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1 Inleiding 

De planningsprocessen voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur werden in 
uitvoering van beslissing van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 opgestart in 13 buitengebiedregio’s en 
verloopt in verschillende stappen. 

- verkenningsfase 

- planningsfase 

- uitvoeringsfase 

De doelstelling van de verkennings- en planningsfase van dit proces was om in overleg met gemeenten, provincies en 
belangengroepen een geïntegreerde en gebiedsgerichte ruimtelijke visie op te stellen die het kader vormt voor de 
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur. Voorliggend document is een procesnota die 
overgang maakt tussen de planningsfase en de uitvoeringsfase van dit afbakeningsproces. 

Deze nota bevat de verwerking van de adviezen over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en een 
operationalisering van het uitvoeringsprogramma. Het globale overlegproces op niveau van de volledige regio 
Leiestreek wordt hiermee afgerond. In de uitvoeringsfase zal verder gewerkt worden op het niveau van de individuele 
uitvoeringsacties die gefaseerd opgestart worden en voorwerp zijn van verder overleg met de betrokken besturen en 
belangengroepen. 

2 Overzicht gevoerd proces 

Het planningsproces in de regio Vlaamse Ardennen startte in maart 2007 met een verkenningsronde die bestond uit: 

- 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 Vlaamse Ardennen 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 voorgesteld aan gemeenten, provincie en belangengroepen 
op een informatievergadering in oktober 2007. De actoren konden tot 31 januari 2008 hun advies uitbrengen. 

Op basis van de uitgebrachte adviezen op de verkenningsnota is door het projectteam van de Vlaamse overheid in 
maart 2008 een programma voor overleg opgemaakt. Dit programma voor overleg bestond uit:  

- een opsomming van alle elementen uit de adviezen die op het niveau van de ruimtelijke visie zijn geformuleerd 
en voorwerp van het overleg vormen; 

- en een eerste voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te 
herbevestigen conform de werkwijze die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01). 

Het programma voor overleg vormde de concrete agenda voor de bespreking van de ruimtelijke visie zoals 
geformuleerd in de verkenningsnota met gemeenten, provincies en belangengroepen via bi- en multilateraal overleg 
in de periode april-juni 2008.  

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde een 
eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld dat in september 2008 werd voorgesteld op een 
informatievergadering. 

Bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur hoort een programma voor uitvoering waarin de mogelijke 
uitvoeringsacties op Vlaams niveau zijn weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- de gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te herbevestigen conform de werkwijze 
die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01); 

- de gebieden waarvoor voorgesteld wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en bos 
op te maken dat de bestemmingen van de bestaande plannen van aanleg zal wijzigen op basis van de opties in 
de gewenste ruimtelijke structuur. 
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De actoren konden tot 25 november 2008 hun advies uitbrengen over voorliggend eindvoorstel en 
uitvoeringsprogramma. 

Op basis van de verwerking van de adviezen werd een operationeel uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Op 8 mei 2009 nam de Vlaamse Regering kennis van: 

- Een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die uitgebracht werden over het voorstel te herbevestigen 
agrarische gebieden; 

- Het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur; 

- Een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die uitgebracht werden over het eindvoorstel van gewenste 
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma; 

- Het operationeel uitvoeringsprogramma. waarbij de acties uit het uitvoeringsprogramma bij het eindvoorstel van 
gewenste ruimtelijke structuur worden onderverdeeld in drie categorieën: 

I. Gebieden waarvoor onmiddellijk gestart kan worden met de voorbereiding van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP). Op basis van de uitgebrachte adviezen moet het mogelijk zijn op korte termijn tot 
een compromis te komen voor deze gebieden. Voor een eerste reeks

1
 van gebieden kan een concreet 

afbakeningsvoorstel uitgewerkt worden en besproken worden met de betrokken lokale actoren. Een 
afgewerkt voorontwerp RUP kan voor deze reeks vervolgens aan de minister bevoegd voor ruimtelijke 
ordening voorgelegd worden met de vraag de decretale procedure op te starten (plenaire vergadering).  

II. Gebieden waarvoor verder overleg en/of onderzoek nodig is: vb. impact op landbouwbedrijven, naar 
eigendomssituatie of pachtsituatie, mogelijkheden tot kavelruil en grondmobiliteit, instandhouding van 
habitats en soorten… vooraleer met de opmaak van een gewestelijk RUP gestart kan worden. 
Gewestelijke RUP’s voor (delen van) deze gebieden kunnen zowel agrarische, natuur- en 
bosbestemmingen al dan niet met overdruk natuurverweving bevatten. Delen die niet in een gewestelijk 
RUP opgenomen worden, kunnen alsnog herbevestigd worden als agrarisch gebied. 

III. Gebieden waarvoor de opmaak van een gewestelijk RUP op korte termijn niet mogelijk is omdat de 
resultaten van nog lopende onderzoeken of planningsprocessen afgewacht moeten worden (bv. lopende 
ruilverkavelingen, inrichtingsstudies stadsbossen, afbakeningsproces stedelijk gebied of poort, 
bekkenbeheersplan, bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan…) vooraleer een afgewogen en onderbouwde 
beleidsbeslissing genomen kan worden. 

De Vlaamse Regering hechtte op 8 mei 2009 haar goedkeuring aan: 

- Het voorstel over de te herbevestigen agrarische gebieden, volgens de methodiek vastgelegd in de beslissing 
van 3 juni 2005, op basis van het advies van de strategische stuurgroep hierover; 

- De acties categorie I en II van het operationeel uitvoeringsprogramma. 

 

Bij het uitwerken van de acties van het operationeel uitvoeringsprogramma zal, daar waar bestemmingswijzigingen 
noodzakelijk zijn, verder overleg en onderzoek op perceelsniveau de exacte begrenzingen bepalen. Bij de opmaak 
van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van grote eenheden natuur (in ontwikkeling), 
natuurverwevingsgebieden en bosuitbreiding zal steeds verder overleg over de afbakeningsvoorstellen en 
detailonderzoek op perceelsniveau naar de ligging van de bestaande landbouwbedrijfszetels en huiskavels gevoerd 
worden om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande landbouwbedrijfszetels 
in het gedrang zou komen. De concrete mogelijkheden voor planologische ruil tussen landbouw, natuur en bos zullen 
in dat onderzoek aan bod komen, los van de oorspronkelijke bestemming. 

 

Als grens van actiegebieden van het operationeel uitvoeringsprogramma is in Vlaamse Ardennen gebiedsgericht met 
vaste breedte langs de beken/straten gehanteerd. Dit komt niet overeen met een zichtbare terreingrens of een 
perceelsgrens.  Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld rekening houdend met perceels- en 
terreingrenzen. De begrenzing tussen gebied met landbouwbestemming en een andere bestemming dient dan ook op 
dat schaalniveau bepaald te worden. De grenzen tussen de actiegebieden en herbevestigde gebieden worden 
daarom gekenmerkt door een zekere mate van flexibiliteit. Om het gehele actiegebied te vatten zal er quasi steeds 
een overlapping zijn tussen het herbevestigd gebied en het plangebied van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

De voor de regio Vlaamse Ardennen-Dender vooropgestelde bosuitbreiding van 635 ha (eindvoorstel gewenste 
ruimtelijke structuur) wordt vooralsnog niet verdeeld per actiegebied. 

                                                           

1
 De omvang van deze eerste reeks en de planning van volgende reeksen hangt samen met de personeelscapaciteit die ingezet kan 

worden voor de opmaak van deze gewestelijke RUP’s. 
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In de Vlaamse Ardennen behoren veel bossen tot de sbz-h met een belangrijke focus op boshabitats en eraan 
gebonden soorten. De instandhoudingsdoelstellingen hiervoor kunnen in deze fase nog niet geformuleerd worden per 
sbz-h, maar bosuitbreiding en bosverbinding zullen hierin een rol spelen. De bosuitbreiding in functie van 
instandhoudingsdoelstellingen zal gelegen zijn in natuur- of bosgebied, al dan niet met VEN-overdruk. Daarnaast 
wordt de Vlaamse Ardennen gekenmerkt door asymmetrische beekvalleien met beboste flanken en brongebieden, 
waar de versterking van de natuurlijke structuur eveneens bosuitbreiding kan inhouden. Deze zal soms ook in VEN-
gebied gesitueerd zijn, soms veeleer te beschouwen zijn als onderdeel van het IVON. 

Bij de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor differentiatie van  het agrarisch gebied als 
verwevingsgebied in de gebieden die herbevestigd zijn als agrarisch gebied wordt geen overdruk natuurverweving 
voorzien bovenop landbouwbedrijfszetels. Er worden ook, rekening houdend met het gebied, uitbreidingsmogelijkheden 
voorzien.  
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3 Operationeel uitvoeringsprogramma 

3.1 Deelruimte 1. Zwalm. 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

1.  Landbouwgebied van Meilegem-
Beerlegem 

8a 2 DR1 1.1 

DR5 3.3 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten noorden 
van de Munkbosbeek in de omgeving van Meilegem-Beerlegem 

2.  Landbouwgebied tussen Nederzwalm 
en Balegem 

2 – 7 1.1, 9.1, 9.3, 60.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten noorden 
van de Zwalmvallei en het westelijk deel van kleinstedelijk gebied Zottegem.  

 De zones die in de ruilverkaveling Sint-Lievenshoutem voor natuur- of bosontwikkeling werden opgenomen 
en binnen de aanduiding van dit gebied liggen worden echter niet in vraag gesteld. Voor die zones kunnen 
de bestemmingen van het gewestplan via de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
afgestemd worden op de opties van de ruilverkaveling.  

