de deelruimte Plateau van Tielt de landbouw ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau. 
Het ruimtelijk beleid ondersteunt glastuinbouw (en intensieve veeteelt ) in de concentratiegebieden van Vlaams 
niveau. Voor de natuurlijke structuur zijn vooral de beekvalleien ruimtelijk structurerend. Vooral de Poekebeek en 
de beekvallei bij de Egemse Veldekens hebben een regionaal belang. Meestal heeft de natuur in de beekvalleien 
een ondergeschikte functie. Ardooieveld is een belangrijke te ontwikkelen boskern met belangrijke 
natuurwaarden. Enkele stapsteenbosjes, verspreid over het plateau worden verder ontwikkeld. De structurerende 
reliëfelementen van het Plateau van Tielt en zijn uitlopers worden gevrijwaard. 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Plateau van Tielt is opgebouwd uit ruimtelijke concepten. 
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 2a en 2b). 

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw 

 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- In deze aaneengesloten landbouwgebieden worden land- en tuinbouw als 
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard. 

- Er wordt gestreefd naar een bundeling van glastuinbouw. 
Gebied 1.1 “Landbouwgebied van het westelijke Plateau van Tielt” is een 
concentratiegebied glastuinbouw, met uitzondering van die delen van het 
landbouwgebied die behoren tot de natuurlijke structuur op Vlaams niveau, delen 
die liggen in open ruimte verbindingen, of delen die overlappen met structurerende 
elementen van de landschappelijke structuur op bovenlokaal, of mogelijk op lokaal 
niveau. In dit concentratiegebied vestigen zich prioritair nieuwe bedrijven. Het 
ruimtelijk beleid ondersteunt het uitwerken van faciliterende maatregelen en 
infrastructuren om de aantrekkingskracht van het gebied op tuinders te vergroten. 
Planningsinitiatieven voor bedrijvenzones glastuinbouw zijn aangewezen.  

- Open historische kouters worden gevrijwaard. 

- Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven, 
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van 
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het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud, en via 
stimulerende maatregelen het versterken van een netwerk van deze elementen. 
Aansluitend op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het 
landbouwgebied verspreid kleinere beken en sloten voor waar een goede 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Een betere 
landschapsecologische basiskwaliteit wordt bekomen. Het netwerk aan kleine 
landschapselementen functioneert als ecologische infrastructuur en draagt bij tot 
de regionale identiteit. Er gaat bijzondere aandacht naar de verbindende functie 
van dit netwerk tussen beekvalleien en tussen de schaarse bossen. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

 

Gebieden: 

1.1   (kaart 2a) Landbouwgebied van het westelijke Plateau van Tielt, 
                         concentratiegebied glastuinbouw 
1.2   (kaart 2b) Landbouwgebied van het oostelijke Plateau van Tielt 

 

Ontwikkelen van samenhangende boscomplexen en bosuitbreiding 

 
boscomplexen met 
hoofdfunctie natuur  
 

 
bossen met verweving 
van functies 
(pijl = bosuitbreiding) 

 

 

- De ecologisch meest waardevolle delen van de voor de natuurlijke structuur 
bepalende bossen (gebieden 2.1 en 2.4) zijn en/of worden opgenomen in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk.  
De overige structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als 
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur, 
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten worden gelegd. 

- De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de 
bestaande bossen, door bosuitbreiding en door het realiseren van bosverbindingen 
via kleine landschapselementen of stapsteenbosjes. Bosuitbreiding houdt rekening 
met andere natuurwaarden en versterkt de landschappelijke kwaliteiten.  

- Naast voornamelijk een hoofdfunctie natuur, hebben de bossen van Ardooieveld 
(2.1) een belangrijke recreatieve en landschappelijke functie. Deze bossen worden 
uitgebreid. Prioritair is de bosuitbreiding tussen de bestaande bossen. De 
recreatieve functie wordt ruimtelijk gestuurd door de ecologische draagkracht van 
het bos. Het ruimtelijk beleid laat een versterken toe van het cultuurhistorisch 
erfgoed van de kasteeldomeinen. 

- Het uit te breiden Kerselaarbos (2.3), het nieuwe speelbos Tielt (2.5) en het 
historische bosherstel Meikensbos (2.7) hebben voornamelijk een sociaal-
recreatieve functie. Een goede recreatieve ontsluiting is wenselijk, doch is 
afgestemd op de andere bosfuncties. 

- Bij het Gaversbosje (2.8) bestaat de buffer voornamelijk uit gebied met een 
nevenfunctie natuur (gebied 4.7). Dit bosje wordt slechts beperkt uitgebreid in de 
vallei van de Speibeek. 

- Er wordt een beperkte bosuitbreiding voorzien nabij de Huwynsbossen (gebied 
2.2), aansluitend bij de bestaande historische boscomplexen. 
 

Gebieden: 

Kaart 2a Kaart 2b 
2.1   Ardooieveld  2.7  Meikensbos-Vijverbos Dentergem  
2.2   Huwynsbossen  2.8 Gaversbos 
2.3   Kerselaarbos (= Bos ter Kerst) 2.9 Bos kasteelpark van Poeke 
2.4   Bos Egemse Veldekens   
2.5   Speelbos Tielt   
2.6   Bos kasteeldomein Ronceval Tielt   
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Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien met ruimte voor waterberging 

 
 

- De vallei van de Ringbeek in de Egemse Veldekens en delen van de 
Poekebeekvallei zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op 
bovenlokaal niveau. Natuur is er de hoofdfunctie. Het gaat om de ecologisch meest 
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen zijn en/of 
worden in het Vlaams Ecologisch Netwerk opgenomen. Binnen deze 
natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte tot 
vochtige ecotopen. 

- Een meer natuurlijk beeksysteem is gewenst. De structuurkenmerken van de 
waterlopen worden waar nodig verbeterd door meer ruimte te voorzien voor de 
waterloop (hermeandering, natuurlijkere oevers, ruimer winterbed, …). 

- De vallei wordt gevrijwaard van bebouwing. 

- Landbouw op permanente graslanden kan een natuurondersteunende en 
landschapsverzorgende taak opnemen.  

 

Gebieden : 

3.1   (kaart 2a) De Egemse Veldekens 
3.2   (kaart 2b) Vallei van de Poekebeek (Wantebeek-Poeke) 

 

Behoud en versterking van gevarieerde (open/half open-) valleilandschappen met ruimte voor 
waterberging 

 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van deze 
valleilandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en 
waterberging, en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en 
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden en andere ecotopen 
kenmerkend voor deze valleien en van kleine landschapselementen. Waar 
opportuun, wordt dit gecombineerd met de verhoging van het waterbergende 
vermogen. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw behouden. 

- Doelstelling is behoud en herstel van het kleinschalige landschap in delen van de 
valleien van de Poekebeek, Krekebeek, Devebeek, Huwynsbeek, Speibeek en 
Maanbeek, met afwisseling van grasland omzoomd door houtkanten en 
bomenrijen en met beekbegeleidend bos, verspreide moerassige delen en andere 
beboste delen. 

- Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine 
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd 
op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover het de draagkracht van de landbouw- 
of natuurfunctie niet overschrijdt. 

- Deze gebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing.  
 

Gebieden: 

Kaart 2a Kaart 2b 
4.1   Vallei van de Krekebeek 4.4   Vallei van de Poekebeek Tielt-Ruiselede 
4.2   Vallei van de Huwynsbeek 4.5   Vallei van de Poekebeek Ruiselede -  

        Wantebeek 
4.3   Vallei van de Devebeek 4.6   Vallei van de Poekebeek Poeke-Nevele 
 4.7   Vallei van de Speibeek bij Gaversbos 
 4.8   Vallei van de Maanbeek  
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Vrijwaren van het waardevolle reliëfelement Poelberg met herstel van ecologische en landschappelijke 
waarden verweven met landbouw 

 

- De Poelberg wordt als structuurbepalend reliëfelement en landschappelijke baken 
gevrijwaard. Landbouw is hoofdfunctie of in delen van het gebied is landbouw 
nevenfunctie met natuur. Deze laatste delen kunnen als natuurverwevingsgebied 
gedifferentieerd worden. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de 
opwaardering van de ecologische functie, en vrijwaart voldoende ruimte voor het 
behoud, en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en 
kleine landschapselementen.  

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding. 

 
Gebieden (kaart 2b): 

5.1   Poelberg  
 

Behoud (en ontwikkeling) van open waters met ecologische waarde 

 

- Een aantal groeven en hun directe omgeving biedt een potentieel voor de 
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden verbonden aan moeras(bos), 
open water, oevers en taluds. Deze natuurwaarden worden in deze natuurarme 
regio verder ontwikkeld, prioritair al in de luwe zones tijdens de ontginning.  

 
Gebieden (kaart 2a): 

6.1   Kleigroeve van Egemkapelle 
6.2   Groeven steenbakkerij Ketelberg 

 

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 

 
beek 

 
oude spoorwegbedding 

 

- Een aantal beken en droge lineaire elementen (oude spoorwegbedding) hebben 
een functie als natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en 
dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen belangrijke en beeldbepalende 
landschappelijke dragers. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos 
en natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte 
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en 
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing. 

- Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde 
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. 

- De oude spoorwegbedding heeft tevens een recreatieve functie. Het ruimtelijk 
beleid ondersteunt deze functie, in evenwicht met de natuurverbindende functie en 
landschappelijke kwaliteiten. 

- Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen 
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze 
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een 
provinciale planningstaak. De spoorwegbedding Tielt-Meulebeke en de 
Neringbeek-Reigerbeek zijn bijkomend aangeduid omwille van hun bovenlokale 
belang. 

 

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande 
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen). 
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang: 
- Spoorwegbedding Tielt-Meulebeke (kaart 2a) en Neringbeek - Reigerbeek (kaart 2b) 
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Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 

 
in overdruk 

- Een aantal landschappen bezit uitgesproken esthetische en cultuurhistorische 
waarden. Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze 
waarden in hun onderlinge samenhang. 
Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de 
landschapsatlas.  

 
Gebieden (kaart 2b): 

7.1   Poelberg (-molen en omgeving) 
7.2   Vallei van de Poekebeek 
        (deels in de buitengebiedregio Veldgebied Brugge – Meetjesland) 
7.3.  Omgeving Vrouwemolen en Artemeersmolen 

 

Vrijwaren van markante plateauranden 

 
 

- Markante steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden. 

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding. Behoud en herstel via 
stimulerende maatregelen van kleine landschapspelelementen is wenselijk. 
Hierdoor kan een positieve bijdrage aan de erosieproblematiek en aan het 
functioneren als ecologische infrastructuur worden geleverd. 

 
Gebieden: 

Kaart 2a Kaart 2b 
8.1   Rug van Hooglede 8.5   Kam Tielt - Kanegem - Aarsele 
8.2   Plateau van Tielt - west / Dominiek Savio 8.6   Kam Vinkt 
8.3   Pittemberg  
8.4   Kam Koolskamp - Egem - Tielt   

 

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen 

 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. 

- Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en 
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige 
landschappelijke entiteiten. 

- Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde 
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of 
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.  

- De meeste kasteeldomeinen en –parken kunnen tevens een rol opnemen als 
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied. Het park Meulebeke Ter Borcht (9.5) 
vervult een belangrijke recreatieve functie (permanente verblijfsrecreatie 
aanwezig). 

 

Gebieden (niet limitatieve lijst): 

Kaart 2a: 
9.1   Kasteeldomein Ardooieveld (= deel van 2.1) 
9.2   Park neurologische kliniek Pittem 
9.3   = 2.6 Kasteeldomein Ronceval bij Tielt 
9.4   Park Dominiek Savio 
9.5   Park Meulebeke Ter Borcht 
9.6   Kasteeldomein Zwevezele 
Kaart 2b: 9.7 = 2.9 Kasteel(park) Poeke  

 



Gewenste Ruimtelijke Structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – Gewenste Ruimtelijke Structuur 
regio Leiestreek 

maart 2008

18/68 

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open ruimte verbindingen nabij stedelijke gebieden of in belangrijke 
open-ruimte restanten in stedelijke netwerken, kunnen essentieel zijn om de 
verstedelijking van open landbouwgebieden tegen te gaan, om het functioneren 
van ecologische corridors te vrijwaren of om de openheid van het landschap te 
garanderen. Zij zijn belangrijk voor de kwaliteit van de woonomgeving. Zij worden 
gevrijwaard. 

 

Gebieden: 

10.1   Open ruimteverbinding tussen het stedelijk gebied Roeselare 
          en Hooglede - Oostnieuwkerke 

 

Mozaïeklandschap: behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met 
landbouw 

 

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of 
bos hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. 

- In deze mozaïeklandschappen is het ruimtelijk beleid gericht op het behoud van 
de grondgebonden landbouwfunctie, en vrijwaart voldoende ruimte voor het 
behoud, de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de 
aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen (zoals de graslanden). 

 

Gebieden: 

11.1   (kaart 2a) Mozaïeklandschap ter hoogte van Sint - Idesbaldus  
 

 

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Roeselare af. De 
afbakeningslijn uit dit planningsproces is schematisch weergegeven op kaart 2a. 

- Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Tielt en Torhout is een provinciale 
taak. Deze twee kleinstedelijke gebieden hebben nog geen (voorlopig of definitief 
goedgekeurde) ruimtelijke begrenzing.  

- Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan 
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden. De landbouw in de 
randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen behouden. 

 

Gebieden: 

12.1:   (kaart 2a) regionaalstedelijk gebied Roeselare 
 

4.2 Deelruimte 2. Noordelijke Leievallei 
De deelruimte Noordelijke Leievallei wordt in het noordwesten begrensd door het Afleidingskanaal van de Leie en 
de valleien van het complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude Kaandelbeek en de Oude Mandel, in het noorden 
door de buitengebiedregio Veldgebied Brugge-Meetjesland en het grootstedelijk gebied Gent, in het zuidoosten 
door de gewestweg N43 Gent-Deinze-Waregem, en in het zuidwesten door de Mandelvallei. 

KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJKE LEIEVALLEI (3a EN 3b) 

De vallei van de Leie is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. De valleien van het 
complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude Kaandelbeek zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur van 
deze deelruimte. Binnen dit natuurcomplex wordt gestreefd naar een afwisseling van beekbegeleidende bossen, 
verspreide moerassige delen, kleine landschapselementen en graslanden die in bepaalde delen verweven 
voorkomen met de landbouw. De hoger gelegen delen van de deelruimte worden hoofdzakelijk erkend en 
gevrijwaard voor de land- en tuinbouw. 
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Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijke Leievallei is opgebouwd uit ruimtelijke 
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen 
(kaarten 3a en 3b). 
 

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging 

 

 

- De hoofdfunctie van dit gebied is natuur.  

- De valleien van de Leie en het complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude 
Kaandelbeek zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal 
niveau. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle delen van de 
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen zijn of worden 
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

- Binnen dit natuurcomplex wordt gestreefd naar het herstel van vochtige tot natte, 
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en ontwikkeling van beekbegeleidende 
bossen met natuurlijke overgangen tot de drogere valleiflanken. Lokaal kan 
gestreefd worden naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met een 
mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en de spontane ontwikkeling van 
diverse bostypes. Landbouwers kunnen een natuurondersteunende en 
landschapsverzorgende taak opnemen.  

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt een integraal rivierherstel met herstel van 
meersengebieden, herstel van het natuurlijk functioneren van de 
structuurbepalende processen (zoals een meer natuurlijke overstromingsdynamiek 
(in de vallei) van de Leie en haar zijbeken, kwel, meanderingsprocessen, erosie-
sedimentatie, …), en aantakking van afgesneden meanders bij een voldoende 
verbetering van de waterkwaliteit. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd 
in relatie tot hun systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil 
nagestreefd.  

- De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel mogelijk hersteld. Ook de 
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om 
de biotopen van de gradiënten te behouden of te herstellen. Er is bijzondere 
aandacht voor de scherpe steilrand van de Zeverenbeekvallei en de valleiranden 
van de Leievallei. De ganse breedte van de vallei plus steilranden wordt maximaal 
ruimtelijk benut om de gradiënten en de daaraan gerelateerde levens-
gemeenschappen kansen te bieden.  

- Kasteel- en parkdomeinen in de vallei van de Leie zijn landschappelijk 
structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als 
volwaardige entiteiten. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de 
gebieden niet overschrijdt.  

 

Gebieden: 

Kaart 3a Kaart 3b 
1.1   Assels –Muynckhammen / Hoge 
        Blaarmeersen – Leievallei Hoge en 
        Lage Lake 

1.9   Leievallei - Meander Grammene 

1.2   Keuzemeersen – Leievallei Keuzegoed 1.10 Leievallei - Meander Neerhoek  
1.3   Latemse meersen 1.11 Leievallei - Ter Linde met kasteel te  

        Lake 
1.4   Leievallei - Kwaadham 1.12 Zeverenbeekvallei en vallei van de  

        Vondelbeek 
1.5   Leievallei - Welde meers – Scheidbeek  
1.6   Leievallei - Ooidonk met kasteel van  
        Ooidonk  

 

1.7   Leievallei – Vosselareput- 
        Rekkelingebeek 

 

1.8   Rosdambeekvallei   
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Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor 
waterberging 

 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Landbouw en 
natuur zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van het valleilandschap 
kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. 

- De valleien van de Leie en van een aantal zijbeken zijn structuurbepalend voor de 
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het ruimtelijk beleid is gericht op 
verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en waterberging. De 
overstromingsgevoelige meersengebieden, de oude (fossiele) meanders, 
steilranden en kleine landschapselementen dienen gevrijwaard te worden en/of 
hersteld. Afgesneden meanders worden terug aangekoppeld voor zover de 
waterkwaliteit dit toelaat. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw 
behouden. 

- Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren 
van de structuurbepalende processen zoals natuurlijke overstromingen, kwel, 
meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, … Het herstel van de natuurlijke 
overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Leie en haar zijbeken wordt 
vooropgesteld. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun 
systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd, 
rekening houdend met de nevenfuncties.  

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en 
de waterbeheerfunctie op elkaar afgestemd. 

- Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van de ecotopen kenmerkend voor 
deze valleien en van de kleine landschapselementen bevorderd en wordt de 
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden. 

- Behoud en herstel van het kleinschalige landschap in delen van de valleien van de 
Rekkelingebeek, de Rosdambeek en de Oude Kale (2.1) en langs het 
Schipdonkkanaal (2.2), met afwisseling van grasland omzoomd door houtkanten 
en bomenrijen en met beekbegeleidend bos, verspreide moerassige delen en 
andere beboste delen wordt vooropgesteld. De stapsteenbossen Meerskant en 
Meigemhoek, aanwezig op de hoger gelegen gronden langs het Schipdonkkanaal, 
bieden een meerwaarde.  

- Behoud en versterking van de relicten van de vlasindustrie met name de roterij en 
rootputten die een waardevol industrieel-archeologisch kenmerk voor de streek 
vormen. Zij dienen behouden te worden als een waardevolle entiteit. 

- Kasteel- en parkdomeinen in de vallei van de Leie zijn landschappelijk 
structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als 
volwaardige entiteiten. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de gebieden 
niet overschrijdt. 

- Deze gebieden worden gevrijwaard van bijkomende bebouwing. 

 
Gebieden: 

Kaart 3a Kaart 3b 
2.1   Vallei van de Oude Kale 2.7   Leievallei - Brielmeersen 
2.2   Omgeving Schipdonkkanaal 2.8   Oude Mandelbeek 
2.3   Leievallei-Vetterskouter  2.9   Leievallei - Meander Machelen 
2.4   Graslanden Leiekant-Maaigemhoek  2.10 Leievallei - Meander Gottem 
2.5   Leievallei - Hulhage - Oostmeers  2.11 Leievallei - Meander Oeselgem 
2.6   Assels en Piereput 2.12 Leievallei - Ter Linde 
 2.13 Deel van de Zeverenbeekvallei   
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Bossen behouden als structuurbepalende natuur- en landschapselementen 

 

 

- De hoofdfunctie in dit gebied is bos.  

- Het Warandebos is een zeldzaam relict van een bos op een rivierduin.  

- De bosstructuur blijft maximaal behouden als structuurbepalend 
landschapselement. Mogelijkheden bestaan om in overgangen naar een open 
landschapstructuur heischrale vegetaties een kans te bieden. De aanwezige 
landduinvegetatie blijft maximaal gevrijwaard. De overgang en verbinding naar de 
Leievallei wordt waar mogelijk ruimtelijk versterkt.  

 
Gebieden (kaart 3a) : 

3.1   Warande 
 

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de grondgebonden land- en tuinbouw als 
drager van de open ruimte 

 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als 
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard. Mogelijkheden voor een gerichte 
ruimtelijke ondersteuning van glastuinbouw, op lokaal of regionaal niveau, kunnen 
onderzocht worden. 

- De landbouwgebieden gelegen in een landschap onder verstedelijkingsdruk zoals 
in de omgeving van Deinze, Gent en Zulte zorgen voor een landschappelijke 
visuele openheid.  

- Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven, 
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van 
het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende 
maatregelen, het versterken van een raamwerk van deze elementen, zoals langs 
de Merebeek, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd 
wordt, zodat de regionale identiteit versterkt wordt, en zodat de overgang tussen 
natuurkernen en landbouwgebieden minder scherp wordt. Hierbij gaat bijzondere 
aandacht naar de verbindende functie van dit netwerk tussen de valleicomplexen. 