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Zand in Oost-Vlaanderen”. 

3.  Landbouwgebied Welden-
Nederename 

2 – 8b DR1 1.2, 10.3 

DR5 3.5 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied van Welden en Nederename 
ten noorden van de spoorweg. 

4.  Landbouwgebied Volkegem- Mater 2 1.2, 9.10  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen Bos t’ 
Ename en de vallei van de Ossebeek ten zuiden van de spoorweg. 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”.  

5.  Landbouwgebied van Horebeke  2 DR1 1.2, 9.8, 9.9, 
9.10, 10.3 

DR5 3.5 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten westen van 
de Perlinckbeek rond Duisbeke en Horebeke.  

6.  Landbouwgebied van Snt-Denijs-
Boekel –Roborst  - Michelbeke 

2 1.2, 9.9  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten oosten van 
de Perlinckbeekvallei en ten zuid-westen van de Zwalmvallei.  

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen “Zand in Oost-Vlaanderen” en “Vlaamse 
Leemstreek”.  

 Marge voor acties inzake integraal waterbeleid  in functie van waterkwaliteit en waterkwantiteit., zo nodig via 
een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

7.  Landbouwgebied van Strijpen 2 1.1, 9.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten westen van 
de kern van Zottegem 

8.  Landbouwgebied van Sint Goriks- 2 1.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten zuid-
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Oudenhove westen van Zottegem 

9.  Landbouwgebied Michelbeke-
Valkenberg 

2 1.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten zuiden 
vande Dorrebeek en ten westen van de Zwalmvallei.  

10.  Landbouwgebied Haaiershoek 2 1.2, 9.5  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten westen van 
Nederbrakel 

11.  Landbouwgebied van Rovorst- 
Wolfskerke 

2 1.2, 9.6  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten westen van 
Opbrakel 

12.  Landbouwgebied van Zureveld 2 1.2, 9.7  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Brakelbos en de vallei van de Dorenbosbeek 

I. Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

13.  Stampkotbeek – Munkbosbeek - 
Schaapsveldbeek, Munkbos en Bos 
van Beerlegem-Paulatem-Meilegem 

2 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2, 9.1,11.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- Versterken van de bos- en natuurlijke structuur in de vallei en de valleisteilrand van de Stampkotbeek 
– Munbosbeek - Schaapsveldbeek, het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en 
bos in deze valleien met hun valleisteilrand, de mogelijkheden voor het versterken van de bosstructuur 
nabij het Munkbos en het Bos van Beerlegem-Paulatem-Meilegem en aanduiding als 
erfgoedlandschap in samenhang met de erfgoedwaarden na definitieve vaststelling van de 
ankerplaats “Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem“. 

- Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen. 
Actie in samenhang met actie(s) in Schelde-Dender 

14.  Middenloop Zwalm en zijbeken tussen 
de Passemarebeek en Michelbeke 
(Berendries). 

2 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 
2.5, 3.4, 5.3, 9.3, 10.1, 
11.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- Versterken van de natuurlijke structuur in de vallei en de valleisteilrand van de Zwalm tussen de 
Passemarebeek en Michelbeke (Berendries) en de zijlopen Passemarebeek, Strijmeersbeek, Molen- 
en Bettelhovebeek, mondingsgebied van de Traveinsbeek en versterken van de bosstructuur ter 
hoogte van het Bertelbos en het bronbos Nieuwwege. 

- Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen. 

15.  Middenloop Zwalm en zijlopen op de 
rechteroever tussen Michelbeke 
(Berendries) en Nederbrakel, 
Kloosterbos en Toeppark 

2 1.2, 1.3, 2.6, 3.8, 5.5, 
6.1, 9.3, 10.1, 11.3, 
11.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- Versterken van de natuurlijke structuur in de vallei en de valleisteilrand van de Zwalm tussen 
Michelbeke (Berendries) en Nederbrakel en de zijlopen op rechteroever 

- Het versterken van de bosstructuur rond het Kloosterbos en Toeppark en verbinding tussen 
Kloosterbos en Zwalm door middel van differentiatie van het tussenliggend gebied als ruimtelijk 
verweving agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Marebeek met agrarisch gebied, natuur, 
bos en/of natuurverweving 

- het differentiëren van het Toeppark en het kasteel van Lilare met gemengd openruimtegebied, 
parkgebied, natuur, bos en/of natuurverwevingsgebied  

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor behoud van de 
landbouwkouters 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

16.  Boembeek en zijbeek 2 1.2, 3.6 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei van de Boembeek en de zijbeek met agrarisch gebied, natuur, bos en 
natuurverweving rekening houdend met acties inzake integraal waterbeleid in functie van 
waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

17.  Doren- en Dorrebeek en zijbeken, 
Dompels 

2 1.2, 3.7 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Doren- en Dorrebeek met het bosgebied de 
Dompels en zijbeken met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving, met inbegrip van het 
herschikken van bestaand natuurgebied in functie van behoud van landbouw.  

II. Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-kaart Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

18.  Benedenloop Zwalm tussen 
Nederzwalm en de Passemarebeek 
en zijlopen 

2 1.1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.3, 
9.2, 10.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- Versterken van de natuurlijke structuur in de vallei en de valleisteilrand van de Zwalm incl de zijlopen 
tussen Nederzwalm (ter Biestmolen) en de Passemarebeek, versterken van de bosstructuur met het 
Gaverbos en het Vijverbos, het nader uitwerken van delen ervan en de vallei van de 
Meesterbazenloop met de verweving landbouw, natuur en bos. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen ondermeer voor het behoud van 
de landbouwbedrijfszetel aan de Steenstraat en voor behoud van de landbouwkouters 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden 
voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied. 

19.  Benedenloop van de Perlinkbeek tot 
Krombeek en Hoge Berg - Mattenbos 

2 1.2, 3.10, 3.12, 6.2, 
9.2, 9.8, 10.2, 10.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Perlinckbeek-Moldergembeek-
Peerdestokbeek met de Calderberg - Molenberg en de Krombeek met agrarisch gebied, natuur, bos 
en natuurverweving 

- het differentiëren van de omgeving van Hoge Berg – Mattenbos als ruimtelijk verweven agrarisch 
gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

20.  Bovenloop van de Perlinckbeek en 
zijlopen 

2 1.2, 2.11, 3.11, 3.13, 
9.9 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- Versterken van de natuurlijke structuur in de vallei en de valleisteilrand van de Perlinckbeek tussen 
Zegelsem en Sint-Blasius-Boekel en zijlopen 

- het differentiëren van de valleien en valleisteilranden van de bovenloop van de Perlinckbeek en de 
Roebeek met agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
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Actie Naam Deel-kaart Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

21.  Wijlegemsebeek en zijloop 2 1.2, 3.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Wijlegemsebeek met agrarisch gebied, 
natuur, bos en/of natuurverweving  

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

22.  Traveins-, Erwetegem-, Karnemelk- 
Wurmendries- en Sint-Pauwelsbeek 
en Steenbergse bossen 

2 1.1, 1.3, 3.5, 5.4, 9.4 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het versterken van de natuurlijke en bosstructuur aan de Steenbergse bossen 

- het differentiëren van de vallei van de Traveins-, Erwetegem-, Karnemelk-, Wurmendries- en Sint-
Pauwelsbeek met agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving in functie van een continue 
verbinding tussen de Steenbergse bossen en de Zwalm 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Zottegem 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

23.  Molen- en Sassegembeek, 
Roosmeersbeek en zijlopen, 
Hauwstraat-Kannakkendries-Rovorst 
en Brakelbos 

2 1.2, 2.9, 2.10, 3.9, 4.4, 
4.5, 5.6, 5.8, 8.1, 9.5, 
9.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke structuur in de valleien en op de valleisteilranden van de Roosmeerbeek, 
de Molen- en de Sassegembeek en zijbeek, versterken van de bosstructuur aan Hauwstraat en 
Kanakkendries, Froonen- en Boembos en Brakelbos, het differentiëren van de valleien en 
valleisteilranden van de Vaanbuikbeek en de Slijpkotbeek met agrarisch gebied, natuur, bos en/of 
natuurverweving en behoud en versterking van de verbindingen tussen de bronzones en de rest van 
de vallei(steilrand). (inclusief omgeving Hutte) 

- hernemen van de agrarische bestemming op het gewestplan. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

24.  Bovenloop van de Zwalm, Dorenbos- 
en Verrebeek en Haeyesbos 

2 1.2, 1.3, 2.8, 5.7, 9.7 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- behoud van de omgeleide Zwalm (Dorenbosbeek) doorheen Brakel en verbinding Dorenbosbeek en 
middenloop Zwalm. 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur in de Dorenbos- en Verrebeek, voormalige spoorlijn en 
het Haeyesbos en behoud en versterking van de onderlinge relatie en met de bossen van Everbeek. 

- hernemen van de agrarische bestemming op het gewestplan voor het behoud van de landbouwkouter 
tussen Dorenbos- en Verrebeek. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
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Omschrijving en motivering prioriteit 

gebied. 

25.  Bos t’ Ename en Edelarebos 2 1.2, 2.12, 3.1, 5.9, 
5.10, 9.11, 10.3, 11.5, 
11.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces voor het 
kleinstedelijk gebied van Oudenaarde voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur op de steilrand tussen Riedekensbeek, de vallei van de 
Bovenschelde ter hoogte van de Middelgracht, Bos t’ Enamecomplex, Steenbergbos Volkegem, 
Kezelsfort en Edelarebos en differentiëren van de zone (bronbeken en steilranden) tussen Edelarebos 
en Steenbergbos Volkegem met agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving.  

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Oudenaarde 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

26.  Oossebeek – Spouwaterbeek en 
zijlopen 

2 1.2, 3.14, 4.6, 4.7, 
9.10, 10.3 

DR5 3.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en valleisteilrand van de Oossebeek - Spouwaterbeek – Borrebeek en 
St-Amelbergabeek met agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving  

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

 

3.2 Deelruimte 2. Vlaamse Ardennen. 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

27.  Landbouwgebied Edelare - 
Kapellenberg 

3 20.3, 28.1, 29.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten noorden 
van de vallei van de Maarkebeek tussen leupegem Boigneberg. 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

28.  Landbouwgebied Schamperij - 
Aartsbrugge 

3 20.3, 28.2, 29.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten zuiden van 
de N8 en ten noordoosten van de Maarkebeek 

29.  Landbouwgebied Perreveld - 
Houwstraat 

3 20.3, 29.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Burreken en N8 

30.  Landbouwgebied van Foreerst 3 21.2, 28.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Burreken en Schorisse 
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31.  Landbouwgebied St-Jacobskapel - 
Geitenhoek 

3 20.3, 27.2, 28.6, 29.3 

DR5 3.8 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Scheldevallei ten oosten van Melden, Koppenbergbos en de vallei van de Maarkebeek 

32.  Landbouwgebied Melden - Meers - 
Brugge 

3 20.1, 27.2, 28.6, 29.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Scheldevallei, de beboste steilrand tussen Koppenberg en Pladutse en Kluisbergen. 

33.  Landbouwgebied van Ruien 3 20.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de 
Scheldevallei en het Kluisbos 

34.  Landbouwgebied van Kwaremont en 
Zulzeke 

3 20.1, 28.6  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten oosten en 
ten noorden van de N36 -  N425 en ten noorden en ten westen van de beboste getuigenheuvelkam van 
Peelbos tot Hotond en van Hotond tot Elene. 

35.  Landbouwgebied van Nukerke en 
Turkije 

3 20.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de ten 
oosten van de beboste getuigenhevelkam van Hotond tot Koppenbergbos en de vallei van de Nederaalbeek 
en de Holbeek 

36.  Landbouwgebied van Ten Berge 3 20.3, 25.5, 29.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten oosten van 
Ten Abele en het Bois Joly, ten westen van het Muziekbos en ten noorden van kleinstedelijk gebied Ronse.  

37.  Landbouwgebied van Kerkem en 
Louise-Marie 

3 20.3, 28.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de 
vallei van de Nederaalbeek en de Pauwelsbeek-Maarkebeek en N454 

38.  Landbouwgebied van Koekamer-
Doorn 

3 20.3, 28.3, 29.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Pauwelsbeek, Muziekbos-St. Pietersbos (Koekamer) en Bos Ter Rijst  

39.  Landbouwgebied van Breucq 3 20.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied rond Breucq 
ten oosten van jeugdherberg Fiertel 

40.  Landbouwgebied van Klijpe 3 20.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten zuiden van 
de beboste getuigenheuvelkam, ten noorden van de Molenbeek en ten westen van het stedelijk gebied 
Ronse 

41.  Landbouwgebied ten zuiden van 
Ronse 

3 20.2, 21.1, 27.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen het 
stedelijk gebied van Ronse, de Sint-Maartensbeek en Pyreneeën-Tombele 

42.  Landbouwgebied van Lierde 4-6 20.4, 60.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen 
Holderbeke en Hemelveerdegem en tussen valleien van de Ophasseltbeek en de Larebeek 

43.  Landbouwgebied van Stratendries 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied rond 
Stratendries en tussen de valleien van de Larebeek en Vagebeek en Pachtbosbeek 

44.  Landbouwgebied van Sint-Martens-
Lierde 

4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied rond  Sint-
Martens-Lierde en tussen de valleien van de Larebeek en Pachtbosbeek-Watermolenbeek 

45.  Landbouwgebied Hoogbos 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de 
Molenbeek en Olifant 

46.  Landbouwgebied van Everbeek-Boven 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied in de omgeving 
van Everbeek-Boven tussen de bossen Haeyesbos-Parikebos en Trimpont-Nieuwpoort-Plaatsebeke. 

47.  Landbouwgebied van Parike (noord) 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen Parike 
en de Molenbeek-Pachtbosbeek 

48.  Landbouwgebied van Parike (zuid) 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten zuiden van 
Parike en tussen Parkikebos en de vallei van de Remistbeek 
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49.  Feite-Peperendaal 4 23.11  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het gebied Feite-Peperendaal. 

 Opmaak van een gewestelijk RUP voor de differentiatie van het agrarisch gebied als verwevingsgebied. 

50.  Landbouwgebied van Deftinge 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied ten noord-
westen van Geraardsbergen 

51.  Landbouwgebied van Pikkelgem-
Goeferdinge 

4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Plaatsbeke de 
Terkleppebeek en de Korrelebeek  

52.  Landbouwgebied van Korrele 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Korrele 
tussen de Molenbeek-Terkleppenbeek, de Koreelbeek en de bossen aan Plaatsbeken 

53.  Landbouwgebied van Hemelrijk en 
Zarlardinge 

4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Hemelrijk 
en Zarlardinge tussen de Terkleppebeek-Molenbeek en de Binchebeek-Kalsterbeek 

54.  Landbouwgebied van Gelembeke  4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Gelembeke tussen de Binchebeek-Kalsterbeek en de Gelembeek en het Kohoorbos 

55.  Landbouwgebied van Bastringue 4 20.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Bastringue 
tussen de Gelembeek en het Kohoorbos en de Moesbeek 

I Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

56.  Nederaalbeek en zijbeken, 
Spichtenberg, Drappendries, Bosheide, 
Donderij & Rubbrechtsbank 

3 20.3, 23.5, 23.9, 24.2, 
24.5, 25.15, 28.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 
- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de Nederaalbeek, Molenbeek en 

Boskantbeek en zijbeken en Spichtenberg, Drappendries, Bosheide, Donderij en Rubbrechtsbank met 
agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving en verstreken van de bosstructuur rond de 
bronzones en de hellingsbossen 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwpercelen rond 
Donderij. 

57.  Koppenberg tot Hoogberg 3 20.1, 20.3, 25.12, 
25.13, 26.1, 28.6, 29.3, 
30.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Koppenbergbos, Onderbos, Korte Keer, Elenebos, 
Kabernol, Kuithol en Hoogberg op de steilrand en herstel van de relatie tussen de hellingbossen en de 
beken aan de voet van de helling (zoals Kuitholbeek) 

- het differentiëren van de omgeving van het complex van Nukerke - Etikhove en Pladutse als ruimtelijk 
verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied met het oog op de 
bescherming van de kleinschaligheid van het landschap. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

58.  Kluisbos 3 20.1, 25.6, 25.7, 28.6, 
29.2, 30.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur  van het Kluisbos als onderdeel van de bosstructuur op 
de Heuvelrug van de Vlaamse Ardennen. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden aan de Kokereelstraat en het gehucht Pensemont. 

59.  Waaienberg, Paterberg en Feelbos 3 20.1, 25.8, 28.6 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur  van het Feelbos, het Watermolenbos, Paterberg en 
Waaienberg als onderdeel van de bosstructuur op de Heuvelrug van de Vlaamse Ardennen en in 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

samenhang met de bijhorende beken. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

60.  Heinsdal tot Hotondberg 3 20.1, 20.2, 20.3, 23.10, 
25.9, 25.10, 25.11, 
26.2, 26.3, 28.6, 29.2, 
30.2, 30.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Heinsdal, Beiaard-Fonteinbos, Ingelbos, 
Heynsdaele en Hotond-Scherpenberg als onderdeel van de bosstructuur op de Heuvelrug van de 
Vlaamse Ardennen en in samenhang met de bijhorende beken. 

- het differentiëren van de omgeving tussen Hotond-Scherpenberg en Heynsdaele als ruimtelijk 
verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- en/of bosgebied met het oog op 
het realiseren van verbindende elementen (met integratie van het woonuitbreidingsgebied Schavaart).  

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Bosbeek (stroomafwaarts Heynsdaele) met 
agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ronse. 

61.  Omgeving Bois Joly – Hoger Lucht 3 20.3, 21.1, 25.5, 26.3, 
28.6, 29.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de bosstructuur van Bois Joly en Hoger Lucht.  

- differentiëren van het complex Spinessenberg-Schavaart-Hemelbrerg-Hogerlucht inclusief de 
verschillende park(domein)en als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, 
natuur-, park-, gemengd openruimte- en/of bosgebied met het oog op het behoud en versterking van 
de bosfragmenten en het  landschappelijk kleinschalig karakter 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied van 
noord- en oost-Ronse. 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ronse. 

62.  Landbouwgebied ten zuidoosten van 
Ronse 

3 21.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- behoud van het landbouwgebied buiten het kleinstedelijk gebied Ronse (schrappen van woongebied).  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ronse. 

II Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

63.  Benedenloop Maarkebeek tot Maarke-
Kerkem 

3 20.3, 22.1, 28.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur in de vallei en de valleisteilrand van de Maarkebeek 
tussen Maarkekerkem en Leupegem met ondermeer de Longkruidbosjes met plaatselijk differentiatie 
van het agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied van 
Nukerke tot Zegelsem/opbrakel. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

64.  Midden- en bovenloop Maarkebeek en 
zijlopen inclusief Burreken en Bos 
Terrijst 

3 20.3, 21.2, 22.2, 23.1, 
23.2, 25.1, 25.2, 28.2, 
28.3, 29.1, 29.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur in de valleien en op de valleisteilrand van de 
Maarkebeek, de Krombeek en de Molenbeek, versterken van de bosstructuur van het Burreken en het 
Bos Terrijst, het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de Schamperij- en 
Broekbeek, Noenendal, Vijverbeek, Steenbeek en de Maarkebeek-Molenbeek met agrarisch gebied, 
natuur, bos en natuurverweving en behoud en versterking van de verbindingen tussen de bron- en 
hellingbossen en de rest van de valleien.  