- Het open landschappelijk karakter van de historische kouters dient gevrijwaard te 
worden. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

 
Gebieden: 

Kaart 3a 
4.1     Landbouwgebied Landegem - St.-Maria-Leerne 
4.2     Landbouwgebied Nevele - Landegem 
4.3     Landbouwgebied Afsnee 
4.4     Landbouwgebied Meigem  
 
Kaart 3b 
4.5     Landbouwgebied Zeveren 
4.6     Landbouwgebied Deinze – Grammene 
4.7     Landbouwgebied Wontergem  
4.8     Landbouwgebied Markegem 
4.9     Landbouwgebied Machelen 
4.10   Landbouwgebied Zulte 
4.11   Landbouwgebied Molenhoek 
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Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen 

 

 

- De hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park. 

- Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en 
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige 
landschappelijke entiteiten. 

- Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde 
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of 
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.  

- Een aantal kasteeldomeinen en parken kan tevens een rol opnemen als geheel of 
gedeeltelijk openbaar groengebied. 

 

Gebieden (niet limitatieve lijst): 

Kaart 3a Kaart 3b 
5.1   Kasteel van Crombrugghe 5.11  Park Brielmeersen  
5.2   Kasteelpark Sint-Martens-Latem 5.12  Kasteel Ter Wallen  
5.3   Kasteel Ter Lake  5.13  Kasteeldomein te Lake 
5.4   Park Deurle  
5.5   Kasteel Ooidonk  
5.6   Park Gampelarehoeve  
5.7   Kasteel Borluut  
5.8    Kasteel Mariasteen  
5.9    Kasteel Mere  
5.10  Kasteel Rooman   

 

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 

 
beek 

 
droog lineair element 

 

- Een aantal beken en droge lineaire elementen hebben een functie als 
natuurverbinding en zijn belangrijk voor de migratie van planten en dieren. Vaak 
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende 
landschappelijke dragers. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos, 
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor 
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en 
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing. 

- Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde 
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. 

- Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen 
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze 
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een 
provinciale planningstaak. 

 

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande 
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen). 
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Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 

 
in overdruk 

 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de esthetische en 
cultuurhistorische waarden. Bijkomende bebouwing is niet wenselijk. Hier zijn de 
gave landschappen overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de 
landschapsatlas. 

- De identiteit van de Leiemeersen en kasteeldomeinen versterken door herstel van 
kleine landschapselementen. Het gebied 6.2 “Ooidonk” heeft een landschappelijk 
belang op Europees niveau. 

- De identiteit van het complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude Kaandelbeek (6.3) 
versterken door herstel en aanplant van kleine landschapselementen en 
rivierbegeleidende bossen. 

- Behoud en herkenbaarheid in het landschap van het sas van Astene met 
sasmeesterwoning.  

 
Gebieden: 

Kaart 3a Kaart 3b 
6.1   Kasteeldomein van Sint-Martens-Leerne 6.3   Vallei van de Zeverenbeek 
6.2   Kasteel van Ooidonk en Leiemeersen en
        sas van Astene 

 
 

 

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open ruimteverbindingen zijn essentieel om de verstedelijking van 
open landbouwgebieden tegen te gaan en de openheid van het landschap te 
garanderen. 

- Ze worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining. 
 

Gebieden: 

7.1   Open ruimteverbinding ter hoogte van Afsnee (kaart 3a) 
7.2   Open ruimteverbinding Deinze noord (kaart 3a) 
7.3   Open ruimteverbinding tussen Machelen - Olsene (kaart 3b) 

 

 

Behouden en versterken van de landschaps- en natuurwaarden van het golfterrein  

 

 

- Natuur is een nevenfunctie.  

- De aanwezige landduinvegetatie op de historische landduin te Sint-Martens-Latem, 
blijft maximaal gevrijwaard, rekening houdend met het recreatief gebruik. 

 
Gebieden: (kaart 3a) 

8.1   Golf Sint-Martens-Latem 
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

 

- Het Vlaams gewest heeft het grootstedelijk gebied Gent afgebakend. Dit proces 
stelt deze visies niet in vraag. Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied Deinze 
is een provinciale taak.  

- Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan 
gezocht worden naar ruimte voor randstedelijk groen. 

- De landbouw in de randstedelijke gebieden moet ontwikkelingskansen behouden. 

 
Gebieden: 

9.1   Grootstedelijk gebied Gent (kaart 3a) 
9.2   Kleinstedelijk gebied Deinze 

 

4.3 Deelruimte 3. Zuidelijke Leievallei 
De deelruimte Zuidelijke Leievallei omvat het West-Vlaamse deel van de Leievallei en de Mandelvallei. In het 
zuiden vormen de Frankrijk, Henegouwen en het interfluvium Leie-Schelde de grens, in het westen de E403/A17. 
Deze deelruimte overlapt met het stedelijk netwerk op Vlaams niveau “Regio Kortrijk” en met de stedelijke 
gebieden Kortrijk, Roeselare, Waregem en Menen. Voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is een visie 
vastgesteld. In dit proces wordt vanuit het Vlaamse niveau deze visie niet meer in vraag gesteld. 

KAART 4 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDELIJKE LEIEVALLEI (4a EN 4b) 

In deze sterk verstedelijkte deelruimte is de Leievallei ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke structuur op 
Vlaams niveau. In de Leiemeersen vormt natuur de hoofdfunctie samen met integraal waterbeheer, soms een 
nevenfunctie met landbouw. Er is ruimte voor herstel van de natuurlijke rivierdynamiek. Tussen en in de sterk 
verstedelijkte gebieden spelen landbouw, natuur en recreatief groen een cruciale rol in het bewaren en versterken 
van de resterende open ruimte gebieden. Het vergroten van het areaal (randstedelijke) recreatieve 
groengebieden is belangrijk. 

 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijke Leievallei is opgebouwd uit ruimtelijke concepten. 
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 4a en 4b). 

 

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in Leievallei en in beekvalleien met ruimte voor 
waterberging 

 

- De hoofdfunctie is natuur. 

- De vallei van de Kasselrijbeek (1.1), de Leievallei-Plaatsbeekvallei tot Ooigembos 
(1.2) en het meersengebied Leievallei Laag Vlaanderen (1.3) zijn 
structuurbepalend op bovenlokaal niveau. Het gaat om de ecologisch meest 
waardevolle delen van de valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen 
zijn of worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

- Het ruimtelijk beleid in de vallei van de Kasselrijbeek (1.1) ondersteunt het behoud 
en herstel van de natuurwaarden en het integraal waterbeheer (natuurlijke 
waterhuishouding, herstel van de natuurlijke loop en winterbedding, natuurlijke 
oeverzones, graslandgebruik en het verhogen van het kombergend vermogen).  

- Het ruimtelijk beleid in de Leievallei-Plaatsbeekvallei (1.2) en Laag Vlaanderen 
(1.3) ondersteunt een integraal rivierherstel met herstel van meersengebieden, het 
herstel van het natuurlijk functioneren van de structuurbepalende processen (zoals 
een meer natuurlijke overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Leie en haar 
zijbeken, kwel, meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, …) en de aantakking 
van afgesneden meanders bij een voldoende verbetering van de waterkwaliteit. 
De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun 
systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd.  
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- Het landschap van de vallei van de Plaatsbeek tot Ooigembos (1.2) bezit 
uitgesproken esthetische en cultuurhistorische waarden. Het ruimtelijk beleid 
ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun onderlinge 
samenhang. 

- Binnen dit natuurcomplex wordt gestreefd naar het herstel van vochtige tot natte, 
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en ontwikkeling van beekbegeleidende 
bossen met natuurlijke overgangen tot de drogere valleiflanken. Lokaal kan 
gestreefd worden naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met een 
mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en de spontane ontwikkeling van 
diverse bostypes. De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel mogelijk 
hersteld. Ook de overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen 
open gehouden om de biotopen van de gradiënten te behouden of te herstellen. 
Er is bijzondere aandacht voor de randen van de Leievallei. De ganse breedte van 
de vallei plus steilranden wordt maximaal ruimtelijk benut om de gradiënten en de 
daaraan gerelateerde levensgemeenschappen kansen te bieden. Landbouwers 
kunnen een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de 
gebieden niet overschrijdt.  

 
Gebieden: 

1.1   (kaart 4a) Vallei van de Kasselrijbeek 
1.2   (kaart 4a) Leievallei, vallei van de Plaatsbeek tot Ooigembos  
1.3   (kaart 4b) Leievallei Laag Vlaanderen 

In het regionaalstedelijk gebied Roeselare: 
10.1.7 (kaart 4a) De Mandelhoek (met kasteeldomeinen De Waterhoek - Ermitage) 

 

Behoud en versterking van gevarieerde (open/half open) valleilandschappen met ruimte voor 
waterberging 

 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van deze vallei-
landschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of een hoofdfunctie landbouw 
hebben. 

- De valleien van de Leie en van een aantal zijbeken zijn structuurbepalend voor de 
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het ruimtelijk beleid is gericht op 
verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en waterberging. De 
overstromingsgevoelige meersengebieden, de oude (fossiele) meanders, 
steilranden en kleine landschapselementen dienen gevrijwaard te worden en/of 
hersteld. Afgesneden meanders worden terug aangekoppeld voor zover de 
waterkwaliteit dit toelaat. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw 
behouden. 

- Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren 
van de structuurbepalende processen zoals natuurlijke overstromingen, kwel, 
meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, … Het herstel van de natuurlijke 
overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Leie en haar zijbeken wordt 
vooropgesteld. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun 
systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd, 
rekening houdend met de nevenfuncties.  

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en 
de waterbeheerfunctie op elkaar afgestemd. 

- Bos- en parkstructuren op (vervuilde) slibgronden kunnen een oplossing bieden 
om milieuhygiëne te koppelen aan park- en bosontwikkeling (bijvoorbeeld gebied 
2.9). Dergelijke gebieds- en landschapsvreemde ophogingen en afgravingen of 
ontginningen dienen in de toekomst vermeden te worden. 

- Het natuurreservaat “zavelput” (2.7) dient lokaal als natuurcomplex versterkt te 
worden. De bestaande natuurwaarden worden zoveel mogelijk gevrijwaard en 
versterkt. Binnen de ecologische draagkracht van het gebied en zijn omgeving 
wordt zachte recreatie versterkt.  
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- In de Mandelbeekvallei (2.1 en 2.2), de Oude Mandelvallei (2.2), de Gaverbeek- 
en Hooibeekvallei (2.3) en de Palingbeekvallei (2.10), wordt het kleinschalige 
(vallei) landschap behouden en hersteld, met afwisseling van graslanden 
omzoomd met houtkanten, bomenrijen, beekbegeleidende bosjes, verspreide 
moerassige of beboste delen.  
Naast behoud en versterken van het (vallei-) landschap wordt in deze beekvalleien 
ruimte voorzien voor grondgebonden landbouw, waterberging, natuur- en 
bosontwikkeling. 
De ecologische corridorfunctie van de waterlopen dient gevrijwaard te worden. 

- Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van de ecotopen kenmerkend 
voor deze valleien en van de kleine landschapselementen bevorderd en wordt de 
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de 
gebieden niet overschrijdt. 

- Het landschap in de omgeving Munken (gebied 2.6) bezit uitgesproken 
esthetische en cultuurhistorische waarde. Het ruimtelijk beleid ondersteunt het 
behoud en herstel van deze waarden in hun onderlinge samenhang. 

- Behoud en versterking van de relicten van de vlasindustrie met name de roterij en 
rootputten die een waardevol industrieel-archeologisch kenmerk voor de streek 
vormen. Zij dienen behouden te worden als een waardevolle entiteit. 

- De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 

 
Gebieden: 

2.1   (kaart 4a) De Mandelbeekvallei Ingelmunster 
2.2   (kaart 4a) De Mandel en Oude Mandelvallei 
2.3   (kaart 4a) De Gaverbeek- en Hooibeekvallei  
2.4   (kaart 4a) Leievallei te Sint-Baafsvijve  
2.5   (kaart 4a) Leievallei - Molenwijk 
2.6   (kaart 4a) Leievallei - omgeving Munken (kasteel van Ooigem) 
2.7   (kaart 4a) Leievallei - site zavelput (Beaulieu ) 
2.8   (kaart 4a) Leievallei - Bavikhove 
2.9   (kaart 4b) Leievallei - Het Eiland Bousbecque  
2.10 (kaart 4b) De Palingbeekvallei - Meurissonsbeek Rekkem 

In het regionaalstedelijk gebied Roeselare: 
10.1.8 (kaart 4a) De Lokkebeekvallei 

 

Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken als 
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen 

 
boscomplexen met 
hoofdfunctie natuur  
 

- Het ecologisch zeer waardevolle Ooigembos wordt gebufferd en uitgebreid (3.2). 
Hier primeert de natuurfunctie. Dit bos is samen met gebied 1.2 (Leievallei, vallei 
van de Plaatsbeek tot Ooigembos) een samenhangende natuurcomplex en is of 
wordt opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

- Verspreid in het gebied ligt een aantal boscomplexen. Deze bossen worden 
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging 
met andere bosfuncties kunnen op bepaalde functies (natuur, landschap, 
cultuurhistorie, bosbouw, recreatie,…) accenten worden gelegd. 

- De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de 
bestaande bossen, door bosuitbreiding en door het realiseren van 
bosverbindingen via kleine landschapselementen of stapsteenbosjes. 
Bosuitbreiding houdt rekening met andere natuurwaarden en versterkt de 
landschappelijke kwaliteiten.  
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bossen met verweving van 
functies  
(pijl = bosuitbreiding) 

- Daarnaast maken bestaande of nieuw te ontwikkelen bossen deel uit van 
recreatieve groenpolen (zie verder). In deze bossen is de recreatieve functie 
belangrijk(er). Zo vervult het uit te breiden domein Baliekouter (3.1) een 
belangrijke recreatieve functie. 

 

Gebieden: 

3.1   (kaart 4a) Baliekouter provinciaal domein 
3.2   (kaart 4a) Ooigembos  
3.3   (kaart 4a) Bergkapel (= Patrijzenbos) Lendelede 
3.4   (kaart 4a) Heulebos (in mozaïeklandschap 6.2)  
3.5   (kaart 4b) Samainsbos (in mozaïeklandschap 6.4) 

 

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

 
 

- In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als 
ruimtelijke drager gevrijwaard. Landbouw is er de hoofdfunctie. 

- Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven, 
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van 
het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende 
maatregelen, het versterken van een raamwerk van deze elementen, zodat een 
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt, zodat de regionale 
identiteit versterkt wordt, en zodat de overgang tussen natuurkernen en 
landbouwgebieden minder scherp wordt. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de 
verbindende functie van dit netwerk tussen de valleicomplexen. 

- Het open landschappelijk karakter van de historische kouters dient gevrijwaard te 
worden. 

- De waardevolle landbouwgebieden, gelegen in een landschap onder 
verstedelijkingsdruk, vervullen een rol als open ruimte corridor in het stedelijke 
netwerk van Vlaams niveau Kortrijk-Menen-Roeselare-Waregem. De 
grondgebonden landbouw kan zorgen voor een landschappelijke visuele openheid. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

 

Gebieden: 

5.1  (kaart 4a) Landbouwgebied in de driehoek E403 - kanaal Roeselare, Ooigem - Leie 
5.2  (kaart 4b) Landbouwgebied tussen Menen en Wevelgem 
5.3  (kaart 4b) Landbouwgebied tussen Wervik en Menen 
 
Landbouw als drager van open ruimtekamers in een verstedelijkte omgeving : 
5.4   (kaart 4a) Landbouwgebied tussen de Oude Mandel en de as Oostrozebeke en Wielsbeke 
5.5   (kaart 4a) Landbouwgebied Gavers Oostrozebeke - Wielsbeke 
5.6   (kaart 4a) Landbouwgebied oude spoorwegbedding Oostrozebeke 
5.7   (kaart 4a) Landbouwgebied Wielsbeke zuid 
5.8   (kaart 4a) Landbouwgebied Desselgem noord 
5.9   (kaart 4a) Landbouwgebied Desselgem west 
5.10 (kaart 4a) Landbouwgebied Desselgem zuid 
5.11 (kaart 4a) Landbouwgebied Waregem zuid 
5.12 (kaart 4a) Landbouwgebieden ter hoogte van Warande 
5.13 (kaart 4a) Landbouwgebied Engelhoek 
5.14 (kaart 4a) Landbouwgebied Belgiek 
5.15 (kaart 4a) Landbouwgebied Sint - Lodewijk - Vichte 
5.16 (kaart 4b) Landbouwgebied Lauwe - Aalbeke - Rekkem 
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Mozaïeklandschap: behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met 
landbouw 

 

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of 
bos hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. 

- In deze mozaïeklandschappen is het ruimtelijk beleid gericht op het behoud van 
de grondgebonden landbouwfunctie, en vrijwaart voldoende ruimte voor het 
behoud, de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de 
aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen (zoals de graslanden). 

- Aansluitend bij het Heulebos is beperkte bosuitbreiding wenselijk (6.2). 
 

Gebieden: 

6.1   (kaart 4a) Mozaïeklandschap ter hoogte van de Beneluxbrug (Harelbeke zuid) 
                        met kanaalbos 
6.2   (kaart 4a) Omgeving Heulebos (3.4) 
6.3   (kaart 4b) De Heerlijkheid ten Heule (Aalbeke) 
6.4   (kaart 4b) Omgeving Samainsbos (3.5) 

 

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open ruimteverbindingen nabij de stedelijke gebieden worden 
gevrijwaard. 

 

Gebieden: 

7.1   (kaart 4a) Open ruimteverbinding tussen Ingelmunster en Oostrozebeke 
7.2   (kaart 4a) Open ruimteverbinding tussen de Gavers en de Leie 
7.3   (kaart 4b) Open ruimteverbinding tussen Wervik en Menen 
7.4   (kaart 4b) Open ruimteverbinding tussen stedelijk gebied Kortrijk en 
                        Rijsel - Moeskroen - Halluin (Frankrijk) 

 

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen: kanaal en beken 

 
beek - kanaal 

 
oude spoorwegbedding 

 

- Een aantal beken en kanalen hebben een functie als natuurverbinding en zijn van 
belang voor de migratie van planten en dieren. Vaak zijn deze verbindende 
elementen belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos, 
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor 
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en 
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing. 

- Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde 
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. De (zacht-) recreatieve (park-)functie 
van deze beekdoorgangen doorheen de bebouwde gebieden wordt ontwikkeld. 

- Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen 
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze 
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een 
provinciale planningstaak. De oude spoorwegbedding Ingelmunster-Oostrozebeke 
is bijkomend aangeduid omwille van zijn bovenlokaal belang. 

 

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande 
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen). 

Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang: 
- Oude spoorwegbedding Ingelmunster-Oostrozebeke (kaart 4a, aangeduid in gebied 5.6) 
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Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen 

 
park of kasteeldomein 

- Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park. 

- Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en 
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige landschappelijke 
entiteiten. 

- Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde 
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of 
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt. 

- De meeste kasteeldomeinen en –parken kunnen tevens een rol opnemen als 
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied. 

 

Gebieden: (soms gegroepeerd, niet limitatieve lijst): 
Op kaart 4a : 
9.1   Domein Visserie Oostrozebeke 
9.2   Hof ter Lembeek Wielsbeke 
9.3   Kasteeldomein Wakken 
9.4   (in 2.6) Kasteel van Ooigem 
9.5   Kasteel Ter Elst Waregem 
9.6   Stadspark Waregem 
9.7   Kasteeldomein F. Verhaeghestraat Waregem 
9.8   Kasteeldomeinen Vichte (Oud Kasteel Vichte, Beukenhof, …) 

Op kaart 4b : 
9.9   Parken rustoord Menen en parkgebied Krommebeek. In Menen zijn de parkgebieden  
        langs de Geluwebeek ook structurerend (zie voorgaand concept lineaire elementen). 
9.10 Domein/parkgebieden Oude Leielaan Menen 
9.11 Domein Blauwkasteel te Aalbeke (zuid) 
9.12 Kasteeldomein Allart te Aalbeke 
 
In het regionaalstedelijk gebied Roeselare (kaart 4a): 
10.1.2   Sterrebos Roeselare 
10.1.6   Provinciaal domein Wallemote – Wolvenhof Izegem 
10.1.9   Ingelmunster kasteelpark 
10.1.10 Park Grote Bassin Roeselare 
10.1.11 Kasteeldomeinen Ter Wallen, Blauwhuis (en aansluitende natuurgebiedjes) en 
             Dam Izegem 
10.1.12 (in 10.1.7) Domein De Waterhoek - Ermitage Ingelmunster 
In het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (kaart en 4a en 4b) is een aantal 
kasteeldomeinen/parken als referentie aangeduid. 

 

Ontwikkelen van recreatieve groengebieden  

 

 

- Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als 
natuurverwevingsgebied. (Zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal 
nevengeschikte functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw 
de hoofdfunctie zijn.  