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen nabij de landbouwkernen (vb 
Schorisse) en op de kouters. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

65.  Pauwelsbeek en zijbeken inclusief 
Wijmier en het Bos ter Eecken en de 
Waardebroeken 

3 20.3, 23.3, 23.4, 24.1, 
25.3, 25.14, 28.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Pauwelsbeek en zijbeken met agrarisch 
gebied, natuur, bos en natuurverweving, versterken van de bosstructuur in het bijzonder voor de bron- 
en hellingbossen aan Louise-Marie, Berg Tenhoute (Bos ter Eecken) en de Waardebroeken in relatie 
tot de rest van de vallei. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen nabij de landbouwkernen (vb 
Schorisse) en op de kouters. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

66.  Molenbeek (Heibroek) 3 20.1, 23.6 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei van de Molenbeek met agrarisch gebied, natuur, bos en/of 
natuurverweving 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

67.  Paddenbroek en Rietveld Ruien 3 

10 

20.1, 22.3, 23.7, 27.2, 
28.6 

2.13 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- behoud en versteking van het Paddenbroek als onderdeel van de natuurlijke structuur en beperken 
van de invloed uit de omgeving op de natuurkern. 

- het differentiëren van de Molenbeekvallei te Berchem met agrarisch gebied, natuur en 
natuurverweving (inclusief een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied) en van Rietveld Ruien (inc. 
deel bedrijvenzone) 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen van het landbouwgebied van 
Berchem tot Melden. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 



Operationeel uitvoeringspogramma 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Vlaamse Ardennen   

mei 2009

15/102 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

gebied. 

68.  Muziekboscomplex 3 20.3, 21.1, 24.6, 25.3, 
28.5, 29.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Muziekbos en Sint-Pietersbos als onderdeel van de 
bosstructuur op de Heuvelrug van de Vlaamse Ardennen en in samenhang met de bijhorende beken 
(vb Trosbeek in de omgeving van de Jeugdherberg). 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor behoud van de bestaande 
landbouw op de Fonteinberg en nabij de landbouwkernen. 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Molenbeek (stroomopwaarts stedelijk 
gebied Ronse) met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving (verwacht als actie op lokaal 
niveau) 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ronse. 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Zand in Oost-
Vlaanderen”. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

69.  Molenbeek en Sint-Martenbeek 3 20.2, 21.1, 23.8, 24.4, 
25.4, 30.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Sint-Martensbeek ten zuidwesten van 
Ronse met agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ronse. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

70.  Pyreneeën-Tombele en bovenlopen Sint-
Martensbeek 

3 21.1, 24.3 25.4, 27.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur aan Pyreneeën – Tombele in samenhang met de 
bijhorende beken (bovenloop Fausse Rone -  Sint-Martensbeek, de Tombeekwaterloop), na 
detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied van 
Noord- en Oost-Ronse. 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ronse. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

71.  Bossen van Everbeek en Parike, 
(Water)molen- en Pachtbosbeek en 
zijbeken en Broekbeek 

4 20.4, 22.4, 23.11, 
23.12, 24.7, 24.8, 24.9, 
24.10, 25.16, 25.18, 
28.7 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Schudewee, het Steenbergbos, Parikebos en 
Kalenberg (in relatie tot actie 71), het versterken van de natuurlijke structuur van de Remistebeek en 
delen van de Molen-Pachtbosbeek en het versteken van de relatie tussen deze (bron)bossen en de 
bijhorende beekvalleien. 
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- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden Molenbeek-Pachtbosbeek-Watermolenbeek 
inclusief F.eite en Stratendries, Larebeek en zijbeken, Vagebeek-Monkerijbeekske, bovenloop 
Remistebeek in relatie tot de bron- en hellingbossen en in functie van onderlinge verbindingen, tussen 
de bossen met agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied tussen 
Brakel en Geraardsbergen 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

72.  (Steen)Broekbeek 4 20.4 , 24.11 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van (Steen)Broekbeek en zijbeek stroomopwaarts 
N42 met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

73.  Bossen van Everbeek (Trimpont, 
Kollebroeken en Nieuwpoort) 
Brouwiersbos en Molenbeek – 
Terkleppebeek, Korreel- en 
Gerrebroekbeek en Binche-, Kalsterloop 

4 10.6, 20.4, 22.5, 23.13, 
23.15, 24.13, 25.17, 
25.18, 28.8 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Trmpont-, Kapel-Brouckbos Kollebroeken en 
Nieuwpoort als onderdeel van één complex (en in relatie tot actie 70) in relatie tot de Molenbeek – 
Terkleppebeek en Brouwiersbos en het versteken van de relatie tussen deze bron- en hellingbossen 
en de bijhorende beekvalleien. 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Korreelbeek – Gerrebroekbeek, de Binche-, 
Kalster- en Molenbeek en de zone ten zuiden van de Terkleppebeek met agrarisch gebied, natuur, 
bos en natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

74.  Kohoorbos en Gelem- en Moesbeek 4 20.4, 23.14, 24.14, 
41.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Gelem- en Moesbeek met agrarisch 
gebied, natuur, bos en natuurverweving en versterken van het netwerk van kleine landschaps-, 
natuur- en boselementen en de relatie met het Kohoorbos. 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

Afstemmen met actie rond het Kohoorbos op lokaal niveau. 
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3.3 Deelruimte 3. Dender en Mark 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante 
ruimtelijke 
concepten 

Actie 

75.  Landbouwgebied van Roesbeke 5 40.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Roesbeke tussen Roesbeke en de Walputbeek. 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

76.  Landbouwgebied van Roost en Pollare 5 40.2, 48.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Roost 
en Pollare tussen Geitenbos, de Dendervallei, stedelijk gebied Ninove, de vallei van de Moesbeek en de 
Heirebaan.  

77.  Landbouwgebied van Denderwindeke 5 40.2, 47.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied 
Denderwindeke tussen de Nieuwenhove, de Heirebaan, de vallei van de Moesbeek en de Grote 
Molenbeek en Bosbroekbeek. 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

78.  Landbouwgebied van Lieferinge noord 5 40.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied Lieferinge noord tussen de 
Lavondelbeek en de Lieferingebeek. 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

79.  Landbouwgebied van Lieferinge zuid 5 40.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied Lieferinge zuid tussen 
Lieferingebeek en Papemeersbeek aansluitend bij het landbouwgebied Spieringen-Oetingen in Vlaams-
Brabant. 

80.  Landbouwgebied Steenhout 5 40.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied Steenhout tussen 
Lieferingebeek en Steenhoutmeersbeek aansluitend bij het landbouwgebied Vollezele in Vlaams-Brabant. 

81.   Landbouwgebieden van Waarbeke 5 40.2, 47.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Waarbeke tussen de Meidries en Geitenbos, de vallei van de Hollebeek en zijlopen en de 
landbouwgebieden ten zuiden van de Leibeesbeek-Warebeek aansluitend bij het landbouwgebied 
Galmaarden-Waarbeke in Vlaams-Brabant. 

82.  Keringen 5 46.5  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het kleinschalig landschap Keringen. 

 Opmaak van een gewestelijk RUP voor de differentiatie van het agrarisch gebied als verwevingsgebied. 

83.  Landbouwgebied van Grimminge 4 40.1, 47.6, 
48.1 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Grimminge 
tussen de Dendervallei, de Molenbeek en het Raspaillebos. 

84.  Landbouwgebied Helix 4 40.1, 47.6, 
48.1 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Helix rond 
het natuureducatief centrum De Helix 

85.  Landbouwgebied van Onkerzele 4 40.1, 47.6, 
48.1 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Onkerzele 
tussen de Dendervallei en de Steenborrebeek 
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Actie Naam Kaart Relevante 
ruimtelijke 
concepten 

Actie 

86.  Landbouwgebied van Moerbeke-
Atembeke 

4 40.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Moerbeke-
Attembeke tussen het  kleinstedelijk gebied Geraardsbergen het Raspaillebos en de Markvallei en 
zijlopen. 

87.  Landbouwgebied Klein-Frankrijk 4 40.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Klein-
Frankrijk tussen de Mark, de gewestgrens en aansluitend bij het landbouwgebied Akrenbos in Vlaams-
Brabant 

88.  Landbouwgebied van Viane 4 40.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Viane 
tussen de Mark, de Hembeek en de Wijzenbeek en aansluitend bij het landbouwgebied Burcht-Bever in 
Vlaams-Brabant. 

89.  Landbouwgebied ten oosten van de 
Hembeek 

4 40.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen de 
Hembeek, aansluitend bij het landbouwgebied Sint-Pieters-Kapelle-Tollembeek in Vlaams-Brabant. 

I Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

90.  Dendervallei tussen Geraardsbergen en 
Idegem 

4 

5 
 
 
 

6 

24.12 

40.1, 41.2, 44.6, 44.7, 
45.1, 46.1, 46.3, 46.4, 
47.5, 47.6, 48.1, 49.2, 
49.7 

60.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Dendervallei en zijn flanken en het differentiëren 
van delen van het provinciaal domein de Gavers als natuurverwevingsgebied (met inbegrip van 
woonuitbreidingsgebied ten noorden van Onkerzele). 