- In deze sterk verstedelijkte deelruimte is er een belangrijk tekort aan, en vraag naar 
recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande randstedelijke of recreatieve 
groenpolen worden ontwikkeld of uitgebreid. Zij verhogen in belangrijke mate de 
leefkwaliteit van het stedelijke milieu. Zij vervullen een belangrijke rol als open 
ruimte kamers in of nabij het stedelijk netwerk “Regio Kortrijk” of de stedelijke 
gebieden Roeselare en Waregem. Zij dragen bij tot de ontwikkeling van een 
kwaliteitsvol nieuw landschap, of tot het herstel van traditionele 
landschapswaarden. De gebieden verhogen de ecologische kwaliteit en 
samenhang van Leie- en Mandelvallei.  

- Deze recreatieve groengebieden worden ontwikkeld uitgaande van het fysisch 
systeem, van de potenties voor natuurontwikkeling, van landschappelijke waarden, 
van bestaande agrarische waarden en van de recreatieve functie. Een goede 
recreatieve ontsluiting is belangrijk. Rekening houdende met landschappelijke en 
natuurwaarden en met de kenmerken van het fysisch systeem, worden belangrijke 
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delen van deze gebieden bebost. De recreatieve bosfunctie is er belangrijk. 

Kaderend binnen het afbakeningsproces van het buitengebied: 

- In het gebied Leievallei-Schoondale (4.1) en Leiemeander Sint-Baafs-Vijve west 
(4.2), wordt een belangrijk groengebied ontwikkeld (“open stadsrandbos”) voor het 
stedelijk gebied Waregem en de sterk verstedelijkte omgeving. Er is ruimte voor 
natuurlijke waterberging en mogelijks aankoppelen van de oude meander.  
Het westelijk deel van Schoondale (4.1) krijgt grotendeels de hoofdfunctie 
landbouw. 

- Het randstedelijk groengebied van Menen (4.3) wordt als recreatieve groene ruimte 
uitgebouwd (De Poel en park Menen, De Barakken, aansluitend bij Diefhondbos en 
meander Menen). Ecologische waarden binnen deze gebieden worden gevrijwaard.

- Het domein de Balokken en omgeving (4.4) is een belangrijke recreatieve 
groenpool voor Wervik. (De recreatieve functie is in overeenstemming met de 
bestendiging van de recreatieve functie en de parkbestemming zoals voorzien in 
het BPA). Vooral in het westelijke deel primeert de natuurfunctie. In het gebied Hof 
ter Walle, en in de omgeving van de Hoge Plankebeek/Kapellebeek is de 
natuurfunctie potentieel zeer belangrijk. Herstel van het beekvalleilandschap of van 
het meersengebied met rivierherstel van de Leie zijn belangrijk. 

Kaderend binnen de afbakeningsprocessen van de regionaalstedelijke gebieden: 

- Binnen het regionaalstedelijk gebied Roeselare wordt ruimte voorzien voor 
volgende recreatieve groenpolen: 
o stadsrandbos Sterrebos (10.1.2), Kleiputten - Bergmolens (10.1.3); 
o Rhodesgoed (10.1.4) - Mandelvallei (10.1.5) met in het Rhodesgoed vooral 

bosontwikkeling en nabij de Mandel een meer open landschapsontwikkeling 
en ruimte voor natuur, landbouw en integraal waterbeheer; 

o Merelbos (10.1.13); 
o stadsrandbos Krommebeek Beveren-Roeselare (10.1.1); 
o het domein Wallemote-Wolvenhof (10.1.6); 
o gebied St.-Idesbaldus (zie kaart 2a deelruimte Plateau van Tielt, gebied 2.4): 

een ontwikkeling van kleine landschapselementen (zoals kleine bosjes) in een 
halfopen landschap. 

- Binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk: 
Het Preshoekbos (10.2.1) is een zeer belangrijke te ontwikkelen recreatieve 
groenpool voor het stedelijk gebied van Kortrijk.  
Binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk liggen ook de recreatieve groenpolen 
Gavers, Bergelen, het Groene lint Zuid-Kortrijk met Kennedybos, het Leiebos-
Wevelgem, het Diefhondbos-Menen (aansluitend bij 4.3). 

 

Gebieden: 

4.1   (kaart 4a) Leievallei – Schoondale (in de westelijke arm blijft een belangrijk deel van de 
        ruimte voorzien voor landbouw) 
4.2   (kaart 4a) Leievallei - meander van Sint-Baafsvijve west 
4.3   (kaart 4b) Leievallei - randstedelijk groengebied Menen (De Poel en park Menen, 
        De Barakken, aansluitend bij Diefhondbos en meander Menen) 
4.4   (kaart 4b) Leievallei - domein de Balokken - Hof Ter Walle – Briekemolen - 
        Hoge Plankebeek 
 
In het regionaalstedelijk gebied Roeselare (kaart 4a): 
10.1.1  Stadsrandbos Krommebeek Beveren - Roeselare  
10.1.2  Sterrebos Roeselare 
10.1.3  Stadsrandbos Kleiputten - Bergmolens 
10.1.4  Stadsrandbos Rhodesgoed 
10.1.5  De Mandelvallei 
10.1.6  Provinciaal domein Wallemote – Wolvenhof 
10.1.13 Merelbos 
In het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (kaart 4b): 
10.2.1 Stadsrandbos Preshoek (deels buiten de afbakeningslijn) 
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Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met 
landbouw 

 

 

 

 

- Landbouw is hoofdfunctie. Beperkte delen van het gebied kunnen worden 
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de 
opwaardering van de ecologische functie en vrijwaart voldoende ruimte voor het 
behoud, en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en 
kleine landschapselementen. 

 
Gebieden: 

11.1      (kaart 4a) aansluitend bij Rhodesgoed (10.1.4) 
 

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent de regionaalstedelijke gebieden Kortrijk en Roeselare 
af.  

- Voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is de visie vastgesteld. Deze visie wordt 
in dit proces niet meer in vraag gesteld. De gebieden die binnen de afbakeningslijn 
liggen, zijn daarom als referentie aangeduid. 

- Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Waregem en Menen is een 
provinciale taak. Voor deze gebieden is er nog geen (voorlopige) afbakeningslijn. 

- Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt 
gezocht naar ruimte voor randstedelijk groen (in Roeselare: stadsrandbos 
Krommebeek Beveren-Roeselare, Sterrebos, stadsrandbos Kleiputten-
Bergmolens, stadsrandbos Rhodesgoed, Wallemote-Wolvenhof, Merelbos). 

- De landbouw, natuurontwikkeling en bos(uitbreiding) in de stedelijke gebieden 
moeten de nodige ontwikkelingskansen behouden. 

 

Gebieden: 

10.1      (kaart 4a) regionaalstedelijk gebied Roeselare: 
10.1.1   Stadsrandbos Krommebeek Beveren - Roeselare 
10.1.2   Sterrebos Roeselare 
10.1.3   Stadsrandbos Bergmolens en kleiputten (voor de kleiputten wordt er gestreefd naar 
             een behoud en ontwikkeling van het open water) 
10.1.4   Stadsrandbos Rhodesgoed 
10.1.5   De Mandelvallei (landbouw en natuur nevengeschikte functies, zachte recreatie, 
              ruimte  voor waterberging) 
10.1.6   Provinciaal domein Wallemote - Wolvenhof 
10.1.7   Beekvallei de Mandelhoek (natuurfunctie primeert) 
10.1.8   De Lokkebeekvallei (landbouw en natuur nevengeschikte functies) 
10.1.9   Ingelmunster kasteelpark 
10.1.10 Park Grote Bas Roeselare 
10.1.11 Kasteeldomeinen Ter Wallen, Blauwhuis en Dam Izegem 
10.1.12 (in 10.1.7) Domein De Waterhoek-Ermitage Ingelmunster 
10.1.13 Merelbos 

10.2    (kaarten 4a en 4b) regionaalstedelijk gebied Kortrijk: 
10.2.1 (kaart 4b) Stadsrandbos Preshoek (deels buiten de afbakeningslijn) 
Gebieden in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk zijn als referentie aangeduid. 
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4.4 Deelruimte 4. Zandig Interfluvium Leie-Schelde 
De deelruimte Zandig Interfluvium Leie-Schelde wordt in het noorden begrensd door het grootstedelijk gebied 
Gent, in het oosten door de Scheldevallei, in het westen door de gewestweg N43 Gent-Deinze-Waregem en in 
het zuiden door het zandlemig interfluvium. Hier ligt de grens op de gewestwegen Zingem-Kruishoutem-
Wortegem en de vallei van de Tjammelbeek-N382 ten zuiden van de Spitaalsbossen. 

KAART 5 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZANDIG INTERFLUVIUM LEIE-SCHELDE (5a EN 5b) 

Dit deelgebied wordt gevrijwaard voor de land- en tuinbouw. De ecologische functie van belangrijke bosgebieden 
en valleien wordt versterkt. Verspreid voorkomende kasteelparken worden versterkt als landschappelijke 
entiteiten. 
 
 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zandig Interfluvium is opgebouwd uit ruimtelijke concepten. 
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 5a en 5b). 
 

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met 
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 

 

- De hoofdfunctie in dit gebied is landbouw. 

- In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als 
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard. Mogelijkheden voor een gerichte 
ruimtelijke ondersteuning van glastuinbouw, op lokaal of regionaal niveau, kunnen 
onderzocht worden. 

- Deze grote aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden met 
karakteristieke open kouters worden zoveel mogelijk gevrijwaard van bebouwing.  

- Er wordt gestreefd naar een behoud van het karakter van de laatmiddeleeuwse 
ontginningshoeves die gekenmerkt worden door hun walgracht en een belangrijk 
relict zijn van de ontginning van het gebied. 

- De landbouwgebieden gelegen in een landschap onder verstedelijkingsdruk zoals 
in de omgeving van Gent en tussen Waregem en Zulte, zorgen voor een 
landschappelijke visuele openheid.  

- Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel 
en ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een 
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.  

- De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het 
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de land- en tuinbouw te 
belemmeren of de open ruimte te versnipperen.  

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems in 
landbouwgebieden met steilere hellingen. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

 
Gebieden: 

Kaart 5a Kaart 5b 
1.1   Landbouwgebied omgeving E17 1.4   Landbouwgebied Machelen-Deinze 
1.2   Landbouwgebied omgeving N60 1.5   Landbouwgebied omgeving E17 
1.3   Landbouwgebied Zevergem 1.6   Landbouwgebied Zulte-Waregem   
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Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen in het agrarisch landschap 

 

 
 

- Landbouw is hoofdfunctie. Beperkte delen van dit gebied kunnen worden 
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. 

- De afwisseling van kleinschalige landbouw en kleine bos-, natuur-, en 
landschapselementen wordt behouden en structuurbepalende elementen zoals 
zoals waardevolle soortenrijke graslanden en bos worden gevrijwaard. Aanwezige 
vlakvormige bos-, natuur-, en landschapselementen worden waar mogelijk 
kwalitatief versterkt. Via groene stapstenen en corridors worden verbindingen 
gelegd tussen de aanwezige natuurwaarden. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de 
opwaardering van de ecologische functie.  

 
Gebieden: (kaart 5b) 

2.1   Lulhoek 
 

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor 
waterberging 

 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van het valleilandschap 
kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. 

- Het ruimtelijke beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en 
waterberging en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en 
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen en van andere 
ecotopen kenmerkend voor deze valleien en van kleine landschapselementen. 
Waar opportuun, wordt dit gecombineerd met het herstel van natuurlijke 
overstromingen. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw behouden. 

- Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine 
landschapselementen bevorderd, en wordt de landbouw zoveel mogelijk 
afgestemd op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

- De structuur van deze beekvalleien wordt versterkt en geaccentueerd als drager 
van belangrijke natuurwaarden. De relatie tussen de beekvalleien en de Leie wordt 
hersteld en versterkt.  

- Behoud en herstel van het kleinschalige landschap in delen van de vallei van de 
Zouwbeek (3.1, 3.3) en de Gaverbeek (3.2), met afwisseling van grasland 
omzoomd door houtkanten en bomenrijen, en met beekbegeleidend bos, 
verspreide moerassige delen en andere beboste delen.  

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover het de draagkracht van de landbouw- 
of natuurfunctie niet overschrijdt. 

- Deze valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 
 

Gebieden: (kaart 5b) 

3.1   Benedenloop Zouwbeekvallei  
3.2   Gaverbeekse meersen  
3.3   Bovenloop Zouwbeekvallei 

 



Gewenste Ruimtelijke Structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – Gewenste Ruimtelijke Structuur 
regio Leiestreek 

maart 2008

34/68 

Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en 
landschapselementen 

 
boscomplexen met 
hoofdfunctie natuur 

 

 
bossen met verweving 
van functies 
(pijl = bosuitbreiding) 

- De ecologisch meest waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende 
bossen zijn of worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor dit 
complex (Spitaalsbossen-complex, 4.5) wordt gestreefd naar herstel van de 
waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en een meer 
natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen 
vegetatie (bos, open vegetaties, heide, …). Dit waardevolle complex wordt 
ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende gehelen. Ecologische bosuitbreiding is 
mogelijk. 

- De overige bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevings-
gebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies accenten worden gelegd 
(natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw…). 

- Enkele boscomplexen, waaronder het grote Spitaalsbossen-complex (4.5) en 
verder het Lozerbos (4.4) en de Hospicebossen (4.1) zijn structuurbepalend voor 
deze regio en bieden ruimte voor de ontwikkeling van de potenties aan heide en 
heischraal grasland. 

- De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de 
bestaande bossen, door bosuitbreiding en door het realiseren van bosverbindingen 
via kleine landschapselementen of stapsteenbosjes. Bosuitbreiding houdt rekening 
met andere natuurwaarden en versterkt de landschappelijke kwaliteiten.  

- De ontwikkeling van de nieuwe bos- en groenstructuur bos Vossenhol (4.2) dient 
bij voorkeur te zorgen voor een versterking van het landschap en het ecologische 
netwerk. Het bos heeft voornamelijk een sociaal-recreatieve functie.  

- De bossen van Nazareth (4.3), Lozer (4.4) en de Hospicebossen (4.1) hebben een 
belangrijke recreatieve en landschappelijke functie. De recreatieve functie wordt 
ruimtelijk gestuurd door de lokale draagkracht van het bos. 

- Het ruimtelijk beleid laat een behoud toe van het cultuurhistorisch erfgoed van de 
kasteeldomeinen. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zacht recreatie, rekening houdend met de ecologische 
draagkracht. 

 

Gebieden: 

Kaart 5a Kaart 5b 
4.1   Hospicebossen 4.4   Lozerbos 
4.2   Bos Vossenhol 4.5   Spitaalsbossen-complex 
4.3   Bossen kasteel Nazareth   

 

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw, grasland- 
en bosontwikkeling 

 

 

- Delen van het mozaïeklandschap worden gedifferentieerd als 
natuurverwevingsgebied, delen kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos 
hebben. 

- Het ruimtelijke beleid is gericht op het creëren van een verwevenheid van de 
landbouwfunctie met de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel 
van de kleine landschapselementen met ruimte voor bosuitbreiding. Het beheer 
van deze kleine elementen wordt bevorderd en de landbouw wordt via 
stimulerende maatregelen zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden. 

- Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapselementen is ruimte voor 
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. 

- In de beekvalleien wordt voldoende ruimte gevrijwaard voor de duurzame 
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van beekgebonden ecotopen en 
kleine landschapselementen die kenmerkend zijn voor deze valleien. In de 
beekvalleien wordt voldoende ruimte gevrijwaard voor het functioneren van de 
structuurbepalende (alluviale) processen. De vochtafhankelijke ecotopen zoals 
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soortenrijke graslanden en beekbegeleidende bossen krijgen er extra 
ontwikkelingsperspectieven. 

- De omgeving van het kasteeldorp Nokere kenmerkt zich door een uitgesproken 
reliëfrijk kleinschalig landschap met bosfragmenten en relatief brede alluvia met 
grasland. Het gebied bevindt zich in de overgangszone tussen zand- en 
zandleemstreek. Het  mozaïeklandschap van Nokere (5.1) wordt gevrijwaard van 
verdere bebouwing. Verder gaat er bijzondere aandacht naar behoud en herstel 
van waardevolle ecologische en landschappelijke verbindingen tussen de 
natuurkernen van Nokere en de natuurkernen in de ruimere omgeving 
(Spitaalsbossen-complex, Bouvelobos, Zouwbeekvallei). 

- Het landgebruik op de hellende delen houdt rekening met de erosiegevoeligheid. 

- De cultuurhistorische identiteit wordt behouden en is ruimtelijk bepalend in de 
mozaïek van natuur, bos en landbouw.  

- Het landschappelijk waardevol karakter van deze gebieden biedt belangrijke 
troeven voor de ontwikkeling van zachte recreatie, voor zover het de draagkracht 
van de landbouw- of natuurfunctie niet overschrijdt. 

 
Gebieden: (kaart 5b) 

5.1   Complex Nokere 
 

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 

 
in overdruk 

- Een relatief groot aantal landschappen (kasteeldomeinen, dorpskernen, kouters, 
bossen en omgeving …) bezit uitgesproken esthetische en cultuurhistorische 
waarden. Het ruimtelijke beleid ondersteunt het behoud of herstel van deze 
erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang. Hier zijn de gave landschappen 
overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas. Gebied 6.3 
heeft landschappelijke waarden die belangrijk zijn op Vlaams niveau. 

 
Gebieden: 

Kaart 5a Kaart 5b 
6.1   Scheldemeersen te Zevergem 6.2   Kasteeldomein van Lozer 
 6.3   Nokere 
 6.4   Spitaalsbossen-complex en omgeving  

 

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen 

 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. 

- Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en 
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige 
landschappelijke entiteiten. 

- Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde 
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of 
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.  

- Een aantal kasteeldomeinen en –parken kan tevens een rol opnemen als geheel of 
gedeeltelijk openbaar groengebied. 

Gebieden (niet limitatieve lijst): 

Kaart 5a Kaart 5b 
7.1   Kasteel Van Welden Zevergem 7.9   Kasteel Ter Walle 
7.2   Militair domein Hospicebossen (= 4.1) Nazareth 7.10 Klein Beauraing 
7.3   kasteeldomein / s’ Gravendreef 7.11 Blauwkasteel 
7.4   Kasteel Wagenschot 7.12 Kasteel Karmel 
7.5   Kasteel van Nazareth (4.3) 7.13 Kasteel Nokere 
7.6   Kasteelke  7.14 Kasteelpark Lozer 
7.7   Molensing  7.15 Kasteelpark Wortegem 
7.8   Kasteelpark domein Ceder  7.16 Kasteel van Herlegem  
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Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische waarde 

 

- Natuur is nevenfunctie in deze gebieden. Deze gebieden kunnen als 
natuurverwevingsgebied gedifferentieerd worden. 

- Het ruimtelijk beleid van de ontginningsput en zijn directe omgeving biedt een 
potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van bos, en van natuur- en 
landschapswaarden verbonden aan moeras(bos), open water, oevers en taluds in 
verweving met zachte recreatie.  

 
Gebieden: 

8.1   Ontginningsgebied buurt Ganzenbroek ‘de Skiput’ (kaart 5a) 
8.2   Indiana vijver (De Pinte) (kaart 5a) 
8.3   Papelenvijver / Callemoeie (kaart 5b)  
8.4   Ontginningsvijver MOW (kaart 5b) 

 

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 

 
beek 

 
droog lineair element 

 

- Een aantal beken en droge lineaire elementen hebben een functie als 
natuurverbinding en zijn belangrijk voor de migratie van planten en dieren. Vaak 
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende 
landschappelijke dragers. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos, 
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor 
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt. 

- In overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijke 
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing. 

- Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde 
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. 

- Het ruimtelijke beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen 
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze 
natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een 
provinciale planningstaak. 

 

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande 
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen). 
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang: 
- spoorwegbedding Gaverbeekse meersen / Waregem 

 

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open ruimteverbindingen zijn essentieel om de verstedelijking van 
open landbouwgebieden tegen te gaan en de openheid van het landschap te 
garanderen. Zij worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining. 

 

Gebieden: 

9.1    Open ruimteverbinding tussen Machelen en Olsene (kaart 5a) 
9.2    Open ruimteverbinding tussen Zulte en Waregem (kaart 5a) 
9.3    Open ruimteverbinding tussen De Pinte en Astene (kaart 5b) 
9.4    Open ruimteverbinding tussen De Pinte en Hospicebossen (kaart 5b) 
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Ontwikkelen van randstedelijke of recreatieve groengebieden 

 

 

 

- Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als 
natuurverwevingsgebied. (Zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal 
nevengeschikte functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw 
de hoofdfunctie zijn.  

- Randstedelijke groene ruimtes kunnen uitgebouwd worden als groenpolen voor 
zachte recreatie met een meerwaarde voor natuur en rekening houdend met de 
landschappelijke en cultuurhistorische context.  

- Het Parkbos Gent is één van de te ontwikkelen groenpolen binnen de afbakening 
van het grootstedelijk gebied Gent. De toekomstige groenpool situeert zich op 
delen van het grondgebied Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem. De 
voornaamste doelstelling voor de ontwikkeling van het Parkbos is tegemoetkomen 
aan de vraag naar meer bos en recreatief groen. Bovendien moet de biodiversiteit 
in het gebied verhoogd worden. Landschapsherstel en -ontwikkeling is daarbij één 
van de belangrijkste actiepunten. Daarmee samenhangend wordt verwacht dat ook 
een aantal natuurwaarden wordt verbeterd. De visies uit het (gefinaliseerde) 
afbakeningsproces van Gent worden in dit proces niet in vraag gesteld. 