- versterken van de bosstructuur en realiseren van de verbinding tussen Patersbos en Hinnekesbos en 
via de het differentiëren van het tussenliggende gebied en de Grote Molenberg-Keienberg als 
ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied. 

- differentiëren van het parkgedeelte van de kasteeldomeien van de Baronie van Boelare en Kasteel 
Izegem als natuurverwevingsgebied en parkgebied.  

- het differentiëren van de steilrand van Boelaremeersen en de Dammersbeek als ruimtelijk verweven 
agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied en het differentiëren van de 
vallei en de valleisteilrand van Dammersbeek, (Steen)Broekbeek en zijbeek stroomopwaarts N42 met 
agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen 

Actie af te stemmen met het natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen gewestgrens en Ninove evenals het 
Raspaillebos en Geitebos’. 

91.  Dendervallei tussen Idegem en 
Appelterre-Eichem en Geiten-
Burrenbos 

5 
 
 
 

6 

40.1, 40.2, 41.2, 43.3, 
44.3, 46.5, 47.4, 48.1, 
49.3, 49.5 

60.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Dendervallei en van het Geiten-Burrenbos en 
versteken van de verbinding tussen beiden. 

- versterken van de verbindingen tussen het Raspaillebos en het Geiten-Burrenbos via de steilrand via 
de differentiatie als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of 
bosgebied en het Raspaillebos en de Dender via natuurverweving langs de Molenbeek. 

- differentiëren van het parkgedeelte van de Abdij van Beauprez en het kasteel de Lalaing als 
natuurverwevingsgebied en parkgebied.  
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen in het landbouwgebied van 
Boven-Kassei. 

Actie af te stemmen met het natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen gewestgrens en Ninove evenals het 
Raspaillebos en Geitebos’. 

92.  Dendervallei tussen Appelterre-Eichem 
en Ninove 

5 
 
 

6 

40.2, 41.2, 42.12, 43.6, 
44.9, 47.4, 48.1 

60.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Dendervallei.  

- het differentiëren van de Steenbeek met Rottenbos te Pollare met agrarisch gebied, natuur, bos en 
natuurverweving. 

- bosuitbreiding en herstel van de relatie tussen de bronbossen (met het Lambrechtsbos) en de Dender.  

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de bedrijfszetels op de 
valleirand.  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ninove  

Actie af te stemmen met het natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen gewestgrens en Ninove evenals het 
Raspaillebos en Geitebos’. 

93.  Dendervallei ten oosten van Ninove, 
Wolfputbeek, Grote Molenbeek en 
Prindaalbeek, Berchembos en 
Neigembos 

5 40.2, 41.6, 41.7, 42.9, 
42.10, 44.4, 44.5, 47.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van het Neigembos, het Berchembos, de valleien en de 
valleisteilranden van de Berchembosbeek, de Prindaalbeek, de Wolfputbeek en de Grote Molenbeek. 

- het differentiëren van de vallei van de Dender en de Grote Molenbeek met agrarisch gebied, natuur en 
natuurverweving met het oog op het versterken van de natuurlijke structuur in de Dendervallei en op 
het realiseren van de verbinding tussen Berchembos, Neigembos en de Dendervallei.  

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor delen van het 
landbouwgebied ten oosten van de Steenstraat  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ninove en actie rond Neigembos en Berchembos in Zenne-
Dijle-Pajottenland.  

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

94.  Omgeving Raspailleboscomplex en 
Kluysbos 

5 40.1, 42.4, 42.5, 43.1, 
43.2, 44.2, 46.3, 47.6, 
48.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van het Raspaillebos  

- behoud en versterken van verbindingen van het Raspaillebos met de Dendervallei via het differentiëren 
van de vallei Steenborrebeek (bronnenzone)en de beek richting Dender via Helix met agrarisch gebied, 
natuur en natuurverweving 

- versterken van de verbinding van het Raspaillebos met de Markvallei via de vallei en de valleisteilrand 
van de Hollebeek en de bronbeek van het Kluysbos als natuurverwevingsgebied  

In afstemming met de actie in Zenne-Dijle-Pajottenland.  

Actie af te stemmen met het natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen gewestgrens en Ninove evenals het 
Raspaillebos en Geitebos’. 

II Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

95.  Dendervallei ter hoogte van Overboelare 5 40.1, 41.1, 44.1, 47.7, 
48.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke structuur van Dendervallei en de natuur- en bosstructuur op de flanken 
van de Buizemont (oa. Boelarebos) en het versterken van de onderlinge relatie ertussen en met 
Bourengbos.  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Afstemmen met de visie voor het vliegveld 
van Overboelare. 

Actie af te stemmen met het natuurrichtplan ‘Dendervallei tussen gewestgrens en Ninove evenals het 
Raspaillebos en Geitebos’. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied.  

96.  Moensbroekbeek 5 40.2, 42.8 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Moensbroekbeek met agrarisch gebied, 
natuur en natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de akkergebieden langs de 
Heirebaan. 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ninove 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

97.  Lavondelbeek, Vlaanderbeek-
Liefferingebeek en Papenmeersbeek en 
zijbeken 

5 40.2, 41.5, 42.7, 42.11, 
43.4, 43.5, 47.2, 49.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versteken van de natuurlijke structuur aan de Vlaanderbeek (bovenloop) in relatie tot het Kloosterbos  
(Vlaams-Brabant) en van de Lieferingebeek in relatie tot het Steenhoutbos (Vlaams-Brabant)  

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Liefferingebeek, Lavondelbeek, de Grote 
Molenbeek-Papemeersbeek en zijlopen met agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving 

- de groene nabestemming van de ontginning op Drogentop en het realiseren van een verbinding tussen 
de ontginning en de Lieferingebeek en de Lavondelbeek.  

- differentiëren van het parkgedeelte van het kasteel van Neigem als natuurverwevingsgebied en 
parkgebied 

In afstemming met de actie in Zenne-Dijle-Pajottenland. 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse 
Leemstreek”.Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het 
landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of 
bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande 
landbouwbedrijven in het gebied. 

98.  Hollebeek-Beverbeek, Bosbroek-
Bettenhoekbeek en Waarbeek en 
zijbeken en Hof ten Berg 

5 40.2, 41.4, 42.6, 42.7, 
47.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versteken van de natuurlijke structuur en differentiëren van de valleien en de valleisteilranden, bron- en 
beekgeleiende bossen met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweging aan de Hollebeek-
Beverbeek (met natuurgebied “Hof ten Berg”) en zijlopen Waarbeek-Leibeek  
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de gebieden buiten de vallei 

In afstemming met de actie in Zenne-Dijle-Pajottenland. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

99.  Mark en noordelijke zijlopen, Arduinbos 5 40.1, 41.3, 42.3, 44.1, 
46.2, 47.7, 47.8, 48.1 
49.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterking van de natuurlijke en bosstructuur van de vallei van de Mark. 

- het realiseren van een bos- en natuurverbinding tussen het Boelarebos en Arduinbos en over het 
interfluvium tussen Dender en Mark en door differentiatie van een ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 
natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied van het gebied tussen Arduinbos en de 
Markvallei. 

- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de  Schille-Borekensbeek (met Kleine 
Buizemont) met agrarisch gebied, natuur en natuurverweving 

- hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de landbouwkouters ten zuiden 
van Viane. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

 

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

100.  Beverbeek en Wijzenbeek 5 40.1, 42.1, 42.2 Opstarten van een inrichtingsproject met als doelstelling het behoud, herstel en de ontwikkeling van de 
beekstructuren als lijnvormige ecologische infrastructuur door het landbouwgebied en het operationaliseren 
van de verweving tussen landbouw, natuur en waterberging in deze valleien. 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ruimtelijke verankering van de 
inrichtingsopties van het inrichtingsproject via het hernemen van de agrarische bestemming, het differentiëren 
van het agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied en/of het bestemmen van bijkomende natuurgebieden. 

Actie in samenhang met de actie “Beekstructuren Pajottenland” (116) in de buitengebiedregio Zenne-Dijle-
Pajottenland. 
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3.4 Deelruimte 4. Land van Zottegem. 

0. Beleidsmatig herbevestigen bestaande gewestplannen voor landbouw, natuur en bos 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

101.  Landbouwgebied van Balegem, Sint-
Lievens-Houtem en Hillegem 

7 60.2, 60.3, 60.4, 68.5, 
69.10 

 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Balegem, 
Sint-Lievens-Houtem en Hillegem ten noordoosten van Leeuwergem, rond het Kottembos en ten oosten van 
Balegem.  

 De zones die in de ruilverkaveling Sint-Lievenshoutem voor natuur- of bosontwikkeling werden opgenomen 
en binnen de aanduiding van dit gebied liggen worden echter niet in vraag gesteld. Voor die zones kunnen 
de bestemmingen van het gewestplan via de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
afgestemd worden op de opties van de ruilverkaveling. 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Zand in Oost-Vlaanderen”. 

102.  Landbouwgebied Elene 7 60.2, 65.10  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied van Elene ten zuidwesten van 
Leeuwergem en ten noorden van kleinstedelijk gebied Zottegem 

103.  Landbouwgebied Vlierzele-Vlekkem 7 60.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Vlierzele-
Vlekkem tussen N9, Strijmeers (Schelde-Dender) en de vallei van de Smoorbeek-Molenbeek. 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Zand in Oost-Vlaanderen”. 

104.  Landbouwgebied Sint-Lievenshouten - 
Borsbeke-Bambrugge 

7 60.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Sint-
Lievenshouten - Borsbeke-Bambrugge tussen klein Zottegem, en de valleien van Smoorbeek en Grote 
Beek-Molenbeek 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse leemstreek”. 