- Het stadsrandbos Deinze vormt een belangrijke te ontwikkelen recreatieve 
groenpool voor het kleinstedelijk gebied Deinze. Naast bosuitbreiding en 
versterking van de oude bosfragmenten gaat aandacht naar het versterken, 
herstellen en ontwikkelen van het kleinschalige dreven- en landbouwlandschap en 
het poelen- en slotensysteem. 

- Een goede recreatieve ontsluiting voor deze groenpolen is wenselijk. 

 
Gebieden: (kaart 5a) 

10.1   Groenpool Parkbos Gent 
10.2   Stadsrandbos Deinze - Astenedreef  

 

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

 

- Het Vlaams gewest bakende het grootstedelijk gebied Gent af. Dit proces stelt 
deze visie niet meer in vraag. 

- Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Deinze en Oudenaarde is een 
provinciale taak. 

- Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt 
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht. 

- De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen 
behouden. 

 
Gebieden: 

11.1   Grootstedelijk gebied Gent (kaart 5a) 
11.2   Kleinstedelijk gebied Deinze (kaart 5b) 
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4.5 Deelruimte 5. Zandlemig en lemig Interfluvium Leie-Schelde 
Het Zandlemig en lemig Interfluvium Leie-Schelde wordt in het westen begrensd door de stedelijke gebieden van 
Kortrijk en Waregem, in het zuiden door de gewestgrens. In het oosten is de Scheldevallei de grens en in het 
noorden het zandig interfluvium. Hier vormen de Spitaalsbossen en de gewestwegen Wortegem-Kruishoutem-
Zingem de grens. 

KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZANDLEMIG EN LEMIG INTERFLUVIUM LEIE-SCHELDE 
(6a EN 6b) 

Landbouw, rekening houdend met de hoge landschappelijke waarden van deze deelruimte, is structuurbepalend 
voor het Zandlemig en lemig interfluvium. Voorts zijn de ecologisch belangrijke boscomplexen met hoofdfunctie 
natuur structuurbepalend, zoals Bouvelo- en Hemsrodebossen. Deze bossen worden uitgebreid. In de belangrijke 
beekvalleien vormen landbouw en natuur globaal genomen nevenfuncties. 

 

 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zandlemig en lemig Interfluvium is opgebouwd uit ruimtelijke 
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 6a en 6b). 

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor landbouw in een waardevol landschap 

 

 

- In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt landbouw als ruimtelijke drager 
erkend en gevrijwaard. Landbouw is er de hoofdfunctie. 

- De kwaliteiten van het waardevolle landschap van het (zand)lemig interfluvium 
worden behouden en hersteld. Randvoorwaarden voor bijkomende bebouwing zijn 
in dit kader aangewezen. Bouwvrije zones kunnen aangeduid worden ter 
bescherming van grondgebonden landbouw en van de landschappelijke 
kwaliteiten. 

- Deze landbouwgebieden kennen dikwijls steilere hellingen. Het ruimtelijk beleid 
ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems. 

- Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (bosjes, 
dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten 
vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via 
stimulerende maatregelen het versterken van een netwerk van deze elementen. 

- Aansluitend op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het 
landbouwgebied verspreid kleinere beken en sloten voor waar een goede 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Een betere 
landschapsecologische basiskwaliteit wordt bekomen. Het netwerk van kleine 
landschapselementen functioneert als ecologische infrastructuur en draagt bij tot 
de regionale identiteit. Er gaat bijzondere aandacht naar de verbindende functie 
van dit netwerk tussen de bossen en tussen de beekvalleien. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

 

Gebieden: 

1.1   (kaart 6a) Landbouwgebied van het noordelijke (zand)lemig interfluvium 
1.2   (kaart 6b) Landbouwgebied van het zuidelijke (zand)lemig interfluvium 
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Versterken van de bosstructuur en (omgevende natuurwaarden) 

 
boscomplexen met 
hoofdfunctie natuur 

 
bossen met een 
verweving van functies 
(pijl = bosuitbreiding) 

- De ecologisch meest waardevolle delen van de voor de natuurlijke structuur 
bepalende bossen, Hemsrodebos (2.1), Bouvelobossen (2.2), Bassegembos (2.3), 
Hellebos (2.4), Argendaalbos (2.11), Bellegembos (2.12), maken deel uit van of 
worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Natuur is er de 
hoofdfunctie. Hier primeert de versterking van de natuurfunctie in de bossen en 
door bosuitbreiding onmiddellijk rond de bossen. Voor deze complexen wordt 
gestreefd naar herstel van de waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle 
gradiënten en een meer natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen 
verschillende typen vegetatie (bos, open vegetaties,  …). Deze waardevolle 
bossen worden ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende complexen.  

- De overige structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als 
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur, 
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw…) accenten worden 
gelegd. 

- De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de 
bestaande, zeer waardevolle helling-, bron- of plateaubossen, door bosuitbreiding 
en door het realiseren van bosverbindingen via kleine landschapselementen of 
stapsteenbosjes (dit laatste bv. bij het Grandvalbos (2.17), het Kooigembos (2.18), 
de bosjes van de kasteeldomeinen van Wannegem (2.7), van Mullem (2.8), van 
Spiere (2.19), van Bossuit (2.20) en van Kerkhove-Varent (2.21)). Bosuitbreiding 
houdt rekening met andere natuurwaarden en versterkt de landschappelijke 
kwaliteiten. 

- De bossen met kasteel(parken) hebben een belangrijke cultuurhistorische functie 
die gevrijwaard of hersteld wordt. 

- In het ontginningsgebied De Kwadestraat (2.16) worden als nabestemming bos- en 
andere natuurwaarden ontwikkeld (ontginningsplas 7.1). Langs de oostelijk zijde 
van de vaart bij Moen wordt het bosje ook uitgebreid. 

- In het Sint-Arnolduspark (2.5) is het behoud van de recreatiefunctie belangrijk, 
naast het behoud van de cultuurhistorische functie. 

 

Gebieden: 

Kaart 6a Kaart 6b 
2.1   Hemsrodebos 2.11  Argendaalbos  
2.2   Bouvelobossen   2.12  Bellegembos 
2.3   Bassegembos 2.13  Mortagnebos 
2.4   Hellebos 2.14  Orveytbos en bosje oostelijke zijde vaart 
2.5   Sint-Arnolduspark en schermbosje 

Aardappelhoek 
2.15  Banhoutbos 

2.6   bos kasteeldomein Aaishove 2.16  Bos De Kwadestraat 
2.7   bosjes kasteeldomein Wannegem-Lede 2.17  Grandvalbos 
2.8   bosjes kasteeldomein Mullem 2.18  Kooigembos 
2.9   bos kasteeldomein Essenhof 2.19  bos kasteeldomein van Spiere 
2.10 bos Biesvijver 2.20  bos kasteeldomein van Bossuit 
 2.21  bos kasteeldomein Kerkhove-Varent  

 

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in de Nederbeekvallei met ruimte voor 
waterberging 

 
 

- Natuur is de hoofdfunctie. 

- Een deel van de vallei van de Nederbeek is structuurbepalend voor de natuurlijke 
structuur op bovenlokaal niveau. Deze vallei is of wordt opgenomen in het Vlaams 
Ecologisch Netwerk. 

- In deze beekvallei staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en 
waterbergingsfunctie voorop. Een meer natuurlijk beeksysteem is gewenst. Er 
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van een kleinschalig 
valleilandschap met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten, 
bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar 
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drogere valleiflanken. 

- De vallei wordt gevrijwaard van verdere bebouwing.  

- Landbouw op permanente graslanden, kan een natuurondersteunende en 
landschapsverzorgende taak opnemen. 

 

Gebieden (op kaart 6a): 

3.1   De Nederbeekvallei 
 

Versterking van de natuurwaarden van de vaarttaluds van Moen 

 
 

- De gradiëntrijke vaarttaluds te Moen hebben natuurwaarden van Europees niveau 
en zijn of worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Deze 
natuurwaarden worden versterkt en voldoende gebufferd. De westelijke vaarttaluds 
sluiten aan bij het Orveytbos (2.14). Langs de oostelijke zijde wordt de bosstructuur 
(op een oude beboste spoorwegberm) beperkt versterkt. 

 

Gebieden (op kaart 6b): 

4.1   De vaarttaluds van Moen 

 

Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging 

 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn nevengeschikte functies. Delen van het valleilandschap kunnen een 
hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en 
waterberging, en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en 
kwaliteitsverbetering van de beekgebonden en andere ecotopen kenmerkend voor 
deze valleien en van kleine landschapselementen. In deze valleien blijft 
grondgebonden landbouw behouden. 

- Waar opportuun, voornamelijk in de vallei van de Rooigembeek (5.1), wordt dit 
gecombineerd met de verhoging van het waterbergende vermogen. 

- Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine 
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd 
op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

- In de vallei van de Rooigembeek (5.1) liggen bossen en kasteelparken. Hier is de 
versterking van de bosstructuur en het herstel van de cultuurhistorische waarden 
belangrijk. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie, voor zover de draagkracht van de landbouw- of 
natuurfunctie niet overschreden wordt. 

- Deze valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 

Gebieden: 

Kaart 6a Kaart 6b 
5.1   Rooigembeek en Stroomken  5.4   Biestbeekvallei 
5.2   Tjammelbeek- en Maalbeekvallei  5.5   Sint-Arnoldusbeekvallei (deel zuid) 
5.3   Sint-Arnoldusbeekvallei (deel noord) 5.6   Scheebeekvallei 
 5.7   Parochiebeekvallei  
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Mozaïeklandschap met behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven 
met landbouw (met vrijwaren van waardevol reliëfelement) 

 

 
waardevol reliëfelement 

- Delen van dit mozaïeklandschap worden gedifferentieerd als natuurverwevings-
gebied. Delen kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos hebben. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en 
waterberging, en vrijwaart voldoende ruimte voor landschapsherstel, voor 
duurzame instandhouding en kwaliteitsverbetering van de kleine 
landschapselementen, van de beekgebonden ecotopen en van de andere 
ecotopen kenmerkend voor deze valleien.  

- Via stimulerende maatregelen wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op 
de aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

- De Tiegemberg (6.3) wordt als structuurbepalend reliëfelement en 
landschappelijke baken gevrijwaard. 

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding op de erosiegevoelige hellingen.

- In de valleien van de Zandbeek (6.5) en de Bouvriebeek (6.6) wordt aandacht 
besteed aan de verhoging van het waterbergende vermogen. In de 
Tjammelbeekvallei en omgeving (6.1) wordt het bronhoofd behouden en 
ecologisch versterkt.. In deze valleien liggen bossen en kasteelparken. Versterking 
van de bosstructuur en herstel van de cultuurhistorische waarden is belangrijk. 

 
Gebieden: 

6.1   Tjammelsbeekvallei en omgeving (kaart 6a) 
6.2   Weedriesbeekvallei en omgeving (kaart 6a) 
6.3   Tiegemberg - Hooghof aansluitend bij de vallei van de Sint-Arnoldusbeek (kaart 6a) 
6.4   Braambeekvallei en omgeving (kaart 6b)  
6.5   Vallei van de Zandbeek (kaart  6b) 
6.6   Vallei van de Bouvriebeek (kaart 6b) 

 

Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische waarde 

 

- De groeve en zijn directe omgeving biedt een potentieel voor het behoud en de 
ontwikkeling van bos, en van natuur- en landschapswaarden verbonden aan 
moeras(bos), open water, oevers en taluds. Deze natuurwaarden worden bij 
voorkeur al ontwikkeld in de luwe zones tijdens de ontginning. 

 
Gebieden (op kaart 6b): 

7.1   Ontginningsgebied De Kwadestraat 

 

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 

 
beek-kanaal 

- Een aantal beken, het kanaal Kortrijk-Bossuit en oude spoorwegbeddingen hebben 
een functie als natuurverbinding. Vaak zijn deze verbindende elementen tevens 
belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos, 
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor 
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt. 

- Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde 
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. 

- De oude spoorwegbeddingen en het kanaal hebben tevens een recreatieve 
functie. Het ruimtelijk beleid ondersteunt deze functie, in evenwicht met de 
natuurverbindende functie en landschappelijke kwaliteiten. 

- Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen 
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze 
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
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spoorwegbedding 

 

provinciale planningstaak.  

- Enkele beken hebben ook een bovenlokaal belang binnen de natuurlijke structuur 
en zijn niet of niet helemaal aangeduid als natuurverbindingsgebied: de 
Marollebeek (Oudenaarde), het stroomafwaarts gedeelte van de Nederbeek , 
Vrankaartbeek (stroomopwaarts Rooigembeek), Bosbeek, Kasteelbeek, Keibeek, 
Avelgembeek en Kasselrijbeek. 

 

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande 
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen). 

Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang: Marollebeek, deel van de Nederbeek, 
Vrankaartbeek, Bosbeek, Kasteelbeek, Keibeek, Avelgembeek en Kasselrijbeek. 

 

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 

 
in overdruk 

- Een relatief groot aantal landschappen (dorpskernen, kasteeldomeinen, kouters, 
bossen en omgeving …) bezit uitgesproken esthetische en cultuurhistorische 
waarden. Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met name de 
ankerplaatsen uit de landschapsatlas. Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud 
of herstel van deze erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang. 

- Het gebied 8.3 “kasteeldomeinen van Aaishove, Mullem en Wannegem” heeft een 
uitzonderlijk belang op Vlaams niveau. 

 

Gebieden: 

Kaart 6a Kaart 6b 
8.1   Bouvelobos en Hemsrode 8.4   Argendaalbos en Bellegembos 
8.2   Tiegemberg 8.5   Grandvalbos en Kooigembos 
8.3   Kasteeldomeinen van Aaishove, Mullem 

en Wannegem 
8.6   Kasteeldomein Spiere 

 8.7   Banhoutbos 
 8.8   Sint-Pietersbrug 
 8.9   Bossuit  

 

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen 

 
ster : bijzondere 
recreatieve functie 

- Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park. 

- Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en 
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige 
landschappelijke entiteiten. 

- Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde 
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of 
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.  

- De natuurwaarden binnen deze complexen worden opgewaardeerd. Een ruimtelijk 
versterken van deze kernen zorgt voor een versterking van de natuurfunctie. 

- Een aantal kasteeldomeinen en parken kan tevens een rol opnemen als geheel of 
gedeeltelijk openbaar groengebied. 

- Het Sint-Arnolduspark heeft een belangrijke recreatieve functie. 
 

Gebieden (niet limitatieve lijst): 

Kaart 6a Kaart 6b 
9.1   =2.6 kasteeldomein Aaishove (Kruishoutem) 9.8   Kasteel Argendaal 
9.2   =2.8 kasteeldomein de Gerlache (Mullem) 9.9   Kasteeldomein Mortagne Bellegem 
9.3   = 2.7. Kasteeldomein de Ghellinck 

Wannegem-Lede 
9.10 Domein Beerbos  

9.4   = 2.9 (kasteel)park Essenhof,  
        kasteeldomein van Moregem (Oudenaarde) 

9.11 Park den Helder 
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9.5   Park Axelwalle (Oudenaarde) 9.12 = 2.19 Kasteeldomein Spiere 
9.6   Kasteeldomein Hemsrode 9.13 = 2.20 Kasteeldomein Bossuit 
9.7   = 2.5 Sint-Arnolduspark 9.14 = 2.15 Kasteeldomein Banhout 
 9.15 = 2.21 Kasteelpark Kerkhove-Varent  

 

Vrijwaren en herstellen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw (met 
vrijwaren van waardevol reliëfelement steilrand Moregem) 

 

 

- Landbouw is hoofdfunctie. Delen van het gebied kunnen worden gedifferentieerd 
als natuurverwevingsgebied. 

- De steilrand te Moregem (10.1), en de hierop gelokaliseerde bronbosjes, worden 
als structuurbepalende reliëfelementen en landschappelijke bakens gevrijwaard. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de 
opwaardering van de ecologische functie en vrijwaart voldoende ruimte voor het 
behoud, en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en 
kleine landschapselementen. 

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding. 

 
Gebieden (op kaart 6a): 

10.1   Steilrand en bronbosjes te Moregem-Ooike  
10.2   Kleinschalig landschap omgeving Axelwalle (Zingem-Oudenaarde) 

 

Vrijwaren van structurerende, landschappelijk waardevolle reliëfelementen 

 
 

- De landschappelijk waardevolle heuvelrug van het interfluvium moet 
landschappelijk gevrijwaard blijven.  

- Markante (plateau)hellingen en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden. Ook 
provinciale of lokale initiatieven die beperkingen opleggen aan de inplanting van 
nieuwe (bedrijfs)gebouwen zijn mogelijk. 

- Behoud en herstel via stimulerende maatregelen van kleine 
landschapspelelementen is wenselijk. 

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding. 

 
Gebieden: 

11.1 heuvelrug Leie – Schelde interfluvium     
 

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakende het regionaalstedelijk gebied Kortrijk af. Voor dit 
gebied is een visie vastgesteld. Vanuit het Vlaams niveau wordt deze visie in dit 
proces niet meer in vraag gesteld. Een aantal belangrijke elementen uit deze visie 
is op de kaarten als referentie weergegeven. 

- Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Waregem en Oudenaarde is een 
provinciale taak. 

- Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt 
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht. 

- De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen 
behouden. 

 

Gebieden: 

12.1   (kaart 6b) regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
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4.6 Deelruimte 6. Vallei van de Bovenschelde 
De Vallei van de Bovenschelde is de (pleistocene) Scheldevallei in Vlaanderen stroomopwaarts van Gent. De 
oostgrens is de grens met de buitengebiedregio’s Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen. Hier vormen de 
steilrand of de gemeentegrenzen van Merelbeke, Zwalm, Maarkedal en Kluisbergen de grens. Voor de 
visievorming is de vallei van de Bovenschelde als één geheel benaderd. Ten zuiden van Oudenaarde ligt de 
westelijke grens op de gewestwegen N453-N8-N435 tussen Petegem en Kerkhove, en de Kortrijkstraat tussen 
Petegem en Bevere. De voet van de getuigenheuvels vormt de oostelijke grens.  

KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE VALLEI VAN DE BOVENSCHELDE (7a, 7b EN 7c) 

De vallei van de Bovenschelde is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Binnen dit 
natuurcomplex wordt gestreefd naar een afwisseling van meersen, verspreide moerassige delen en kleine 
landschapselementen en bos, die in bepaalde delen verweven voorkomen met de landbouw. De hoger gelegen 
delen van de deelruimte worden erkend en gevrijwaard voor de land- en tuinbouw. 
 
 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vallei van de Bovenschelde is opgebouwd uit ruimtelijke 
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 7a, 7b en 
7c). 

Behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging 

 

- De vallei van de Bovenschelde, inclusief de pleistocene vallei, is 
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Deze 
valleidelen hebben als hoofdfunctie natuur. Zij zijn of worden opgenomen in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk. Behoud en ontwikkeling van de natuur- en 
waterbergingsfunctie staat voorop. De landbouw, als gebruiker van graslanden, 
kan gestimuleerd worden om lokaal een natuurondersteunende en 
landschapsverzorgende taak op te nemen.  

- De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun 
systeemkenmerken. Het herstel van de natuurlijke overstromingsdynamiek (in de 
vallei) en de oeverwal-komgrondstructuur van de Schelde en haar zijbeken wordt 
vooropgesteld. Een aantakking van afgesneden meanders is gewenst bij 
voldoende verbetering van de waterkwaliteit. Er wordt een ecologisch optimaal 
waterpeil nagestreefd. Het functioneren van structuurbepalende processen zoals 
alluviale processen, natuurlijke afwatering, meanderingsprocessen, kwel, erosie - 
sedimentatie,…wordt ruimtelijk ondersteund.  

- De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de 
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om 
de biotopen van deze gradiënten te behouden of te herstellen. Er is bijzondere 
aandacht voor de valleiranden. 
De ganse breedte van de vallei plus steilranden wordt maximaal ruimtelijk benut 
om de gradiënten en de daaraan gerelateerde levensgemeenschappen kansen te 
bieden. Bijzondere aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, 
een natuurlijke waterhuishouding, het herstel van de morfologie en dynamiek van 
de waterloop en het verhogen van het kombergend vermogen.  

- Lokaal kan gestreefd worden naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap 
met een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en de spontane 
ontwikkeling van diverse karakteristieke bostypes.  

- De Vestingen en de Meerspoort bij Oudenaarde (1.6) bevatten belangrijke te 
versterken relictwaarden van het Scheldevalleilandschap,   

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie rekening houdend met de ecologische 
draagkracht. De Scheldemeersen van Nederename, Ename en Edelare tot aan de 
Ohiobrug hebben een bijzondere archeologische waarde (1.4, 2.10). 

Gebieden: 

Kaart 7a Kaart 7b 
1.1   Scheldevallei tussen Gavere en Gent  
        en vallei Molenbeek 

1.4   Scheldevallei Heurne-Nederename- 
        Zwalm 

1.2   Gaverse Scheldemeersen 1.5   Vallei aan Bos t’ Ename 
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1.3   Meersen Zingem 1.6   Vestingen - Meerspoort Oudenaarde  
Kaart 7b (vervolg) Kaart 7c 
1.7   Langemeersen  1.10 Vallei van de Scheebeek 
1.8   Scheldevallei Kerkhove (d’Heye),  
        monding Parochiebeek 

1.11 Scheldevallei Avelgem 

1.9   Scheldevallei Berchem – Paddenbroek 1.12 Scheldevallei Outryve 
 1.13 Scheldevallei Bossuit - Outryve 
 1.14 Scheldevallei Helkijn  

 

Behoud en versterken van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor waterberging 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn hier nevengeschikte functies. Beperkte delen van dit landschap 
kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. 

- De vallei van de Bovenschelde (inclusief de pleistocene vallei) en diverse valleien 
van beken die erin uitmonden zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur 
op bovenlokaal niveau. Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de 
landbouw, natuur, bos en waterberging en vrijwaart voldoende ruimte voor een 
duurzame instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de riviergebonden 
ecotopen. 

- De natuurlijk overstroombare meersengebieden, steilranden en plaatselijk 
aanwezige kleine landschapelementen dienen gevrijwaard te worden en/of 
hersteld. Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten 
worden beschermd en opgewaardeerd. Het kenmerkende meersenlandschap 
wordt behouden.  

- Rekening houdend met de nevenfuncties wordt het herstel van de natuurlijke 
overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Schelde en haar zijbeken 
vooropgesteld, evenals het voorzien van ruimte voor het natuurlijk functioneren 
van structuurbepalende processen zoals kwel, meanderingsprocessen, erosie-
sedimentatie. Een aantakking van afgesneden meanders wordt vooropgesteld bij 
een voldoende waterkwaliteit. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in 
relatie tot hun systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil 
nagestreefd. 

- Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van de ecotopen en kleine 
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk 
afgestemd op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

- Het herstel van het kleinschalige landschap is gewenst in delen van de valleien de 
Rennebeek (2.11) en de Scheebeek (2.14), met afwisseling van grasland 
omzoomd door houtkanten en bomenrijen en met beekbegeleidend bos, 
verspreide moerassige delen en andere beboste delen. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie rekening houdend met de ecologische 
draagkracht. De Scheldemeersen van Nederename, Ename en Edelare tot aan de 
Ohiobrug hebben een archeologische waarde (1.4, 2.7). 

- De open kouter in de Rennebeekvallei (2.11), de Rug van Waarde, grenzend aan 
de N60, wordt gevrijwaard voor landbouw. 

- Deze valleigebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 

 
Gebieden: 

Kaart 7a Kaart 7b 
2.1   Overgangsgronden linkeroever 2.5   Vallei Oosebeek Welden – Roth 
2.2   Overbeke 2.6   Scheldevallei Eine 
2.3   Scheldevallei Gavere – Zwalm  2.7 Scheldevallei Ename 
2.4   Scheldevallei Zingem 2.8 Meldenmeersen 
 2.9 Scheldevallei Elsegem 
 2.10 Heisbroek - Molenbeek 
 2.11 Rennebeekvallei 
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Kaart 7c  
2.12 Scheldevallei Waarmaarde  
2.13 Rietveld Ruien  
2.14 Omgeving Scheebeek  
Kaart 7c (vervolg)  
2.15 Molenbeekvallei Berchem  
2.16 Scheldevallei Ruien  
2.17 Rijtgracht ten zuiden van Avelgem  
2.18 Scheldevallei Outryve  
2.19 Scheldevallei Spiere   

 

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw als drager van de 
open ruimte 

 
 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- In deze landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als ruimtelijke drager 
erkend en gevrijwaard.  

- De landbouwgebieden gelegen in een landschap onder verstedelijkingsdruk zoals 
in de omgeving van Gent, zorgen voor een landschappelijke visuele openheid.  

- De karakteristieke open kouters worden zoveel mogelijk gevrijwaard van 
bebouwing. 

- Er worden ruimte en ruimtelijke randvoorwaarden voorzien voor een versterking 
van het raamwerk van kleine natuur-, bos- en landschapselementen, zodat een 
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt en zodat de overgang 
tussen natuurkernen en landbouwkerngebieden minder scherp wordt. In het 
bijzonder wordt werk gemaakt van een versterking van de natuurverbindende 
functie tussen de getuigenheuvels en de vallei.  

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

 
Gebieden: 

Kaart 7a 
3.1   Landbouwgebied Zevergem 
3.2   Landbouwgebied Melsen - Semmerzake  
3.3   Landbouwgebied Dikkelvenne 
3.4   Landbouwgebied Zingem - Heurne  

Kaart 7b 
3.5   Landbouwgebied Welden - Nederename  
3.6   Landbouwgebied Petegem 
3.7   Landbouwgebied Melden – Kluisbergen  
3.8   Landbouwgebied Leupegem 

Kaart 7c 
3.9   Landbouwgebied Kerkhove - Avelgem  
3.10 Landbouwgebied Outrijve 
3.11 Landbouwgebied Helkijn 

 



Gewenste Ruimtelijke Structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – Gewenste Ruimtelijke Structuur 
regio Leiestreek 

maart 2008

47/68 

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen 

 

 

- Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park. 

- Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en 
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige 
landschappelijke entiteiten. 

- Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde 
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of 
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.  

- Een aantal kasteeldomeinen en parken kunnen tevens een rol opnemen als geheel 
of gedeeltelijk openbaar groengebied. 

- Belangrijkste kastelen en parken zijn: Axelwalle, Ten Dalle, Te Berg, Mijleke, Ter 
Wallen, Kwenenbos, Warande, Borgwal, Boudries.  

 
Gebieden (niet limitatieve lijst): 

Kaart 7a Kaart 7b 
4.1   Kasteel Ten Dalle 4.3   zone ‘Speibos’ 
4.2   Kasteel Warande 4.4   Domein De Gellinck 
 4.5   Restanten van het voormalig kasteel Hege 
Kaart 7c:  
4.6   Kasteelpark van Helkijn   

 

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 

 
in overdruk 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de esthetische en 
cultuurhistorische waarden. Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met 
name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas. 

- Bijkomende bebouwing is niet wenselijk. 

 
Gebieden: 

Kaart 7a 
5.1   Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode 
5.2   Scheldevallei tussen Welden en Gavere 
 
Kaart 7b 
5.3   Scheldevallei Heurne 
5.4   Dorpskern en archeologische site Ename en deel van bos ‘t Ename 
5.5   Scheldemeersen Bevere-Petegem - Melden 
5.6   Vlaamse Ardennen Koppenberg tot Kluisbergen 
 
Kaart 7c 
5.7   Scheldemeanders Avelgem 

 

Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische waarde 

 

- Het ruimtelijk beleid van de ontginningsput en zijn directe omgeving biedt een 
potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van bos, en van natuur- en 
landschapswaarden verbonden aan moeras(bos), open water, oevers en taluds. 

- Voor de ontginningsput Eine en omgeving (6.1) is natuur nevengeschikt. Delen van 
het gebied kunnen aangeduid worden als natuurverwevingsgebied. 

- Ontginningsput Donk in Oudenaarde (6.2) is een recreatiedomein waar natuur 
deels een ondergeschikte functie en deels een nevengeschikte functie is. 

 
Gebieden: (kaart 7b) 

6.1   Ontginningsgebied Eine 
6.2   Ontginningsgebied Donk Oudenaarde 
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Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 

 
beek 

 
droog lineair element 

- Een aantal beken en droge lineaire elementen heeft een functie als 
natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. Vaak 
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende 
landschappelijke dragers. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, 
natuur, bos) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte 
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt. 

 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en 
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing. 

- Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde 
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. 

- Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen 
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze 
natuurverbindingen is een provinciale planningstaak. 

 

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande 
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen). 
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang: 
- spoorwegbedding Ruien-Avelgem 
- spoorwegbediing Avelgem-Schelde 

 

Behoud en versterken van de landschappelijke en natuurwaarden in stedelijk recreatiegebied en 
golfterrein 

 

 

 

- Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als 
natuurverwevingsgebied. 

- Randstedelijke groene ruimtes kunnen uitgebouwd worden als groenpolen voor 
zachte recreatie met een meerwaarde voor natuur en rekening houdend met de 
landschappelijke en cultuurhistorische context. Donk in Oudenaarde is een gebied 
waar natuur deels nevengeschikt, deels ondergeschikt is (7.1). 

- De aanwezige natuurwaarden blijven maximaal gevrijwaard, rekening houdend 
met het recreatieve medegebruik. 

- Een goede recreatieve ontsluiting is gewenst. 

Gebieden: (kaart 7b) 
7.1   Donk Oudenaarde  
7.2   Golfterrein Petegem 

 

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

 

- Het Vlaams gewest bakende het grootstedelijk gebied Gent af. Dit proces stelt 
deze visie niet meer in vraag. Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied 
Oudenaarde is een provinciale taak. 

- Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt 
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht. 

- De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen 
behouden. 

 
Gebieden: 

8.1   Grootstedelijk gebied Gent (kaart 7a) 
8.2   Kleinstedelijk gebied Oudenaarde (kaart 7b) 
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4.7 Deelruimte 7. Rug van Westrozebeke 
De deelruimte Rug van Westrozebeke wordt in het westen begrensd door de buitengebiedregio Kust-Polders-
Westhoek. In het noorden vormen de voet van de heuvelrug en het regionaalstedelijk gebied Roeselare de grens, 
in het oosten de E403/A17, en in het zuiden de stadskernen van Menen en Wervik. 

KAART 8 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE RUG VAN WESTROZEBEKE 

In de deelruimte Rug van Westrozebeke is landbouw globaal genomen structuurbepalend op Vlaams niveau. 
Voor de natuurlijke structuur is voornamelijk de Heulebeek structuurbepalend. In het noorden van het gebied 
worden enkele stapsteenbosjes versterkt. De landschappelijke waarden van het reliëfelement Rug van 
Westrozebeke worden gevrijwaard. 

 

 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Rug van Westrozebeke is opgebouwd uit ruimtelijke 
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaart 8). 

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw 

 

 

- Landbouw is de hoofdfunctie. 

- In deze aaneengesloten landbouwgebieden worden land- en tuinbouw als 
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard.  

- Planningsinitiatieven voor bedrijvenzones glastuinbouw zijn hier (en/of in de 
deelruimte Plateau van Tielt) aangewezen. Hierin stimuleert de overheid 
tegelijkertijd een kwaliteitsvolle ontwikkeling en het gezamenlijk gebruik van 
voorzieningen (ontsluiting, watervoorziening, waterzuivering, 
energievoorziening,…). 

- De open historische kouters dienen gevrijwaard te worden. 

- Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven, 
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van 
het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende 
maatregelen het versterken van een netwerk van deze elementen. Aansluitend op 
de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het landbouwgebied verspreid 
kleinere beken en sloten voor, waar een goede waterkwaliteit van het 
oppervlaktewater dient nagestreefd. Een betere landschapsecologische 
basiskwaliteit wordt bekomen. Het netwerk van kleine landschapselementen 
functioneert als ecologische infrastructuur en draagt bij tot de regionale identiteit. 
Er gaat bijzondere aandacht naar de verbindende functie van dit netwerk tussen 
beekvalleien en tussen de schaarse bossen. 

- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de 
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

 

Gebieden: 

1.1   Landbouwgebied van de Rug van Westrozebeke 
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Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken als 
structuurbepalende natuur- en landschapselementen 

 
bossen met verweving 
van functies  
(pijl = bosuitbreiding) 

 

- Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. 
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde 
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie,…) accenten 
worden gelegd. 

- Deze deelruimte is uitgesproken bosarm. Enkele bossnippers vormen stapstenen 
tussen de bossen van de Ieperboog, het Vrijbos en de bossen van de 
Veldgebieden van het Brugse. De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende 
ruimte voor buffering van de bestaande bossen, door uitbreiding van de bestaande 
(relict)bosjes en door het realiseren van bosverbindingen via kleine 
landschapselementen of stapsteenbosjes. 

- Bosuitbreiding houdt rekening met andere natuurwaarden en versterkt de 
landschappelijke kwaliteiten. 

 
Gebieden: 

2.1   Keuneleute Staden 
2.2   Vijverbos Westrozebeke 
2.3   Koekuitbossen (o.a. Teerlingenbos) 
2.4   Vierkavenbos 

 

Behoud en versterking van gevarieerde (open/half open) valleilandschappen van de Heulebeek met 
ruimte voor waterberging 

 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen kunnen een hoofdfunctie 
natuur of landbouw hebben. 

- Het kleinschalige landschap van de Heulebeekvallei is in deze natuurarme regio 
ruimtelijk structurerend. Dit landschap wordt versterkt en hersteld. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en 
waterberging en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en 
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen en van de kleine 
landschapselementen kenmerkend voor een vallei. In deze valleien blijft 
grondgebonden landbouw behouden. 

- Waar opportuun, wordt dit gecombineerd met de verhoging van het waterbergende 
vermogen. Dit is in het bijzonder het geval in het valleideel tussen Dadizele en 
Ledegem (gebied 3.2), en tussen Ledegem en Moorsele (3.3) waar belangrijke 
overstromingsgevoelige gebieden liggen.  

- Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine 
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd 
op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

- De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt troeven voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie, voor zover deze de draagkracht van de 
landbouw of natuurfunctie niet overschrijdt. 

- Deze valleigebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 

 

Gebieden: 
3.1   Vallei van de Heulebeek stroomopwaarts Dadizele 
3.2   Vallei van de Heulebeek tussen Dadizele en Ledegem 
3.3   Vallei van de Heulebeek tussen Ledegem en Moorsele 

 



Gewenste Ruimtelijke Structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – Gewenste Ruimtelijke Structuur 
regio Leiestreek 

maart 2008

51/68 

Mozaïeklandschap: versterken van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw te 
Koekuit 

 

- Delen van dit mozaïeklandschap worden gedifferentieerd als natuurverwevings-
gebied. Delen kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos hebben. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op het 
behoud, de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van het 
mozaiëklandschap rond de Koekuitbosjes (en Teerlingenbos) (2.3), de Veldbeek, 
het kasteeldomein (6.1), en kleine landschapselementen. 

Gebieden: 
4.1   Koekuit Moorslede 

 

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen 

 
beek 

 
spoorwegbedding 

 

- Een aantal beken en droge lineaire elementen (oude spoorwegbedding) hebben 
een functie als natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en 
dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en 
beeldbepalende landschappelijke dragers. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, 
natuur, bos) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte 
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt. 

- In overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en de 
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk 
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing. 

- Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde 
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. 

- De oude spoorwegbeddingen (Kortemark-Staden-Boezinge, Roeselare-Menen en 
Roeselare-Ieper) hebben tevens een recreatieve functie. Het ruimtelijk beleid 
ondersteunt deze functie, in evenwicht met de natuurverbindende functie en 
landschappelijke kwaliteiten. 

- Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen 
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze 
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een 
provinciale planningstaak. Omwille van het bovenlokale belang zijn de 
spoorwegbedding Roeselare-Ieper en de Wulfsdambeek toegevoegd. 

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande 
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen). 

Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang: 

- spoorwegbedding Roeselare-Ieper, Wulfsdambeek 
 

Vrijwaren van structurerende, landschappelijk waardevolle reliëfelementen 

 
 

- De landschappelijk waardevolle Rug van Westrozebeke (5.1) en de Kezelberg 
(5.2) nabij Dadizele moeten landschappelijk gevrijwaard blijven. Ruimtelijk 
stimuleren van grondloze landbouw is niet aangewezen. Provinciale of lokale 
initiatieven die beperkingen opleggen aan de inplanting van nieuwe 
(bedrijfs)gebouwen zijn mogelijk. 

- Markante (plateau)hellingen en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden. 

- Behoud en herstel via stimulerende maatregelen van kleine 
landschapspelelementen is wenselijk. 

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding. 

Gebieden: 
5.1   Rug van Westrozebeke 
5.2   Kezelberg ten zuiden van Dadizele 



Gewenste Ruimtelijke Structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – Gewenste Ruimtelijke Structuur 
regio Leiestreek 

maart 2008

52/68 

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen 

 

- Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park. 

- Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en 
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige landschappelijke 
entiteiten. 

- Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde 
natuurkernen die als stapstenen versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in 
ecologisch waardevolle landbouw- of natuurgebieden waarmee de samenhang 
versterkt wordt (6.1 en 6.3 in relatie met Heulebeek). 

 

Gebieden (niet limitatieve lijst): 

6.1   Kasteeldomein Koekuit Moorslede 
6.2   Kasteelpark Mariënstede Dadizele 
6.3   Kasteelpark Grimaldi Moorsele 

 

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Roeselare af. 

- Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt 
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht. 

- De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen 
behouden. 

 

Gebieden: 

7.1   Regionaalstedelijk gebied Roeselare 
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Bijlage – Verwerking resultaten overleg      maart 2008 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Leiestreek 

Bijlage – Verwerking resultaten overleg 
In deze bijlage wordt een synthese op hoofdlijnen gegeven van de aanpassingen aan het voorstel van gewenste ruimtelijke structuur uit de verkenningsnota na de verwerking 
van de resultaten van het overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen. Per deelruimte worden de belangrijkste conclusies of vragen op niveau van de ruimtelijke 
visie vanuit het overleg met actoren opgelijst en wordt aangegeven op welke wijze dit al dan niet tot een verfijning of aanpassing van de ruimtelijke visie heeft geleid. 
 
De kaart met de te herbevestigen gebieden werd aangepast op basis van de opmerkingen tijdens het bilateraal overleg en de klankbordgroep-vergaderingen. Over het 
algemeen betreft het het opnemen van bijkomend te herbevestigen gebied, dus een verkleining van de actiegebieden. Daarbij zijn zoveel mogelijk duidelijke grenzen gevolgd 
(wegen, gewestplangrenzen of duidelijk fysisch te herkennen grenzen, conform de beslissing Vlaamse Regering van 14 december 2007). In een aantal uitzonderlijke gevallen 
wordt al ingegaan op uitdrukkelijke vraag - als er een consensus is binnen de klankbordgroep – om landbouwbedrijfszetels aan de randen van de actiegebieden toch al op te 
nemen in het herbevestigde gebied. De afbakening gebeurt dan op perceelsniveau. Aanpassingen aan de grenzen van de te herbevestigde gebieden / actiegebieden worden 
over het algemeen niet, tenzij ze bvb gekoppeld zijn aan een aanpassing van de visie, opgenomen in onderstaande tabel. 
 

1 Deelruimte 1. Plateau van Tielt 
 Inhoudelijk element uit het overleg Verwerking in eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 

1.  Sint Idesbaldus, omgeving stedelijk gebied Roeselare (concept 11.1. kaart 
2a). 

Geen consensus in klankbordgroep. De verschillende standpunten, ook deze 
van de gemeenten, werden voorgelegd aan het projectteam.  

Aanduiding van de omgeving van het Sint-Idesbaldusinstituut / de vallei van de Duivelsbeek als 
mozaïeklandschap ipv verschillende kleinere bosjes.  Het is immers niet de bedoeling om massieve 
bosuitbreiding te realiseren. Het voorstel dat wordt gevolgd, komt voort uit de bilaterale besprekingen. 
Het actiegebied wordt (beperkt) verkleind. 

2.  Open ruimte verbinding ten westen van Roeselare (concept 10.1. kaart 2a). 

Het voorstel is niet in overeenstemming met de voorstellen uit de afbakening 
van het stedelijk gebied Roeselare. 

De openruimteverbinding wordt verschoven naar het westen. Het voorstel wordt aangepast aan de 
beslissingen rond het stedelijk gebied.   

3.  Huwynsbos en bos Ter Kerst (concepten 2.2. en 2.3. kaart 2a). 

Geen eensgezindheid binnen de klankbordgroep. De verschillende 
standpunten, ook deze van de gemeente, werden voorgelegd aan het 
projectteam.  

De oostelijke bosuitbreidingspijl wordt, op vraag van de gemeente, geschrapt. In de tekst wordt 
verduidelijkt dat het om een beperkte bosuitbreiding gaat, aansluitend bij het bestaand (historisch) bos. 

In het programma voor uitvoering wordt (in de ‘inleiding’) opgenomen dat verder overleg en onderzoek 
op perceelsniveau de exacte begrenzingen zal bepalen. “… detailonderzoek op perceelsniveau naar 
ligging van de bestaande landbouwbedrijfszetels en huiskavels gevoerd worden om maximaal te 
vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande landbouwbedrijven in het gedrang 
zou komen.” 

4.  Egemse Veldekens (concepten 2.4. en 3.1, kaart 2a) 

Geen consensus binnen de klankbordgroep.  

Geen wijziging. Het voorstel van het projectteam is verdedigbaar vanuit de algemene beleidsdoelstelling 
voor de afbakening van de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur. 

5.  Speelbos Tielt (concept 2.5. kaart 2a) 

Geen consensus binnen de klankbordgroep. Standpunten werden voorgelegd 

De visie blijft behouden. Voor dit gebied zal geen gewestelijk RUP worden opgemaakt. Het is momenteel 
nog niet duidelijk of de herbestemming op provinciaal of lokaal niveau zal gebeuren. Het 
afbakeningsproces rond het kleinstedelijk gebied Tielt (dat nog moet worden opgestart), zal duidelijkheid 
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aan het projectteam. geven of de provincie een initiatief naar herbestemming zal nemen. 

Om de realisatie van het speelbos niet hinderen, wordt het niet opgenomen als te herbevestigen gebied. 