105.  Landbouwgebied Erondegem, Aaigem, 
Ressegem 

7 60.3, 60.5  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Erondegem, Aaigem, Ressegem tussen de valleien van Grote Beek-Molenbeek en Molenbeek-Ter 
Erpenbeek 

106.  Landbouwgebied Erpe-Mere – 
Nieuwerkerken-Haaltert 

7 60.5, 61.2, 64.18, 
64.19, 64.20 

Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied van Erpe-Mere – 
Nieuwerkerken-Haaltert tussen N9, regionaalstedelijk gebied Aalst, Haaltert en de vallei van Molenbeek-Ter 
Erpenbeek. 

107.  Landbouwgebied Kerksken-Terjoden 6 61.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied van Kerksken-Terjoden tiussen 
Haaltert en de vallei van Molenbeek-Anderbroek 

108.  Landbouwgebied Pardassenhoek-
Herzele 

7 60.4, 60.5, 67.4, 68.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het landbouwgebied van Pardassenhoek en rond 
Herzele tussen kleinstedelijk gebied Zottegem en de beekvalleien en bossen ten westen van Ressegem. 

109.  Landbouwgebied van Erwetegem 2, 6, 7 1.3, 60.1, 60.4  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Erwetegem tussen Steenbergse Bossen de valleien van de bovenlopen van de Molenbeek-Tererpenbeek, 
het Uilenbroek-Parkbos-Bekenhol en de valleien van de bovenlopen van de Sempelkouterbeek. 

110.  Gebied tussen Spende en Koudenberg 65 60.1, 63.3  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het gebied tussen Spende en Koudenberg. 

 Opmaak van een gewestelijk RUP voor de differentiatie van het agrarisch gebied als verwevingsgebied. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

111.  Landbouwgebied Sint-Lievens-Essen 
en Steenhuizen-Wijnhuizen 

6, 7 60.1, 60.4, 68.2  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van Sint-
Lievens-Essen en Steenhuizen-Wijnhuizen tussen Wijnhuize, de vallei van Willebeek en zijlopen, Duivenbos 
en de valleien van het bekenstelsel van Leenbroekbeek, Mussenhoekbeek, Ertsbrugbeek en Bodembeek. 

112.  Landbouwgebied Woubrechtegem – 
Sint-Antelinks 

6, 7 60.1, 60.5  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied van 
Woubrechtegem – Sint-Antelinks tussen de valleien van de Molenbeek en zijlopen, N460, de vallei van 
Vogelenzangbeek en Duivenbos 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

113.  Landbouwgebied Heldergem-
Denderhoutem 

6, 7 60.1, 60.5, 61.1  Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied 
Landbouwgebied Heldergem-Denderhoutem tussen N460, de valleien van Molenbeek-Ter Erpenbeek en 
zijlopen, Welle, Iddergem en de vallei van Molenbeek-Vogelenzangbeek 

 Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

114.  Landbouwgebied Nederhasselt 6, 7 60.1, 61.1 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Nederhasselt 
tussen de valleien van Kabbeek en zijbeek, Molenbeek-Vogelenzangbeek, Ruisbroek en de vallei van de 
Beverbeek 

Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

115.  Landbouwgebied Okegem 6, 7 61.1 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied tussen N28, 
de vallei van de Oliemeersbeek, regionaalstedelijk gebied Aalst, de valleien van de Dender en zijbeken en 
kleinstedelijk gebied Ninove. 

116.  Landbouwgebied Ophasselt – 
Smeerebbe – Aspelare - Appelterre-
Eichem 

6, 7 60.1 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Ophasselt – 
Smeerebbe – Aspelare - Appelterre-Eichem tussen het Hasseltbos, de valleien van de Molenbeek-
Beverbeek inclusief de bovenloop Leenbroekbeek, kleinstedelijk gebied Ninove, de valleien van de Dender 
en de Molenbeek- Ophasseltbeek. 

117.  Landbouwgebied Waasbergdries - 
Stuivenberg 

6, 7 60.1, 64.1, 67.2, 68.1 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied 
Waasbergdries - Stuivenberg ten oosten ervan tussen de valleien van de Kalebeek en de Ophasseltbeek 

Opmaak van een gewestelijk RUP voor de differentiatie van het agrarisch gebied als verwevingsgebied in 
functie van de Kalebeek. 

118.  Landbouwgebied Hemelveerdegem 6, 7 60.1 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied 
Hemelveerdegem ten oosten ervan tussen de valleien van de Ophasseltbeek en de Moenebroekbeek. 

119.  Landbouwgebied Vloerzegem – 
Schendelbeke 

6, 7 60.1 Bevestigen van de bestemming op het gewestplan voor het aaneengesloten landbouwgebied Vloerzegem – 
Schendelbeke tussen de valleien van de Molenbeek en de Dender. 

I Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

120.  Kouterkesbeek en Halvecentesbeek, 7 60.2, 63.32 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afgestemd op de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

Kottembos-Espenhoek en  Bos 
Godecharle 

(in uitvoering) voor:  

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Kouterkesbeek en Halvecentesbeek met 
agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving en versterken van de overgang tussen beiden.  

- versterken van de bosstructuur aan het Kottemboscomplex en van Bos Godecharle (met inbegrip van 
woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Vlierzele) 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen. 

 Samenhang met de actie in Schelde-Dender. 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Zand in Oost-
Vlaanderen”. 

121.  De Parkbosbeek en Ophasseltbeek en 
zijlopen stroomopwaarts, Uilenbroek, 
Ophasselt- en Parkbos 

6 60.1, 62.2, 63.1, 63.2, 
63.3, 63.4, 64.1, 65.1, 
67.1, 67.2, 68.1, 69.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur van het Park- en Ophasseltbos in samenhang met de 
Parkbosbeek en het Uilenbroek. 

- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van  Ophasseltbeek tussen Ophasselt en Sint-
Maria-Lierde, de Klemhoutbeek en zijloop, de Sempelkouterbeek en zijbeek en de zijloop van de 
Ophasseltbeek ter hoogte van Driehoek met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving 

- het differentiëren van de omgeving van Bekenhol als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 
natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

122.  Molenbeek tussen N42 en Dendervallei 
en Ophasseltbeek stroomafwaarts 
Ophasselt 

4 

6 

20.4, 23.12, 24.11,  

60.1, 62.1, 63.4, 63.5, 
65.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke structuur van de Molenbeek tussen Aalstsesteenweg en spoorlijn 
(inclusief Moenebroekbeek en deel van Larebeek)  

- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de Ophasseltbeek, de Molenbeek en 
westelijk gerichte flank van de Braambroekbeek met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving 

- realisatie van bos op de stortplaats 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

II Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

123.  Kottemboscomplex en 
Balleikouterbossen – Eetveld, Kampen 
en Zolderhout 

7 60.2, 60.3, 60.4, 63.33, 
65.12, 67.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de bosstructuur aan het Kottemboscomplex in samenhang met de bovenlopen van de 
Kottembeek en Klokfonteinbeek en het differentiëren van de omgeving van de Balleikouterbossen – 
Eetveld als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- en/of 
bosgebied eveneens met mogelijkheden voor bosuitbreiding en via een verbinding naar Kampen en 
Zolderhout. Ruimte voor de Kottembeek in de doorgang in Sint-Lievens-Houtem. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

124.  Vallei van de Smoorbeek en 
benedenloop Molenbeek en Vlekkembos 

7 60.3, 64.15, 64.17, 
65.13, 65.14 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de Smoorbeek en de Molenbeek 
stroomafwaarts monding Smoorbeek met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving 

- versterken van de bosstructuur van Bos te Vlekkem  

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

125.  Molenbeek bij Balegem 7 60.2, 63.34, 69.10 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Molenbeek met agrarisch gebied, natuur, 
bos en/of natuurverweving  

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 
Samenhang met de actie in Schelde-Dender 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

126.  Bos Ten Berg en Ontginningsgebied 
Verlee 

7 60.2, 65.15, 65.16, 
68.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het versteken van de bosstructuur van de Bos Ten Berg en een groene nabestemming geven aan het 
ontginningsgebied Verlee.  

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen in functie van de 
landbouwgebieden gekoppeld aan het gehucht Berg 

Samenhang met de actie in Schelde-Dender 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Zand in Oost-
Vlaanderen”. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

127.  Leeuwergem en de bovenloop van de 
Molenbeek 

2-7 1.1, 3.4, 60.2, 63.31, 
65.10, 68.4, 69.7 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces voor het 
kleinstedelijk gebied van Zottegem voor : 

- het differentiëren van de bronzones en vallei en de valleisteilrand van de Molenbeek met agrarisch 
gebied, natuur en natuurverweving 

- behoud van de historische landbouwfunctie van het kasteeldomein, behoud en uitbreiding van het Bos 
van Leeuwergem richting de andere boskernen en het beekgeleidend bos rond de Molenbeek.  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Zottegem 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

gebied. 

128.  Middenloop van Molenbeek – Grote 
Beek – Steenmeersbeek en zijlopen, 
omgeving Pardassenhoek-Wassenhove, 
Eikbos en Houtbosveld 

7 60.3, 60.4, 60.5, 63.27, 
63.28, 63.29, 64.15, 
64.16, 65.7, 65.11, 
67.4, 68.3, 69.9 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de Doormansbeek, kasteelgracht, 
Hellegracht, Molenbeek - Grote Beek – Steenmeersbeek en zijbeken met agrarisch gebied, natuur, bos 
en/of natuurverweving, versterken van de bosstructuur en de relatie met de het hellingbos te 
Bambrugge, Eikbos en Houtbosveld en bosuitbreiding van deze kernen. Bosverbinding tussen Eikbos 
en bos van het Park Locmaria – Domein Steenberg (inclusief differentiatie van het recreatiegebied als 
natuurverwevingsgebied) (in aansluiting met actie 124).  