6.  Kleiput Egemkapelle (concept 6.1, kaart 2a) 

Vraag van de gemeente om het BPA te behouden en het gebied op te nemen 
binnen de herbevestigde gebieden. Volgens de gemeente is er een 
vergunning voor ontginning voor de komende 30 jaar. Daarin is opgenomen 
dat de groeve opnieuw moet opgevuld worden na de exploitatie.  

De beslissing van de Vlaamse Regering over de beleidsmatige herbevestiging heeft uitsluitend 
betrekking op de agrarische, natuur-, bos-, park- en groenbestemmingen volgens de bestaande 
rechtsgeldige plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en niet op alle andere 
bestemmingen zoals o.a. ontginningsgebieden. 

De visie blijft behouden en wordt als richtinggevend kader gebruikt bij de advisering van de bijzondere 
oppervlaktedelfstoffenplannen. 

7.  Maanbeek (concept 4.8, kaart 2b). 

Geen consensus in de klankbordgroep. De natuursector pleit voor een 
hoofdfunctie natuur, de landbouwsector gaat akkoord met een 
natuurverwevingsbestemming. 

De Maanbeek wordt toegevoegd op kaart 2b (en 3b) als ‘gevarieerd valleilandschap’ 
(natuurverwevingsgebied). De Maanbeek is een bovenloop van de Zeverenbeek, speciale 
beschermingszone (SBZ) volgens de habitatrichtlijn. 

8.  Vallei van de Poekebeek op grondgebied van de gemeenten Ruiselede en 
Tielt (concept 3.2/ 4.4. en 4.5, kaart 2b) 

Geen eensgezindheid in de klankbordgroep. Aan het projectteam zal worden 
voorgesteld om het actiegebied te verkleinen. 

Vallei van de Poekebeek op grondgebied van de gemeenten Aalter, 
Nevele en Deinze (concept 4.6. kaart 2b) 

De klankbordgroep gaat akkoord om het actiegebied gebied, voornamelijk ten 
zuiden van het Poekepark, te verkleinen. De grens wordt herbekeken. 

Omgeving Vrouwemolen en Artemeersmolen (concept 7.3. kaart 2b) 

Akkoord binnen de klankbordgroep om het gebied (o.a. ter hoogte van de 
Klinkaartkouter) te herbevestigen. 

Het actiegebied ‘vallei van de Poekebeek’ op grondgebied van West-Vlaanderen wordt (beperkt) 
verkleind. 

 

Het actiegebied ‘Poekebeek’, op grondgebied van Oost-Vlaanderen, wordt aangepast. Het RUP Oesele 
op grondgebied van de gemeente Nevele wordt niet opgenomen binnen de beleidsmatige herbevestiging 
van de plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

Door de aanduiding van natuurverwevingsgebied in een gewestelijk RUP kunnen natuurrichtplannen 
worden opgesteld waarin gebiedsgericht stimulerende maatregelen kunnen worden opgenomen/ingezet 
in functie van het stimuleren van een herstel en versterking van de natuur- en landschapswaarden. Bij 
een opname binnen te herbevestigen gebied is dit niet mogelijk.  

Omgeving Vrouwenmolen en Artemeersmolen (7.3) wordt opgenomen binnen de te herbevestigen 
gebieden. 

2 Deelruimte 2. Noordelijke Leievallei 
 Inhoudelijk element uit het overleg Verwerking in eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 

9.  Schipdonkkanaal en omgeving (concept 2.2 en 4.4. , kaart 3a), Deinze  

De klankbordgroep ondersteunt de vraag van de gemeente Deinze om het 
gebied verder te differentiëren ifv de aanwezige landbouw.  

Op grondgebied van Deinze ten westen van het kanaal wordt een deel van het natuurverwevingsgebied 
omgezet naar samenhangend landbouwgebied (concept 4.4.). Aanpassing in functie van huidig 
grondgebruik (fruitteler). 

10.  Assels –Muynckhammen, … / Keuzemeersen – Leievallei Keuzegoed (1.1. 
en 1.2. kaart 3a) / Assels en Piereput (concept 2.6) 

Vraag vanuit het overleg (stad Gent en natuursector) om voor de gebieden die 
nu al een natuurbestemming hebben, de hoofdfunctie natuur te behouden in 
de visie. 

Concepten 1.1 en 1.2. worden aangeduid als ‘… uitgesproken natuurwaarden in valleien’ (hoofdfunctie 
natuur), het zijn grotendeels gebieden die volgens het gewestplan of gemeentelijke plannen (RUP 
Assels, Gent) een hoofdfunctie natuur hebben. 

Aanduiding Assels en Piereput als ‘..gevarieerd valleilandschap …’ (natuurverwevingsgebied) conform 
het gemeentelijk RUP. 
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11.  Omgeving grootstedelijk gebied Gent, Rosdambeekvallei (concept 1.8, 
kaart 3a) 

Klankbordgroep gaat akkoord om gebied in de visie op te nemen met 
hoofdfunctie natuur. Parkgebied volgens het gewestplan. 

Aanduiding als ‘..uitgesproken natuurwaarden in valleien’ (hoofdfunctie natuur). 

12.  In grootstedelijk gebied Gent, Rosdambeekvallei Verduidelijking. De Rosdambeek wordt aangeduid, deels als natuurverbindingsgebied en deels als 
natuurverwevingsgebied (zoals op kaart 5a). 

13.  Samenhangend landbouwgebied Landegem, St Maria Leerne (concept 4.1, 
kaart 3a). 

De klankbordgroep stelt voor om het landbouwgebiedje in het zuiden 
(toponiem Rekkelinge) te integreren in het groter landbouwgebied 4.1. 

Opname van het kleiner landbouwgebied (vroeger 4.4.) in concept 4.1 en opname binnen de 
herbevestigde gebieden. 

14.  Leievallei – Kwaadham (concept 1.4, kaart 3a) 

Binnen de klankbordgroep wordt gesteld om de discussie, over de grens 
landbouw/(natuurverweving)/natuur, op perceelsniveau uit te klaren. 

Het projectteam stelt voor om het natuurverwegingsgebied (vroegere 2.5.) te schrappen. Het 
samenhangend landbouwgebied wordt uitgebreid over de N466 (concept 4.1.) en opgenomen in het 
voorstel tot herbevestiging. Het concept 1.4 (‘uitgesproken natuurwaarden in valleien’) wordt heel 
beperkt uitgebreid met een hoekje in het zuiden. 

De exacte grenzen worden bepaald bij de opmaak van een gewestelijk RUP (cfr. programma voor 
uitvoering). 

15.  Vallei van de Oude Kale (concept 2.1, kaart 3a) 
De klankbordgroep besluit dat het concept kan behouden blijven. Het wordt 
voor de landbouw bij voorkeur versmald. De gemeente vraagt rekening te 
houden met de voorschriften uit het gemeentelijk RUP. 

De Oude Kale, en dus het gemeentelijk RUP, wordt opgenomen in te herbevestigen gebied. 

16.  Zeverenbeekvallei en vallei van de Vondelbeek (concept 1.12, kaart 3b) 

De klankbordgroep gaat akkoord met een verruiming van het te herbevestigen 
gebied in de omgeving van de Zeverenbeek. 

Beperkte uitbreiding van het concept 1.12 ‘uitgesproken natuurwaarden in valleien’. Projectteam stelt 
deze wijziging voor omdat zo een verbinding tot stand kan komen tussen de Zeverenbeek en de Oude 
Mandelbeek, naar de Leie, via de Vondelbeek. 

Ten noorden en ten zuiden van de Zeverenbeek worden bijkomende delen samenhangend 
landbouwgebied opgenomen binnen de te herbevestigen gebieden. De Zeverenkouter wordt hierin 
voorlopig niet opgenomen, omdat er een voldoende buffer nodig is om de instandhouding te verzekeren 
van de leefgemeenschappen in de speciale beschermingszone.  

Aanduiding van de Maanbeek (natuurverwevingsgebied), zoals op kaart 2b (referentie). 

17.  Oude Mandelbeek, Plaatsbeek (concept 2.8 kaart 3b). 

De klankbordgroep vraagt om te onderzoeken of de noordelijke arm, de 
Plaatsbeek, in de RVK-studie opgenomen is met een hoofdfunctie natuur. De 
klankbordgroep gaat akkoord om voor dit gebied de visie van de RVK over te 
nemen. 

Geen aanpassing nodig. De visie stemt overeen met deze uit de ruilverkavelingsstudie. 

18.  Leievallei, meander Grammene (concept 1.9, kaart 3b) 

In de klankbordgroep is hierover geen consensus. 

Het projectteam stelt voor om de visie te behouden, onder meer omwille van het belang voor de 
natuurfunctie in het kader van het project ‘Rivierherstel Leie’. De strook met hoofdfunctie natuur wordt 
wel smaller ingetekend. 

Tussen de Zeverenbeek, de meander Grammene en de gekanaliseerde Leie wordt bijkomend 
landbouwgebied herbevestigd.  
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3 Deelruimte 3. Zuidelijke Leievallei 
 Inhoudelijk element uit het overleg Verwerking in eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 

19.  Rhodesgoed (concept 11.1, kaart 4a) 

Vanuit de gemeente Izegem en de landbouwsector wordt gevraagd om de 
grens van het Rhodesgoed te laten samenvallen met de grens van het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare.  

Het projectteam stelt een nieuw concept voor: T-tjes concept (landbouw blijft hoofdfunctie) ipv 
randstedelijk groengebied. Het concept sluit beter aan bij algemeen beleid rond kleine 
landschapselementen van de gemeente. 

Een (bijkomend) deel van het gebied wordt opgenomen binnen het te herbevestigen gebied. 

20.  Merelbos (concept 10.1.3, kaart 4a) 

Vraag vanuit de landbouwsector tot herbevestiging. 

De grens van het voorstel wordt opnieuw geëvalueerd op basis van de voorlopige vaststelling van de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Het concept ‘ontwikkelen van recreatieve 
groengebieden’ wordt aan de recentste versie van het gewestelijk RUP ‘afbakening regionaalstedelijk 
gebied Roeselare’ aangepast.  

21.  Landbouwgebied oude spoorwegbedding Oostrozebeke (concept 5.6. 
kaart 4a) 
Op het overleg werd gevraagd waarom dit gebied niet opgenomen is in de 
herbevestiging. Het projectteam zal opnieuw afwegen of het gebied kan 
opgenomen worden in het voorstel voor herbevestiging. 

Het gebied wordt opgenomen als te herbevestigen (onderdeel van groter gebied zl4), aansluitend bij 5.1. 

22.  Leievallei Molenwijk (concept 2.5, kaart 4a) 
De gemeente vraagt een uitbreiding van concept 2.5. Er wordt voorgesteld om 
de oude Leiearm mee te nemen.  

Concept 2.5 wordt heel beperkt uitgebreid conform de vraag van de gemeente. 

23.  Leievallei Schoondale (concept 4.1, kaart 4a) 

Vraag van de landbouwsector om 4.1. op te nemen in de herbevestiging. 

Het projectteam stelt voor om in de tekst van het eindvoorstel op te nemen dat het westelijk deel 
behouden blijft voor de landbouw (conform studie over ontwikkeling Schoondale). 

24.  Ruimtelijk functioneel samenhangend landbouwgebied (concept 5.10, 
kaart 4a) 

Vraag om het PRUP kleinhandelszaak nv Eurostock uit het voorstel van te 
herbevestigen gebieden te halen. 

Afstemming van lopende processen. Omdat het een provinciaal RUP betreft waarvoor al een consensus 
is bereikt tijdens de plenaire vergadering en het aan de rand van een te herbevestigen gebied ligt, kan 
het uit het voorstel voor te herbevestigen gebieden worden geknipt. 

25.  Gaverbeek en Hooibeek, concept ‘behoud en versterken van gevarieerde 
valleilandschappen…’ (o.a. concept 2.3. kaart 4a) 

Vraag van de landbouwsector: ‘…uitbreiding van grondloze landbouwbedrijven 
is hier niet gewenst’, schrappen uit tekst, in de andere deelruimten is dit ook 
niet opgenomen. 

Dit tekstdeel wordt geschrapt. Het concept wordt afgestemd op andere deelruimten in de Leiestreek (en 
getoetst aan andere buitengebiedregio’s). 

26.  Leievallei, domein de Balokken, Hof ter Walle, Briekemolen en Hoge 
Plankebeek (concept 4.4. kaart 4b) 

Gemeente vraagt rekening te houden met het BPA. 

Aanvulling visietekst: ‘De visie is in overeenstemming met de bestendiging van de recreatieve functie en 
de parkbestemming zoals voorzien in het goedgekeurd BPA.’ 

 

27.  Leievallei – Het Eiland Bousbecque (concept 2.9 , kaart 4b) Het Eiland maakt deel uit van het ontwerp van gewestelijk RUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving 
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Het gebied mag niet toegankelijk worden gemaakt. In het gebied ligt veel 
baggerspecie. 

Kortrijk’. De visies van beide documenten stemmen overeen. In de stedenbouwkundige voorschriften van 
het RUP zijn bepalingen opgenomen in die zin (de niet-toegankelijkheid van het gebied), zodat 
aanvullingen in de gewenste ruimtelijke structuur overbodig is.  

28.  Open ruimte verbinding tussen Wervik en Menen (concept 7.3. kaart 4b) 

Uit het overleg bleek dat de pijl van de openruimteverbinding nu op een 
bestaand bedrijventerrein ligt. Voorstel om de pijl te verschuiven. 

De openruimtepijl wordt verschoven naar het westen. Ook het concept 5.3., ruimtelijk functioneel 
samenhangend landbouwgebied, wordt verkleind in functie van het actuele grondgebruik. 

29.  Omgeving Samainsbos (3.5.), mozaïeklandschap (concept 6.4. kaart 4b) 

Uit het bilateraal overleg bleek dat de stad niet akkoord gaat met een 
uitbreiding van het Samainsbos.  

Het pijltje thv 6.4. wordt geschrapt. De tekst bij concept 6.4 wordt verduidelijkt. Het is niet de bedoeling 
om het Samainsbos uit te breiden. Het is wel de bedoeling een interne versterking van het bos te 
realiseren en een verbinding (mogelijk) te maken met de andere bosfragmenten via kleine 
landschapselementen. 

30.  Preshoekbos op grondgebied van Menen, buiten de afbakeningslijn van het 
stedelijk gebied (concept 10.2.1. kaart 4b) 

Op het bilateraal overleg werd aan de gemeente gevraagd wat hun visie is 
voor dit deelgebied van het Preshoekbos (buiten de afbakening van het 
stedelijk gebied Kortrijk). In de visie wordt een natuurverwevingsfunctie 
voorgesteld.  

De visie blijft behouden. Op 14 januari 2008 besliste het CBS van Menen om de visie uit de 
verkenningsnota te ondersteunen, dit voor zover er voldoende garanties zijn dat bebossing op vrijwillige 
basis gebeurt en op lange termijn. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma (nog op te maken op basis van adviezen op het eindvoorstel) 
kan de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit actiegebied een lage prioriteit 
krijgen. 

 

4 Deelruimte 4. Zandig interfluvium 
 Inhoudelijk element uit het overleg Verwerking in eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 

31.  Rosdambeek- Nazarethbeek en Duivebeek (zonder nummer, kaart 5a) Aanduiding Rosdambeek, Nazarethbeek, Duivebeekvallei als landschappelijk en ecologisch waardevol 
lineair element (natuurverbinding). 

32.  Hospicebossen (concept 4.1. kaart 5a) 

Tijdens het overleg werd gevraagd het actiegebied te verkleinen. Er zouden 
voldoende mogelijkheden zijn binnen de grenzen van het huidige gewestplan 
(‘recente’ wijziging).  

De klankbordgroep gaat ermee akkoord om de grens van het te herbevestigen 
gebied op de N437 (west) en de Keistraat (oost) te leggen. 

Aangezien het niet de bedoeling is om bijkomend massieve bosuitbreiding te voorzien buiten al daarvoor 
voorziene bestemmingen, gaat het projectteam akkoord met een verkleining van het actiegebied, zoals 
voorgesteld door de klankbordgroep. 

33.  Vossenhol, Nazareth (vroeger concept 4.2, kaart 5a) 
Het projectteam onderzoekt in welke mate dit een project van bovenlokaal 
belang is.  

Het bosje wordt geschrapt uit de visie, wegens niet relevant op Vlaams niveau. Wordt opgenomen als te 
herbevestigen. 

34.  Waardevol landschap Scheldemeersen Zevergem en kasteel van Welden 
(concepten 6.1 en 7.1. kaart 5a.) 

Klankbordgroep gaat akkoord om het volledige gebied te herbevestigen. Het 
kasteelpark heeft al een groene bestemming volgens het gewestplan. 

Het projectteam volgt de vraag van de klankbordgroep, het gebied wordt opgenomen in het voorstel voor 
herbevestiging (deel van zi2). 
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35.  Landbouwgebied omgeving E17 (concept 1.1. kaart 5a) 
De gemeente stelt vast dat twee RUP’s, waarvoor ze het signaal kregen dat dit 
niet tot de gemeentelijke bevoegdheid behoort, in te herbevestigen gebied 
liggen. Gemeentebestuur kan akkoord gaan met de herbevestiging als er een 
‘overdruk’ bouwvrij gebied aan wordt toegevoegd.  

Volgens het projectteam zijn er geen aanknopingspunten op Vlaams niveau om voor deze gebieden een 
gewestelijk RUP, in functie van een differentiatie van het agrarisch gebied (bouwvrij), op te maken. 

De gemeente kan binnen herbevestigd gebied gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken 
voor de verdere differentiatie van het agrarisch gebied, zoals het aanduiden van bouwvrij agrarisch 
gebied, in uitvoering van haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

36.  Lozerbos, kasteelpark Lozer en waardevol landschap (concepten 4.4, 7.14 
en 6.2.) 

Er is binnen de klankbordgroep een akkoord over de visie, bebossing is 
mogelijk, maar er is geen akkoord over de grootte van het actiegebied. 

Kleinere delen worden bijkomend opgenomen in de herbevestiging. Een verbinding met het kleiner bosje 
in het noordoosten blijft mogelijk. 

37.  Lulhoek (concept 2.1. kaart 5b) 
Geen consensus over de visie in klankbordgroep. Iedereen kan zich wel 
vinden in het voorstel om de grens van het herbevestigd gebied te verleggen 
tot aan de kern Deinze (harde bestemmingen volgens het gewestplan) tussen 
de N494 en de N43. 

Er wordt voorgesteld om het concept om te zetten in een T-tjes concept, conform de bedoeling: de 
dreven en de vegetatie in de perceelsranden te vrijwaren en te herstellen. 

Het gebied wordt herbevestigd zoals voorgesteld in de klankbordgroep. 

38.  Molenmeersbeek, natuurverbinding (zonder nummer kaart 5b) 

Geen consensus binnen de klankbordgroep.  

Het projectteam stelt voor om de Molenmeersbeek op te waarderen tot natuurverbindingselement, 
tussen het kasteelpark Lozer en het kasteelpark van Aaishove.  

39.  Ontginningsput (concept 8.4. kaart 5b) De ontginningsput wordt opgenomen in de visie omwille van belangrijke avifaunische waarden. De put 
wordt opgenomen in herbevestigd gebied. Vanuit dit proces worden er geen RUP’s opgemaakt voor 
ontginningsgebieden, aangezien dit kadert in andere (gewestelijke) planningsprocessen. 

40.  Spitaalsbossen (concept 4.5, kaart 5b) 

Geen consensus in de klankbordgroep. Volgens de landbouwsector is 
beperkte bosuitbreiding in de omgeving van de Spitaalsbossen mogelijk. De 
richting van bosuitbreiding kan bepaald worden op RUP-niveau. De 
natuursector gaat akkoord met de visie. 

Het concept (4.5) wordt op kaart aangepast, zowel de vorm van het gewenst bos als de 
uitbreidingspijlen. De visie, bosuitbreiding en versterking van natuur, blijft wel behouden. 

De richting van uitbreiding zal op RUP-niveau bepaald worden. Dit is zo opgenomen in het programma 
voor uitvoering. 

41.  Stokstorm tuinbouwgebied (kaart 5b) 

De klankbordgroep stelt voor om het tuinbouwgebied niet op de conceptkaart 
aan te duiden, omdat het een provinciaal initiatief is. Een opname in de tekst 
volstaat. 
De grens van het herbevestigd gebied kan worden verlegd tot aan de kern 
Deinze (harde bestemmingen volgens het gewestplan) tussen de N494 en de 
N43 (zie 37). 

Het concept wordt niet meer opgenomen op kaart. In de tekst bij het concept ‘ruimtelijk functioneel 
samenhangende landbouwgebied’ wordt opgenomen dat: ‘Mogelijkheden voor een gerichte ruimtelijke 
ondersteuning van de glastuinbouw, op lokaal of regionaal niveau, kunnen worden onderzocht. 

Het te herbevestigen gebied wordt uitgebreid, zoals voorgesteld door de klankbordgroep.  

 

5 Deelruimte 5. Zandlemig en lemig interfluvium 
 Inhoudelijk element uit het overleg Verwerking in eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 

42.  Park Beertegem, Ouwegem (kaart 6a) 
Uit het bilateraal overleg met de gemeente bleek dat hier geen park is. 

Het concept wordt niet meer opgenomen. 
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43.  Omgeving Axelwalle (10.2 kaart 6a) 

Er is geen akkoord in de klankbordgroep. De natuursector volgt de visie. De 
landbouwsector pleit voor een agrarische hoofdfunctie. 

De gemeente vraagt om de open weilanden in landbouwgebruik ten 
noordwesten van het kasteelpark te vrijwaren. 

Het projectteam stelt voor het concept aan te passen. Het gebied wordt aangeduid met een ‘T-jes’ 
concept: ‘Vrijwaren en herstellen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met 
landbouw’, waarbij landbouw hoofdfunctie is. (Kleinschalig landschap omgeving Axelwalle, 10.2) 

44.  Steilrand van Moregem-Ooike (10.1. kaart 6a). 
Er is geen consensus binnen de klankbordgroep. Om verdere degradatie 
tegen te gaan, vraagt de natuursector om ook de steilrand tussen Moregem en 
Ooike op te nemen en het geheel minstens als natuurverwevingsgebied aan te 
duiden. Volgens de landbouwsector vormt in het grootste gedeelte van dit 
gebied landbouw de hoofdfunctie. 

Het projectteam stelt voor om de steilrand beperkt uit te breiden richting Ooike. Het concept, waarbij 
landbouw hoofdfunctie is en beperkte delen, namelijk de bronbosjes, gedifferentieerd kunnen worden als 
natuurverwevingsgebied, blijft behouden. 

Beperkte delen worden (obv van duidelijk herkenbare fysische grenzen zoals wegen) bijkomend 
herbevestigd. 

45.  
Rooigembeek en Stroomken (5.1, kaart 6a) 

Er is geen consensus binnen de klankbordgroep. De natuursector vraagt voor 
bepaalde delen een hoofdfunctie natuur (argumentatie gedeeltelijk gebaseerd 
op een ruilverkavelingsstudie).  De landbouwsector gaat akkoord met 
natuurverwevingsgebied tussen Mullem en Lede en vraagt voor de overige 
gebieden een landbouwfunctie. De landbouwsector volgt de visie van de 
ruilverkaveling. 

De ruilverkavelingstudie stemt overeen met de voorliggende visie voor het valleigebied van de 
Rooigembeek (natuurverwevingsgebied). Het projectteam beslist dan ook om de visie te behouden.  

46.  Bouvelobossen (2.2. kaart 6a). 

Er is geen akkoord in de klankbordgroep. De natuursector volgt de visie, de 
ruimte tussen de bossen moet een belangrijke natuurwaarde krijgen. 

De landbouwsector steunt de vraag van de gemeente om deze ‘verbinding’ te 
versmallen. Bijkomend vraagt de landbouwsector om het gebied tussen de 
bossen te differentiëren in een deel natuurverwevingsgebied (ipv hoofdfunctie 
natuur) en een deel agrarisch gebied. 

De visie blijft behouden. Het projectteam neemt deze beslissing op basis van de studie ‘Bouvelobos en 
Hemsrode’, opgemaakt in functie van de voorlopige aanduiding als ankerplaats, over de historiek van het 
landgebruik in deze omgeving. De aanduiding volgens de visie betreft recente bosontginningsgronden 
(grijs gearceerde deel) met resterende boskernen. 

47.  
Nederbeekvallei / Tiegemberg (concept 3.1, 6.3. ea kaart 6a) 
Geen consensus over de visie binnen de klankbordgroep. Vraag om de 
beekvallei te versmallen, het concept af te zwakken enerzijds en een vraag om 
de beek in zijn geheel te bekijken en door te trekken richting Tiegemberg 
anderzijds. 

De beekvallei wordt smaller ingetekend en een stukje doorgetrokken naar het westen, waardoor het 
concept Tiegemberg (aan oostelijke zijde) ingekrompen wordt. 
De Nederbeekvallei is een smalle ingesneden vallei, nu al deels VEN. Het voorstel voor behoud en 
versterking van de natuurwaarden komt overeen met de waarneembare vallei. Deze beekvallei kan een 
verbindingsfunctie vervullen tussen de bosjes 2.3. en 2.5. 

48.  
Bassegembos (concept 2.3. kaart 6a) 
Geen consensus over de visie binnen de klankbordgroep. De natuur- en 
bossector vragen een verbinding te voorzien met het Sint-Arnolduspark eerder 
dan een uitbreiding in oostelijke richting. De landbouwsector vraagt om de 
open zichten te behouden. 

De uitbreidingspijl naar het oosten wordt geschrapt. In de plaats daarvan komt er een pijltje naar het 
noordwesten (Nederbeekvallei, 3.1). Op die manier blijft een verbinding van het Bassegembos via de 
Nederbeekvallei naar de omgeving Tiegemberg mogelijk (dmv versterking van aanwezige kleine 
landschapselementen). 

49.  
Biesbeekvallei, St. Arnoldusbeekvallei en Scheebeekvallei (concepten 5.4, 
5.5 en 5.6 kaart 6b) 
Parochiebeek (concept 5.7 kaart 6b) 
Geen consensus binnen de klankbordgroep. Vraag van gemeenten en 
landbouwsector om het actiegebied te verkleinen. 

De actiegebieden worden verkleind. Bijkomende landbouwgebieden worden opgenomen binnen het te 
herbevestigen gebied (zli2). 
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50.  
Montagnebos en omgeving (concepten 2.14, 2.13, 6.5, kaart 6b) 
Vraag tot aanpassen actiegebied aan grenzen van het RUP Leievallei. 

De actiegebieden worden verkleind. Bijkomende landbouwgebieden worden opgenomen binnen het te 
herbevestigen gebied (zli3). 

51.  
Banthoutbos, Bos Kwadestraat (concepten 2.15 en 2.16, kaart 6b) 
Vraag om het actiegebied in te krimpen tussen het kanaal en het Banthoutbos. 

De actiegebieden worden verkleind. Bijkomende landbouwgebieden worden opgenomen binnen het te 
herbevestigen gebied (zli2). 

52.  
Domein Beerbos (concept 9.10, kaart 6b) 
Domein Beerbos 9.10 en Park den Helder 9.11 zijn volgens de gemeente 
volledig gerealiseerde verkavelingen. Het gaat niet over bossen op Vlaams 
niveau, maar private tuinen. Vraag om beide gebieden te schrappen uit de 
visie en op te nemen in de herbevestiging. 

Het projectteam stelt voor de uitbreidingspijl bij 9.10 (vroeger 9.11) te schrappen en beide gebieden op 
te nemen in herbevestigd gebied. Er zijn geen ambities om hiervoor een gewestelijk RUP op te maken 
(momenteel parkgebied en woonparkgebied volgens het gewestplan). 

53.  
Heuvelkam (concept 11.1 kaart 6a en 6b) 
De natuursector pleit ervoor om de heuvelkam (van 2.14, naar 2.11 …) niet te 
herbevestigen, zodat ook een verbinding van de bossen op de heuvelkam 
mogelijk blijft. Bosuitbreiding kan best op de kleikoppen op de heuvelkam. Het 
gaat hier om stapsteenbossen, de landschappelijke waarde is belangrijk. 

Het projectteam stelt voor om de heuvelkam op te nemen in de visie als te ‘vrijwaren, structurerend, 
landschappelijk waardevol reliëfelement’. De heuvelrug van het Leie – Schelde interfluvium loopt via 
Bellegem, over Otegem en Anzegem tot in Kruishoutem. 
In het programma voor uitvoering wordt de mogelijkheid ingeschreven om, binnen de te herbevestigen 
gebieden (delen van) de heuvelkam bouwvrij te houden. 

54.  
Argendaalbos (concept 2.11 kaart 6b) 

Er is geen consensus binnen de klankbordgroep. Volgens de natuursector is er 
al bos ten zuiden van de Leuzestraat en moet daarom het actiegebied worden 
uitgebreid. Tevens wordt gevraagd om de bosuitbreidingspijl te verdraaien in 
westelijk richting. Waar nu de pijl staat is er een verkaveling. 

Het projectteam stelt voor de bosuitbreidingspijl te verschuiven, maar de perimeter van het actiegebied 
te behouden. De beperkte bebossing ten zuiden van de Leuzestraat (buiten het actiegebied) betreft een 
particulier initiatief. 

6 Deelruimte 6. Vallei van de Bovenschelde 
 Inhoudelijk element uit het overleg Verwerking in eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 

55.  Scheldevallei tussen Gavere en Gent (1.1, 1.2. en 2.1. kaart 7a) 

Zingemse meersen (1.3, 2.4 kaart 7a) 

De visies van de landbouwsector en de natuursector staan hier lijnrecht 
tegenover elkaar. 

Behoud van de visie. De Scheldevallei is een belangrijke drager van de landschappelijke en ecologische 
structuur en is ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau. Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel 
van het continuüm van deze riviervallei en het versterken van de relatie tussen de rivier en de 
omgevende vallei. 

56.  Visie op grondgebied Merelbeke en Gavere. 
Visie op grondgebied van Zwalm en Kluisbergen. 

Afstemming visievorming buitengebiedregio Schelde-Dender (reeks 3). 

Afstemming visievorming Vlaamse Ardennen (reeks 4) 

57.  Vallei van de Oosebeek, Welden (concept 2.5. kaart 7b) 
Er is geen consensus in de klankbordgroep. De landbouwsector vraagt voor dit 
gebied een hoofdfunctie landbouw. 
De gemeente Oudenaarde stelt voor om in dit gebied mozaïeklandschap toe te 
passen en het in te vullen volgens het reële grondgebruik. 

De visie blijft behouden. De open kouters zijn niet opgenomen in het valleilandschap. Bij de opmaak van 
een gewestelijk RUP wordt de verweving tussen de verschillende functies verder uitgewerkt op basis van 
verder onderzoek en overleg. 

Het projectteam stelt voor om het landbouwgebied Welden (3.5) op te nemen in de herbevestiging. 

58.  Rennebeekvallei (concept 2.11 kaart 7b) 
 

Op vraag van de gemeente Oudenaarde zal de tekst verduidelijkt worden: ‘De open kouter in de 
Rennebeekvallei (met name de rug van Waarde) grenzend aan de N60, zal gevrijwaard blijven voor de 
landbouw.’ 

59.  Scheldevallei Bossuit-Outryve (concept 1.13, kaart 7c) 
Uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur van Avelgem om dit gebied mee 

Behoud van de visie. De Scheldevallei is een belangrijke drager van de landschappelijke en ecologische 
structuur en is ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau. Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel 
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op te nemen in het landbouwgebied Bossuit-Helkijn (3.9). Op lokaal niveau is 
in het kader van de opmaak van het GRS een evenwicht gevonden tussen 
natuur en landbouw. De gemeente gaat voor 90% akkoord met de voorstellen 
die geformuleerd worden in de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos. 
Als gebied 1.13 een natuurgebied wordt komt de rest in het gedrag.  
Vanuit dit overleg zal aan het projectteam voorgelegd worden om de visie van 
het gebied bij te sturen naar natuurverweving. 

van het continuüm van deze riviervallei en het versterken van de relatie tussen de rivier en de 
omgevende vallei. 
Het betrokken gebied is bovendien al aangeduid als natuurgebied volgens het gewestplan. 

 

7 Deelruimte 7. Rug van Westrozebeke  

 Inhoudelijk element uit het overleg Verwerking in eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 

60.  Keuneleute en Vijverbos Staden (concepten 2.1. en 2.2, kaart 8) 

De gemeente Staden vraagt om voor beide bossen de visie uit het 
gemeentelijk ruimtelijke structuurplan te volgen en de actiegebieden te 
schrappen. 

Keuneleute wordt opgenomen binnen de te herbevestigde gebieden. Het Vlaams Gewest plant hier geen 
actie. 

Het actiegebied rond het Vijverbos wordt verkleind. In het programma voor uitvoering wordt (in de 
‘inleiding’) opgenomen dat verder overleg en onderzoek op perceelsniveau de exacte begrenzingen zal 
bepalen. “…  detailonderzoek op perceelsniveau naar ligging van de bestaande landbouwbedrijfszetels 
en huiskavels gevoerd worden om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de 
bestaande landbouwbedrijven in het gedrang zou komen.” 

61.  Koekuitbossen (concepten 2.3, 2.4 en 4.1. kaart 8) 

De klankbordgroep vraagt om de visie opnieuw te bekijken. De bosuitbreiding 
zou zich vooral rond Vierkaven situeren. 

De visie blijft behouden. Deze is in overeenstemming met de aankoopplannen (en –perimeters) van het 
Vlaams Gewest.  

Het actiegebied wordt beperkt aangepast. Een aan de rand gelegen serrebedrijf wordt opgenomen 
binnen de herbevestiging. Anderzijds wordt een gebiedje ten noorden van de Roeselarebeek 
opgenomen in het actiegebied in functie van bosuitbreiding.  

62.  Heulebeek (concepten 3.2. en 3.3, kaart 8) 
In de klankbordgroep worden tegenstrijdige standpunten ingenomen. 

Het projectteam blijft achter de voorgestelde visie staan (als compromisvoorstel). 
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Programma voor uitvoering 
Voor iedere deelruimte van de regio Leiestreek wordt onder de vorm van een uitvoeringsprogramma aangegeven wat 
de mogelijke acties op Vlaams niveau zijn voor dit gebied. Dit uitvoeringsprogramma moet gelezen worden samen 
met de gewenste ruimtelijke structuur. In de tabel wordt verwezen naar de relevante concepten die de inhoudelijke 
elementen van de actie bepalen. De actie geeft op hoofdlijnen aan over welke gebieden en concepten het gaat. In 
het uitvoeringsprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen te herbevestigen agrarische gebieden en overige 
uitvoeringsacties. Op basis van de adviezen op de gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma zullen 
deze uitvoeringsacties verder geoperationaliseerd worden. 

Daar waar bestemmingswijzigingen noodzakelijk zijn, zal verder overleg en onderzoek op perceelsniveau de exacte 
begrenzingen bepalen. Bij de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van grote 
eenheden natuur (in ontwikkeling) en bosuitbreiding zal steeds verder overleg over de afbakeningsvoorstellen en 
detailonderzoek op perceelsniveau naar ligging van de bestaande landbouwbedrijfszetels en huiskavels gevoerd 
worden om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande landbouwbedrijven in 
het gedrang zou komen. 
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1 Deelruimte 1. Plateau van Tielt 

1.1 Tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

1.  Samenhangend 
landbouwgebied van het 
westelijk plateau van Tielt 
(deel PT1) 

2a 1.1, 8.1, 8.2 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.1) tussen 
Kortemark en Roeselare op grondgebied van de gemeenten Kortemark, Torhout, Lichtervelde, Hooglede, Staden, 
Roeselare en Ardooie (beperkt), met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van: 
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied van delen van de markante steilranden en 

zichtlocaties (8.1, 8.2). 
Verder onderzoek in functie van het eventueel afbakenen van concentratiezones voor glastuinbouw. 

2.  Samenhangend 
landbouwgebied centraal 
plateau van Tielt (PT2) 

2a, 2b 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 8.2, 
8.3, 8.4, 9.2, 9.5, 9.6  

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.1, 1.2) en 
van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (9.2, 9.5, 9.6) tussen Wingene en het stedelijk gebied Roeselare ten 
oosten van de E403, op grondgebied van de gemeenten Wingene, Lichtervelde, Ardooie, Pittem, Ruiselede, Tielt, 
Meulebeke, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Dentergem, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken in functie van: 
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied van delen van de markante steilranden en 

zichtlocaties (8.2, 8.3, 8.4). 
Verder onderzoek in functie van het eventueel afbakenen van concentratiezones voor glastuinbouw. 

3.  Samenhangend 
landbouwgebied van het 
oostelijk Plateau van Tielt 
(PT3) 

2b 1.2, 7.2 (westelijk 
deel), 7.3, 8.5, 8.6, 4.5 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.2) tussen 
de Poekebeek en de Zeverenbeek op grondgebied van de gemeenten Aalter, Deinze, Ruiselede en Tielt, met de 
mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van: 
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor een zone(s) ten noorden van de 

Reigersbeek, omgeving Vrouwemolen en Artemeersmolen (7.3) tussen Kanegem en Vormezele, en voor de ruimere 
omgeving van het kasteeldomein van Poeke (7.2), en in functie van het behoud en het ontwikkelen van de typische 
landschappelijke waarden van deze gebieden (7.2, 7.3). 

4.  Samenhangend 
landbouwgebied van het 
oostelijk Plateau van Tielt 
(PT4), Lotenhulle-Nevele 

2b 1.2, 7.2 (oostelijk deel); 
en  4.2 op kaart 3a 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.2) ten 
noorden van de Poekebeek op grondgebied van de gemeente Aalter en Nevele, met de mogelijkheid een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van: 
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor de ruimere omgeving van het 

kasteeldomein van Poeke (7.2), en in functie van het behoud en het ontwikkelen van de typische landschappelijke 
waarden van dit gebied (7.2). 
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1.2 Mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

5.  Vallei van de Krekelbeek 2a 4.1, 1.1 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Krekelbeek (4.1). 

6.  Omgeving Sint-Idesbaldus 2a 1.1, 10.1, 11.1 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de omgeving van Sint-Idesbaldus, vallei van de 

Kromme Duivelsbeek bij Roeselare (11.1). 

7.  Omgeving Huwynsbeek en -
bossen  

2a 1.1, 2.2, 2.3, 4.2, 8.2, 
9.4 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Huwynsbeek (4.2); 
- het behoud en beperkt versterken van de bosstructuren van de Huwynsbossen (2.2) van het Kerselaarbos (2.3) en van 

het zuidelijk gelegen bosperceel; 
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties van delen van de plateaurand (8.2). 

8.  Egemse Veldekens 2a 1.1, 2.4, 3.1 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurwaarden van de Egemse Veldekens (2.4, 3.1). 

9.  Ardooieveld 2a 1.1, 2.1 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren, versterken en ontwikkelen van de cultuurhistorische 

waarden van kasteel en kasteelpark en omgevend landschap van Ardooieveld (2.1); 
- het mogelijk houden/maken van de belangrijke recreatieve functie van het groendomein in evenwicht met de natuur-, 

bos-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Ardooieveld (2.1). 

10.  Vallei van de Devebeek 2a 1.1, 4.3  - Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nader uitwerken van de verweving van 
landbouw, natuur en waterbergingsfunctie in de vallei van de Devebeek (4.3). 

11.  Vallei van Poekebeek  2b 1.2, 2.9, 3.2, 4.4, 4.5, 
4.6, 7.2 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.2) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het 
versterken van het typisch landschap van de vallei van de Poekebeek, met kasteeldomein van Poeke (7.2), voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Poekebeek (4.4, 4.5, 4.6); 
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Poekebeek stroomopwaarts van het kasteeldomein (3.2); 
- het versterken van de natuurwaarden en het behoud, versterken en ontwikkelen van de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden van het kasteeldomein van Poeke en het omgevende landschap (2.9) (7.2). 
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Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

12.  Poelberg, Meikensbos-
Vijverbos 

2b 1.2, 2.7, 5.1, 7.1 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.2) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur op de Poelberg en omgeving (5.1) als agrarisch gebied 

met beperkte delen met natuurverweving; 
- het behouden, herstellen en ontwikkelen van de bijzondere landschappelijke waarden van de Poelberg(molen) en 

omgeving (7.1) 
- het versterken van de bosstructuren met historisch bosherstel van en tussen het Meikensbos-Vijverbos (2.7). 

13.  Vallei van de Speibeek, 
Gaverbos 

2b 1.2, 2.8, 4.7 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.2) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Speibeek (4.7); 
- het versterken van de natuurwaarden met bosuitbreiding van het Gaversbos (2.8). 
Afstemmen met het ruilverkavelingsplan van de ruilverkaveling Wontergem. 

 

2 Deelruimte 2. Noordelijke Leievallei 

2.1 Tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

14.  Samenhangend 
landbowgebied Landegem, 
Sint Maria Leerne (NL1) 

3a 4.1, 5.1, 5.9, 5.10, 6.1, 
7.1, 7.2 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (4.1) en van 
de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (5.1, 5.9, 5.10) tussen het Schipdonkkanaal en de vallei van de Leie op 
grondgebied van de gemeenten Nevele, Gent en Deinze, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
op te maken in functie van: 
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor delen van de open ruimte verbindingen 

(7.1, 7.2).  
15.  Samenhangend 

landbouwgebied Molenhoek 
(NL2) 

3b 4.11 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Machelen 
(4.11) op grondgebied van de gemeenten Zulte en Deinze (beperkt). 

16.  Samenhangend 
landbouwgebied Markegem 
(NL3) 

3b 4.8, 7.3 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Markegem, 
tussen de Oude Mandel en de vallei van de Leie  (4.8) op grondgebied van de gemeenten Dentergem en Deinze, met de 
mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van: 
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor delen van de open ruimte verbinding 

(7.3). 
17.  Samenhangend 

landbouwgebied Afsnee 
(NL4) 

3a 4.3, 7.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Afsnee (4.3) 
op grondgebied van de gemeente Gent, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in 
functie van 
- het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor delen van de openruimteverbinding 
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Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

(7.1). 
18.  Samenhangend 

landbouwgebied Grammene 
(NL5) 

3b 4.6, 6.3 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Deinze, 
Grammene tussen de Zeverenbeek en de vallei van de Leie (4.6), op grondgebied van de gemeente Deinze. 