- het versterken van de verbindende landschaps-, natuur- en boselementen in omgeving van valleien en 
steilranden met bronnenzones van de Steenmeers-Doormansbeek en Wassenhove-Pardassenhoek 
door het differentiëren als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, 
groen- of bosgebied. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen, ondermeer voor het 
landbouwgebied tussen Aaigem en Ressegem. 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Zottegem 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

129.  Beneden- en middenloop Molenbeek – 
Ter Erpenbeek en zijlopen 

7 60.1, 60.3, 60.5, 61.2, 
62.6, 63.22, 63.23, 
63.24, 63.25, 63.26, 
64.13, 64.14, 65.7, 
65.8, 65.9, 68.3, 69.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur van de valleien en de valleisteilranden van de 
Molenbeek-Ter-Erpenbeek stroomafwaarts de Molenstraat tussen Herzele en Woubrechtegem, de 
Blauwbossen, de zijlopen komend van Langemunte, Landelede (Holbeek en zijbeek) en het bos van 
Ressegem-Langeveld. Bosverbinding tussen Eikbos en bos van het Park Locmaria (in aansluiting met 
actie 123)..  

- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de benedenloop van de Molenbeek 
stroomafwaarts de Beekstraat in Mere, van verschillende zijlopen waaronder die ter hoogte van 
Gotegem/Hazelbeek, de Steenbeek en bronbeek van Parc Locmaria met agrarisch gebied, natuur, bos 
en natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

130.  Bovenloop Molenbeek – Ter Erpenbeek 
en zijbeken 

7 60.4, 60.5, 62.6, 63.20, 
63.21, 64.10, 64.11, 
64.12, 65.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces voor het 
kleinstedelijk gebied van Zottegem voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur in de valleien en op de valleisteilranden van de 
Molenbeek-Ter-Erpenbeek stroomopwaarts de Molenstraat tussen Herzele en Woubrechtegem en 
bovenlopen (Willebeek, Plankebeek) en beken aan Pardassenhoek, Bosuitbreiding ondermeer aan de 
Pardassenhoek en verbinding van beekbegeleidende bossen.  

- het differentiëren van de valleien en de valleisteilranden van de bovenloop van de Willebeek, 
Meilegembeek,  de Holbeek te Woubrechtegem en zijlopen, Bronbeek van de Sint-Lievensbron en De 
Burg, ‘s Heerendijkbeek en zijbeek van de Molenbeek – Ter Erpenbeek komend van Vossenhoek en 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

boveloop Plankebeek en zijbeek met agrarisch gebied, natuur en natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen  

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Zottegem en de uitwerking van het GRS van Herzele 
(uitbreiding bedrijventerrein Ter Rijst). 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

131.  Vallei van de Molenbeek 6 61.1, 63.16 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Molenbeek met agrarisch gebied, natuur, 
bos en/of natuurverweving 

Buiten regionaalstedelijk gebied Aalst 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

132.  Vallei van de Wildebeek 6 61.1, 63.18, 64.6 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Wildebeek met agrarisch gebied, natuur, 
bos en/of natuurverweving 

Buiten regionaalstedelijk gebied Aalst 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

133.  Bovenloop Vogelenzangbeek, 
Dommelbeek en Biest. 

6 60.1, 61.1, 63.11, 
63.12, 63.13, 64.5 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- verbinden van de beekbegeleidende bossen en relaties met de hellingbossen versterken in de valleien 
en de valleisteilranden in de valleien en de valleisteilranden van de Vogelenzangbeek (bovenloop) en 
de Dommelbeek en Biest door het differentiëren van agrarisch gebied, natuur, bos en/of 
natuurverweving 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

134.  Dendervallei te Okegem 6 61.1, 62.5, 63.15, 65.5 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur op de linkeroever van de Dendervallei te Okegem tussen 
de Ninove en Denderleeuw en de Phenixberg. Vebeterde buffering van dit valleigebied. Onderzoek 
naar de mogelijkheden om de verbinding te herstellen met Pamelse meersen en Molenbeekmeersen.  

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Neerbeek met agrarisch gebied, natuur en 
natuurverweving 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het landbouwgebied tussen 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

Haaltert en Liedekerke. 

Buiten regionaalstedelijk gebied Aalst. 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ninove. Samenhang met de actie in Schelde-Dender 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

135.  Beekvalleien en bossen rond de 
Beverbeek en de Kabbeek, inclusief 
Bekenhol en Duivenbos 

4 

6 

60.1, 62.3, 62.4, 63.6, 
63.7, 63.8, 63.9, 64.3, 
64.4, 65.3, 65.4, 66.1, 
67.1, 68.2, 69.3 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- versterken van de natuurlijke en bosstructuur voor de valleien en de valleisteilranden van de 
Molenbeek-Beverbeek en zijlopen tussen Bever en Outer en de Kabbeek en zijbeek en de eraan 
gekoppelde bossen: het Duivenbos, Destelbergbos en Waalhove, Roostbossen-Wageveld.  

- het differentiëren van de vallei en de valleisteilrand van de Molenbeek-Beverbeek en zijloop, 
Galgenvijverbeekje en Raspeybeekje rond Outer, Roostbossen –Wageveld (Aspelare), de 
Leenbroekbeek en de Mussenhoekbeek, de Ertsbrugbeek en de Bodembeek en de Snoekgracht en 
Roostbossen - Wageveld met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving en differentiëren van 
het parkgebied van het kasteel van Steenhuize als natuurverwevingsgebied. 

- het differentiëren van de omgeving van Bekenhol als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 
natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied. 

- het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen  

Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

Afstemmen met afbakening kleinstedelijk gebied Ninove. (pm stadsrandbos Herlinkhove Ninove) 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

136.  Oppem- Voordebeek 6 60.1, 64.2, 69.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de valleien van de Oppem-Voordebeek met agrarisch gebied, natuur, bos en 
natuurverweving 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

 

III. Gebieden waarvoor geen acties op korte termijn opgestart worden o.w.v. relatie met andere processen 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

137.  Landbouwgebied ten westen van Burst 7 60.5 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het hernemen van de agrarische bestemming voor de gebieden rond Danckaert NV. 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

Actie af te stemmen op de besluitvorming over het gemeentelijk RUP voor het planologisch attest afgeleverd 
op 27/01/2009. 

138.  Landbouwgebied ten oosten van 
Zottegem 

7 60.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het hernemen van de agrarische bestemming voor de gebieden ten noorden van het regionaal 
bedrijventerrein en ten zuiden van de spoorweg (als onderdeel van landbouwgebied rond 
Pardassenhoek). 

Actie af te stemmen op de besluitvorming over lokale en regionale bedrijventerreinen in Zottegem 
(kleinstedelijk gebied) door provincie en/of gemeente. 

139.  Deel van landbouwgebied van Sint-
Maria-Lierde 

6 60.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

- Het hernemen van de agrarische bestemming voor de gebieden ten zuiden van regionaal 
bedrijventerrein op de kruising van N8 en N42 (als onderdeel van het landbouwgebied van Sint-
Maria-Lierde). 

Actie af te stemmen op de besluitvorming over lokale bedrijventerreinen in Geraardsbergen door de 
gemeente. 

140.  Molenbeek en Oliemeers-Kipsteekbeek 
/Omgeving Vogelenzang 

6 60.1, 61.1, 63.14, 64.5 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- verbinden van de beekbegeleidende bossen en relaties met de hellingbossen versterken in de valleien 
en de valleisteilranden van de Vogelenzangbeek (midden- en benedenloop), Oliemeers-Kipsteekbeek 
en de Molenbeek via het differentiëren als agrarisch gebied, natuur, bos en/of natuurverweving 

Samenhang met de actie in Schelde-Dender 

Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een beslissing van de 
Vlaamse regering over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek”. 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

Actie af te stemmen op de besluitvorming over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ninove.  

 

3.5 Deelruimte 5. Vallei van de Bovenschelde met relatie tot Leiestreek 

II Op te starten na specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie 

Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

141.  Scheldevallei tussen Nederzwalm en 
Gavere 

8 2.3, 3.3, 4.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 
- het differentiëren van de Scheldevallei tussen Gavere en Zwalm met agrarisch gebied, natuur en 

natuurverweving  

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
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Actie Naam Deel-
kaart 

Relevante 
deelconcepten 

Omschrijving en motivering prioriteit 

gebied. 

142.  Scheldevallei tussen Nederzwalm en 
Oudenaarde centrum 

9 1.4, 2.5, 2.7, 3.5, 5.7 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces voor het 
kleinstedelijk gebied van Oudenaarde voor : 

- versterken van de natuurlijke structuur in de vallei en de valleisteilrand van de Schelde (en Zwalm) 
tussen Nederzwalm en Oudenaarde 

- het differentiëren van de vallei van de Schelde in stedelijk gebied, de vallei en de valleisteilrand van de 
Oossebeek Welden - Roth met agrarisch gebied, natuur, bos en natuurverweving  

- het versterken van de agrarische structuur ter hoogte van Nederename (woonuitbreidingsgebied) 

Actie af te stemmen met de beslissing over het bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan “Alluviale Klei & 
Polderklei” (BVR 20/02/2009).  