2.2 Mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

19.  Toeristische Leie, tot Deinze 3a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5, 6.2, 7.1, 
7.2, 8.1 

 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van de landbouwgebieden (4.1, 4.3) samen 
met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan rekening houdend met het behoud en het versterken van 
het typische landschap van het kasteel van Ooidonk en Leiemeersen (6.2): 
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Leievallei (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Leie (2.5, 2.3, 2.4, 2.6). 

20.  Vallei van Zeverenbeek (en 
Maanbeek) en Oude 
Mandelbeek en Vondelbeek 

3b (2b) kaart 3b: 1.12, 2.8, 
2.13, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
6.3 

kaart 2b: 1.2, 4.8 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van de landbouwgebieden (1.2 op kaart 2b, 
4.5, 4.6) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het 
versterken van het typisch landschap van de vallei van de Zeverenbeek (6.3):  
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Zeverenbeek en de vallei van de Vondelbeek (1.12); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in een deel van de 

Zeverenbeekvallei, de vallei van de Oude Mandelbeek (2.13, 2.8) en de vallei van de Maanbeek (4.8, kaart 2b). 

Afstemmen met het ruilverkavelingsplan van de ruilverkaveling Wontergem. 

21.  Leievallei omgeving 
gekanaliseerde Leie 

3b 1.9, 1.10, 1.11, 2.7, 2.9, 
2.10, 2.11, 2.12, 4.6, 
4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 
5.12, 5.13 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 
4.11) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Leie (1.9, 1.10, 1.11); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Leie 

(2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12). 

22.  Rosdambeekvallei 3a 1.8, 4.3, 5.7, 5.8, 7.1 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (4.3) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Rosdambeek (1.8). 

23.  Omgeving Schipdonkkanaal 3a 2.2, 4.1, 4.4, 7.2 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (4.1, 4.4) samen met 
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de onmiddellijke omgeving van het 

Schipdonkkanaal (2.2). 
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3 Deelruimte 3. Zuidelijke Leievallei 

3.1 Tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden 

Nr. Naam Kaart Relevante 
ruimtelijke 
concepten 

Actie 

24.  Samenhangend 
landbouwgebied Oostrozebeke-
Wielsbeke-Oude Mandel (ZL1) 

4a 5.4, 5.5, 5.7, 9.2 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.4, 5.5, 5.6) en 
van de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (9.2) tussen en nabij Oostrozebeke en Wielsbeke, op grondgebied van 
de gemeenten Oostrozebeke en Wielsbeke. 

25.  Samenhangend 
landbouwgebied Waregem zuid 
(ZL2) 

4a 5.11 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied (5.11) ten zuidwesten van de stad 
Waregem, op grondgebied van de gemeente Waregem. 

26.  Samenhangend 
landbouwgebied Desselgem 
zuid (ZL3) 

4a 5.10, 5.13, 5.14, 
5.15, 7.2 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.10, 5.13, 5.14, 
5.15) tussen Waregem en Deerlijk, op grondgebied van de gemeenten Waregem, Deerlijk, Harelbeke (beperkt), Anzegem en 
Zwevegem met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van 
delen van de openruimteverbinding (7.2). 

27.  Samenhangend 
landbouwgebied in de driehoek 
E403-kanaal-Leie (ZL4) 

4a 5.1, 3.3, 5.6, 9.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.1, 5.6) en van 
de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (9.1)  tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en Kortrijk, op 
grondgebied van de gemeenten Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke, Wielsbeke, Harelbeke, Lendelede, Ledegem, 
Wevelgem, Kortrijk en Kuurne. 

28.  Samenhangend 
landbouwgebied tussen Lauwe, 
Aalbeke en Rekkem (ZL5) 

4b 5.16, 7.4, 9.11 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied (5.16) en van de natuur-, bos- en 
andere groenbestemmingen (9.11) tussen Lauwe, Aalbeek en Rekkem, op grondgebied van de gemeenten Menen en Kortrijk, 
met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van delen van 
de openruimteverbinding tussen Rekkem-Aalbeke en Moeskroen (7.4). 

29.  Samenhangend 
landbouwgebied omgeving 
Wervik-Menen-Wevelgem (deel 
van RW2) 

4b 5.2, 5.3, 7.3 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (5.10) tussen en 
nabij Wervik, Menen en Wevelgem, op grondgebied van de gemeenten Wervik, Menen en Wevelgem, met de mogelijkheid 
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van delen van de 
openruimteverbinding tussen Wervik en Menen (7.3). 
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3.2 Mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Nr. Naam Kaart Relevante 
ruimtelijke 
concepten 

Actie 

30.  Vallei Mandel en Oude 
Mandel 

4a 2.1, 2.2, 3.1, 7.1, 
(9.3), 1.1, 5.4 (kaart 
2a) 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1, 5.4) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Mandel en 

Oude Mandel (2.1, 2.2); 
- het bouwvrij houden van delen van de openruimteverbinding tussen Ingelmunster en Oostrozebeke (7.1). 

31.  Leievallei Bavikhove-Zulte 4a 2.4, 2.5, 2.6, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.4, 5.5, 
5.7, 5.8, 5.9, 7.2 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (5.1, 5.4, 5.5, 
5.7, 5.8, 5.9) samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de Leievallei te Sint-Baafsvijve 

(2.4) en Leivallei – Molenwijk (2.5) en de omgeving Munken (2.6); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in de Leievallei-Schoondale 

(4.1, oostelijk deel) en de meander van Sint-Baafsvijve west (4.2), in belangrijke mate in functie van het ontwikkelen van 
recreatieve groengebieden nabij de (ver)stedelijk(t)e gebieden van en nabij Waregem, Wielsbeke en Desselgem; 

- het bouwvrij houden van delen van de openruimteverbinding (7.2). 

32.  Vallei van de Gaverbeek en 
Hooibeek 

4a 2.3, 5.10, 5.11 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (5.10, 5.11) 
samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterberingsfunctie in de vallei van de Gaverbeek en 

Hooibeek (2.3). 

33.  Heulebos en omgeving 4a 3.4, 5.1, 6.2 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het 
landbouwgebied (5.1) samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de omgeving van het Heulebos (6.2); 
- het versterken van de bosstructuur met een beperkte bosuitbreiding bij het Heulebos (3.4). 

34.  Omgeving Rhodesgoed 4a 11.1, 1.1 (kaart 2a) Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (1.1 op kaart 
2a) samen met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de omgeving Rhodesgoed (11.1) als agrarisch gebied 

met beperkte delen natuurverweving. 

35.  Open ruimte omgeving 
Lauwe-Aalbeke-Rekkem 

4b 2.10, 3.5, 5.16, 6.3, 
6.4, 10.2.1 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor (kleinere) delen van het landbouwgebied (5.16) samen 
met de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de Palingbeekvallei-

Meurissonsbeek Rekkem (2.10); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in het gebied de Heerlijkheid ten Heule (Aalbeke) (6.3) en 

van de omgeving van het Samainsbos (6.4); 
- het versterken van de bosstructuur tussen Lauwe en A17 aansluitend bij het stadsrandbos Preshoek (10.2.1) en buiten het 

stedelijk gebied. 
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4 Deelruimte 4. Zandig interfluvium 

4.1 Tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

36.  Landbouwgebied Zevergem 
(Zi2) 

5a 1.3, 6.1, 7.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.3) en van 
de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (7.1). 

37.  Samenhangende 
landbouwgebieden (Zi1) 

5a, 5b kaart 5a: 1.1, 1.2, 4.3, 
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 
9.3, 9.4;  kaart 5b: 1.4, 
1.5, 1.6, 2.1, 7.9, 7.16, 
9.1, 9.2;  kaart 3b: 4.9 
en 4.10; kaart 4a:5.12, 
9.5, 9.6, 9.7. 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied omgeving 
E17/N60, Machelen Deinze en Zulte-Waregem (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6) en van de natuur-, bos- en andere 
groenbestemmingen (7.3-7.7, 7.9, 7.16) op grondgebied van de gemeenten Zulte, Deinze, Sint Martens Latem (beperkt), 
De Pinte (beperkt), Nazareth, Zingem en Waregem (beperkt); met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken in functie van het differentiëren van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied voor 
de openruimteverbindingen (9.1, 9.2, 9.3, 9.4: kaarten 5a – 5b). 

Verder onderzoek in een zone ten zuiden van Gent in functie van het eventueel het afbakenen van concentratiezones 
voor glastuinbouw. 

4.2 Mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

38.  Spitaalsbossen 5b 1.5, 4.5, 6.4, (7.12); 
Kaart 6a: 1.1 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5, 1.1 op kaart 6a) 
samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het 
versterken van het typische landschap van Oud Moregembossen Spitaalsbossen-complex (6.4) voor:  
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren (bosuitbreiding in een nader te bepalen richting, na verder 

onderzoek en overleg) in de belangrijke historische bosstructuur van de Spitaalsbossen. Het realiseren van een 
verbinding tussen de verschillende boskernen (4.5). 

39.  Complex Nokere 5b 1.5, 5.1, 6.3, 7.13, 7.15 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5.) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap Nokere (6.3) voor:  
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de omgeving van de Malembeek, Walembeek, 

Rotbeek, Hollebeek (5.1). 

40.  Hospicebossen 5a 1.1, 4.1, 7.2, 9.4 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de bosstructuren van de Hospicebossen, binnen de huidige gewestplanbestemming. Eventueel 

realisatie van beperkte bosuitbreiding in oostelijke richting (4.1). 

41.  Lozerbos 5b 1.5, 4.4, 6.2, 7.14 en 
Kaart 6a: 1.1  

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5. en 1.1 op kaart 
6a) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het 
versterken van het typische landschap kasteeldomeinen van Aaishove, Lozer, Mullem en Wannegem (6.2), voor:  
- het versterken van de bosstructuren (4.4, 7.14); 
- realisatie van een bosverbinding tussen boskernen (4.4, 7.14). 
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Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

42.  Gaverbeek 5b 1.6, 3.2 Hernemen van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied (1.6) samen met de opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Gaverbeek (3.2). 

43.  Zouwbeek 5b 1.5, 3.1, 3.3, 7.10, 7.11 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.5) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Zouwbeek (3.1, 3.3). 

 

5 Deelruimte 5. Zandlemig en lemig interfluvium 

5.1 Tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

44.  Landbouwgebied van het 
zandlemig interfluvium oost 
(ZLi1 en deel van Zi1) 

6a 1.1, 2.10, 8.3, 11.1. Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied (1.1) en van 
de natuur-, bos- en andere groenbestemmingen (2.10) tussen Tiegem-Nokere-Zingem en de Scheldevallei, op 
grondgebied van de gemeenten Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Anzegem en Avelgem, met de mogelijkheid een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en 
zichtlocaties op de heuvelkam van het interfluvium (1.11). 

45.  Landbouwgebied van het 
zandlemig interfluvium 
centraal (ZLi2) 

6a, 6b 1.1, 1.2, 7.1, 11.1. Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwgebieden (1.1, 1.2) op het 
grondgebied van de gemeenten Waregem (beperkt), Anzegem, Deerlijk, Zwevegem en Avelgem, met de mogelijkheid 
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en 
zichtlocaties op de heuvelkam van het interfluvium (1.11). 

46.  Landbouwgebied van het 
zandlemig interfluvium west 
(ZLi3) 

6b 1.2, 9.9, 9.10, 9.11, 
11.1. 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwgebieden (1.2) en van de natuur-, bos- 
en andere groenbestemmingen (9.9, 9.10, 9.11) tussen Kortrijk, Moen, Spiere en de Scheldevallei, op het grondgebied 
van de gemeenten Kortrijk, Zwevegem en Spiere-Helkijn, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
op te maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties op de heuvelkam van het 
interfluvium (1.11). 
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5.2 Mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

47.  Vallei van de Rooigembeek 
en Stroomken 

6a 1.1, 2.7, 2.8, 5.1, 8.3, 
9.3, 9.5, 10.2 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap kasteeldomeinen van Aaishove, Lozer, Mullem en Wannegem en ruime omgeving (8.3) voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en de waterbergingsfunctie in de vallei van de 

Rooigembeek (5.1); 
- het nader uitwerken van het landbouwgebied met beperkte delen natuur en bos en in de omgeving van Axelwalle 

(10.2). 

Afstemmen met het ruilverkavelingsplan voor de Ruilverkaveling Huise. 

48.  Omgeving Bouvelobos – 
Hemsrodebos en steilrand 
Moregem 

6a 1.1, 2.1, 2.2, 2.9, 5.2, 
6.1, 6.2, 8.1, 9.6, 10.1, 
11.1 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap Bouvelobos en Hemsrode (8.1) voor: 
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren in de omgeving van het Bouvelobos en het Hemsrodebos 

(2.1, 2.2); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de Tsjammelbeekvallei en omgeving (5.2, 6.1), 

in de Weedriesbeekvallei en omgeving (6.2); 
- het nader uitwerken van het landbouwgebied met beperkte delen natuur en bos op de steilrand van Moregem-Ooike. 

De natuur- en boswaarden situeren zich ter hoogte van de bronbossen (10.1); 
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties op de heuvelkam van het interfluvium (11.1). 

49.  Tiegemberg-Nederbeekvallei 6a 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 
5.3, 6.3, 8.2, 1.11. 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap van de Tiegemberg (8.2) voor: 
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren in de omgeving van het Hellebos (2.4), en van het 

Bassegembos (2.3); 
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei van de Nederbeek (3.1); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos van een deel van Tiegemberg-Hooghof en 

omgeving (2.5) (6.3), met het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties; 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Sint-Arnoldusbeek (5.3). 

50.  Omgeving Banhoutbos en 
ontginning De Kwadestraat 

6b 1.2, 2.15, 2.16, 7.1., 
8.7, 11.1 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap van het Banhoutbos en omgeving (8.7), voor: 
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren van het Banhoutbos (2.15), van en onmiddellijk nabij het 

ontginningsgebied De Kwadestraat (2.16); 
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties (11.1). 

51.  Omgeving Argendaalbos-
Bellegembos 

6b 1.2, 2.11, 2.12, 8.4, 9.8, 
11.1 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap van de omgeving Argendaalbos-Bellegembos (8.4) en van de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden van het kasteel(park) Argendaal (9.8), voor:  
- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren (met bosuitbreiding) van het Argendaalbos en het Bellegembos 

(2.11, 2.12); 
- het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties (11.1). 
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Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

52.  Parochiebeekvallei 6b 1.2, 2.21, 5.7 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de Parochiebeekvallei (5.7); 
- het versterken van de natuurwaarden en van de bosstructuren (met beperkte bosuitbreiding) van het bos van het 

kasteeldomein Kerkhove-Varent en versterken en ontwikkelen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van dit kasteeldomein (2.21). 

53.  Beekvalleien tussen Avelgem 
en Tiegem 

6b 1.2, 5.4, 5.5, 5.6 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de valleien van Biestbeek (5.4), Sint-Arnoldusbeek 

(5.5) en Scheebeekvallei (5.6). 

54.  Vallei van de Bouvriebeek – 
Bossuit 

6b 1.2, 2.20, 6.7, 8.9 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap van de omgeving Bossuit (8.9) en van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het 
kasteel(domein) van Bossuit (2.20), voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Bouvriebeek (6.7); 
- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren (met een beperkte bosuitbreiding) van het bos van het 

kasteeldomein Bossuit (2.20). 

55.  Vallei van de Zandbeek – bos 
kasteeldomein Spiere 

6b 1.2, 2.17, 2.18, 2.19, 
6.6, 8.5, 8.6 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.2) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het versterken van het 
typische landschap van de omgeving Grandvalbos en Kooigembos (8.5) en van de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden van het kasteel(domein) van Spiere en omgeving (8.6, 2.19), voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Zandbeek (6.6); 
- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren (met een beperkte bosuitbreiding) van het Grandvalbos (2.17), 

het Kooigembos (2.18) en het bos van het kasteeldomein Spiere (2.19). 

 

6 Deelruimte 6. Vallei van de Bovenschelde 

6.1 Tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

56.  Landbouwgebied van Welden 
(BS2) 

7b 3.5 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied Welden (3.5) op grondgebied 
van Oudenaarde (sluit aan op een groter aaneengesloten landbouwgebied, regio Vlaamse Ardennen). 

57.  Landbouwgebied Melden 
(BS1) 

7b 3.7 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied Melden (3.7) 
op grondgebied van de gemeente Oudenaarde (sluit aan op groter aaneengesloten landbouwgebied op grondgebied van 
Kluisbergen, regio Vlaamse Ardennen). 
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Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

58.  Landbouwgebied Petegem 
(Zli1) 

7b 3.6 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de kouter van Petegem (3.5) op grondgebied van 
Oudenaarde (sluit aan op een groter aaneengesloten landbouwgebied (1.1, kaart 6a). 

 

6.2 Mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Nr. Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

59.  Scheldevallei tussen Gent en 
Oudenaarde 

7a/7b 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 
2.2, (2.3), 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 3.1, (3.2), (3.3), 
3.4, 3.5, (4.1), (4.2), 
5.1, 5.2, 5.3, 6.1 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en het 
versterken van het typische landschap Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode (5.1), Scheldevallei tussen 
Welden en Gavere (5.2) en Scheldevallei Heurne (5.3), voor: 
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Scheldemeersen (1.1, 1.2, 1.3, 1.4); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw , natuur en de waterbergingsfunctie op de overgangsgronden te 

Zevergem (2.1), te Overbeke (2.2), in de Scheldevallei te Zingem (2.4), in de vallei van de Oosebeek Welden-Roth 
(2.5) en in de Scheldevallei te Ename (2.7), e.a. 

 
Afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde. 
Afstemming met de afbakeningsprocessen van de agrarische en de natuurlijke structuur voor de buitengebiedregio’s 
Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen. 

60.  Scheldevallei Oudenaarde-
Kerkhove 

7b 1.6, 1.7, 1.8, 2.8, 2.9, 
2.11, 3.6, 3.8, 4.3, 4.4, 
4.5, 5.5, 6.2, 7.1, 7.2 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (3.6, 3.8) samen met 
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en de versterking van het 
typische landschap van de Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en kouter van Petegem (5.5) voor: 
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Scheldemeersen (1.6, 1.7, 1.8); 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in de Meldenmeersen (2.8), 

de Scheldevallei te Elsegem (2.9) en de Rennebeekvallei (2.11). 
 
Afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde. 
Afstemming met de afbakeningsprocessen van de agrarische en de natuurlijke structuur voor de buitengebiedregio’s 
Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen. 

61.  Scheldevallei Avelgem-
Spiere-Helkijn 

7c 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 
2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 
3.8, 3.9, 3.10, 4.5, 5.7 

Kaart 6b: 1.2 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (3.8, 3.9, 3.10, 1.2 
op kaart 6b) samen met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rekening houdend met het behoud en 
het versterken van het typische landschap van de Scheldemeanders Avelgem (5.7), voor: 
- het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en de waterbergingsfunctie in delen van de Scheldevallei 

(2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23); 
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in delen van de Scheldevallei of Scheldemeersen 

(1.11, 1.12, 1.13, 1.14). 
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7 Deelruimte 7. Rug van Westrozebeke 

7.1 Tussentijds te herbevestigen agrarische gebieden 

Nr. Naam Kaart Relevante 
ruimtelijke 
concepten 

Actie 

62.  Samenhangend 
landbouwgebied van de Rug 
van Westrozebeke noord 
(RW1 en deel van PT1) 

8 1.1, 2.1, 5.1, 7.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied (1.1) en van de natuur-, bos- en 
andere groenbestemmingen (2.1) op grondgebied van de gemeenten Staden, Zonnebeke, Moorslede, Roeselare, Ledegem 
en Wevelgem, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van het bouwvrij houden 
van markante steilranden en zichtlocaties van de landschappelijk waardevolle Rug van Westrozebeke (5.1). 

63.  Samenhangend 
landbouwgebied van de Rug 
van Westrozebeke zuid 
(RW2) 

8 1.1, 5.1, 5.2 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen (1.1), op grondgebied van de gemeenten Zonnebeke, 
Moorslede, Ledegem, Wevelgem, Wervik en Menen, met de mogelijkheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te 
maken in functie van het bouwvrij houden van markante steilranden en zichtlocaties van de landschappelijk waardevolle Rug 
van Westrozebeke (5.1) en de Kezelberg ten zuiden van Dadizele (5.2). 

7.2 Mogelijke uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Nr. Naam Kaart Relevante 
ruimtelijke 
concepten 

Actie 

64.  Omgeving bossen van 
Koekuit 

8 1.1, 2.3, 2.4, 4.1, 
6.1 

Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van het verweven van landbouw en natuur in de omgeving Koekuit (4.1); 
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren (met een beperkte bosuitbreiding) van het Vierkavenbos (2.4) 

en van de Koekuitbossen (2.3). 

65.  Omgeving Vijverbos 8 1.1, 2.2 Hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het versterken van de natuurwaarden en de bosstructuren (met een beperkte bosuitbreiding) van het Vijverbos (2.2). 

66.  Vallei van de Heulebeek 8 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 
5.1. 

Hernemen van de agrarische bestemming voor delen van het landbouwgebied (1.1) samen met de opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- het nader uitwerken van het verweven van landbouw en natuur in de vallei van de Heulebeek (3.1, 3.2, 3.3). 
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