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

143.  Scheldevallei tussen Oudenaarde en 
Berchem 

9 2.8, 2.11, 3.8 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces voor het 
kleinstedelijk gebied van Oudenaarde voor : 

- het differentiëren van de Meldenmeersen en de Rennebeekvallei met agrarisch gebied, natuur en 
natuurverweving 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 

144.  Scheldevallei tussen Berchem en de 
Gewestgrens 

10 2.13, 2.16 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor : 

- het differentiëren van de Scheldevallei Ruien met agrarisch gebied, natuur en natuurverweving 

Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het landbouwgebruik en de 
landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en 
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het 
gebied. 
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4 Bijlage - Verwerking adviezen eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur 

Het eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en het programma voor uitvoering werd voor advies voorgelegd aan gemeenten, provincies en belangen groepen in september 
2008. Adviezen konden ingediend worden tot 25 november 2008. Alle uitgebrachte adviezen zijn samen met het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur integraal ter 
kennisname overgemaakt aan de Vlaamse regering. 

In deze bijlage wordt een synthese op hoofdlijnen gegeven van de inhoudelijke punten en concrete opmerkingen op niveau van de ruimtelijke concepten en actiegebieden die 
in de adviezen naar voor gebracht zijn. Volgende elementen zijn hierin niet opgenomen: 

- Algemene vragen of opmerkingen bv. op niveau van de beleidsdoelstellingen of typeconcepten die reeds beantwoord zijn in vorige documenten worden hier niet meer 
hernomen. Hiervoor wordt in principe verwezen naar de verwerking van de adviezen in de bijlage bij de verkenningsnota van oktober 2007, het programma voor overleg 
van maart 2008, het verslag van de overlegronde en de bijlage bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur van september 2008. 

- Gezien het ‘eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur’ niet herwerkt wordt, kan niet meer ingegaan worden op opmerkingen die zeer gedetailleerd aanpassingen, 
wijzigingen of herformuleringen vragen van de tekst of kaart. Van deze vragen wordt akte genomen. Indien relevant, zullen deze elementen in de uitvoeringsfase bij de 
opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen verder in overweging genomen worden. 

- Op opmerkingen die de fundamentele uitgangspunten vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen m.b.t. de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven inzake landbouw, 
natuur en bos in vraag stellen waar dit planningsproces uitvoering aan moet geven, wordt niet verder ingegaan (o.m. principiële standpunten Boerenbond omtrent 
natuurverweving, ecologische basiskwaliteit, differentiatie i.f.v. bebouwingsmogelijkheden…).  

- Punten uit de adviezen die stellen dat men akkoord gaat met de voorgestelde opties zijn niet expliciet als opmerking opgenomen in de verwerking van de adviezen, tenzij 
dit relevant is in relatie tot standpunten van andere instanties over een zelfde onderwerp. 

- Afzonderlijke adviezen van gemeentelijke adviesraden zijn enkel verwerkt indien dit in het advies van het gemeentebestuur expliciet is aangegeven dat het bestuur de 
standpunten van de adviesraden als dusdanig overneemt. 

De nummering en naamgeving van de gebieden is die van de gebieden van het programma voor uitvoering van september 2008. 

Volgende actoren brachten een schriftelijk advies uit: 

- Provincie Oost-Vlaanderen 

- Gemeenten Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, 
Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm. 

- Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond, Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt, Vlaams Agrarisch Centrum, BLOSO, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
(Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen), Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Jeugdraad 

- Individuele landbouwers en individuele bewoner 

 

Terminologie: 

- “aandachtspunt”: punt dat inhoudelijk in de lijn ligt van de beleidsdoelstelling of concepten, waarmee in principe akkoord gegaan kan worden en dat verder opgenomen en 
afgewogen of geconcretiseerd zal worden indien er een planningsinitiatief wordt opgezet. 

- “discussiepunt”: punt dat inhoudelijk niet in de lijn ligt van de beleidsdoelstellingen of concepten of waarover fundamentele discussie bestaat tussen verschillende 
actoren; zal het voorwerp van verder overleg en discussie zijn indien er een planningsinitiatief wordt opgezet. 
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De nummering van de gebieden komt overeen met de nummering van de gebieden in het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma van 
september 2009. 

4.1 Algemene opmerkingen bij het operationeel uitvoeringsprogramma 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

1.  Boerenbond PU 

Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 
in alle acties. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht.  

In andere gebieden wordt dit meestal wel vermeld, tenzij dat het een actiegebied 
betreft waarin geen landbouwconcept voorkomt.  

2.  ABS, Boerenbond, VAC Betreuren het dat niet steeds de consensus van de klankbordgroep gevolgd 
werd. 

3.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

De provincie ondersteunt de werkwijze op stroken van 50m, 150m of 300m niet 
te herbevestigen langsheen de bevaarbare waterlopen. 
Op de klankbordgroep is gebleken dat RWO de adviezen en de bezwaren van 
zowel de sector landbouw en de sector natuur ernstig behandeld heeft. 
Het resultaat is een werkbaar document voor het programma voor uitvoering 
waarbij al meer dan 70 % van het beoogde landbouwareaal werd herbevestigd. 

4.  Natuurpunt De herbevestigde gebieden mogen zeker niet uitgebreid worden. Geen enkele 
ha uit de discussiegebieden kan in de huidige fase van het proces als een 
‘consensusgebied’ beschouwd worden. 

Er is geen overlap met SBZ’s. Waar er herbevestigd wordt binnen de 
uitbreidingsperimeters, is dit het resultaat van de onderhandelingen in de 
klankbordgroep. 

5.  Boerenbond De gehanteerde methodiek voor de te herbevestigen gebieden lijdt tot een 
ogenschijnlijke versnippering van de land & tuinbouw.  

Het is bijvoorbeeld aangewezen om de grens van bepaalde bestemmingen als 
afbakeningslijn te nemen ipv wegen. 

De waterlopen kunnen in het uitvoeringsprogramma geïntegreerd worden door 
waar nodig een strook aan te geven langsheen de gecategoriseerde hoofdloop 
van de waterloop.  

Deze afstanden/breedtes zijn maximaal in consensusbeslissingen vastgelegd in 
de klankbordoverlegmomenten.  

6.  ABS ABS is tegen de afbakening van buffers rond de beekvalleien. 

7.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw, 
Maarkedal, Ronse, 
Zottegem, Vlaams 
Agrarisch Centrum 

Maximaal herbevestigen van: bedrijfszetels, aansluitende huiskavels en alle 
gebieden waar landbouw nog actief is (rechtszekerheid) 

Er is gekozen voor een kaart die leesbaar is op het gegeven schaalniveau. Ze 
dient immers bruikbaar te zijn bij verdere beleidsuitvoering. 

De grens van de actiegebieden met vaste breedte langs de beken/straten komt 
niet overeen met een zichtbare terreingrens of een perceelsgrens.  De grenzen 
tussen de actiegebieden en herbevestigde gebieden worden gekenmerkt door 
een zekere mate van flexibiliteit. 

De Vlaamse regering heeft beslist om de gedurende het klankbordoverleg 
bereikte consensus (en bevestigd in een gemeenschappelijke verklaring van 
Boerenbond, ABS Groep, VAC en Natuurpunt van 13 januari 2009) als basis te 
gebruiken tijdens de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen tenzij er een 
andersluidende consensus wordt bereikt over deelfacetten en waarbij tevens 
gegarandeerd wordt dat de instandhoudingsdoelstellingen van de hierin 
betrokken SBZ’s gerespecteerd zullen worden.  
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(VAC) en ABS 

8.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Zottegem 

Langs de beekvalleien dient het actiegebied beperkt te blijven tot 50m, tenzij 
natuurgebied 

9.  Natuurpunt In deze fase van het procesverloop wil natuurpunt geen aanduiding van 
verwevingsgebied. 

De Vlaamse regering heeft op een beperkt aantal plaatsen de bestaande 
bestemmingen herbevestigd en tevens beslist tot opmaak van een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor differentiatie van het agrarisch gebied als 
verwevingsgebied. 

10.  Boerenbond Toevoegen in OUP voor alle actiegebieden:  

- Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. gedetailleerd in kaart brengen van 
het landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden 
voor uitbreiden van natuur-of bosgebieden en voor de mogelijkheden voor 
waterberging.  

- Toevoegen in OUP voor alle actiegebieden: Opmaken van een 
landbouwgevoeligheidsanalyse voor alle bestaande landbouwbedrijven 
betrokken in het gebied 

11.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Denderleeuw, 
Geraardsbergen, 
Oudenaarde en Zwalm 

Bij de verdere uitwerking in RUPs dient een landbouwgevoeligheidsanalyse 
opgemaakt te worden. 

12.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw, 
Geraardsbergen, 
Kluisbergen, Lierde, 
Ronse, Zwalm, ABS 

Voor bedrijven belangrijke gronden moeten gevrijwaard worden van 
herbestemming of beperkende voorwaarden. Absolute bestaanszekerheid en 
toekomstperspectieven voor de bestaande bedrijven. 

13.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Voor bedrijven gelegen in natuurverweving wordt gevraagd de huiskavel (in 
brede zin) vrij te houden van alle concepten. 

14.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Horebeke en Zwalm 

Dringt erop aan dat er in de gemeente geen, niet enkel landbouwgrond verloren 
gaat ten voordele van natuurgebied. 

15.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Vraag om het aantal ha landbouwgebied in Ronse gelijk te houden, wel 
verschuivingen mogelijk.  

In de inleiding van het operationeel uitvoeringsprogramma wordt een algemene 
paragraaf toegevoegd over afweging tegenover landbouw.  
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16.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Lierde 

Vragen meer landbouwgebied ipv minder. 

17.  Natuurpunt Er kan herbevestigd gebied geschrapt worden. - 

18.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Vraag om rekening te houden met bestaande studies inzake grondverschuiving 
bij opmaak RUPs. 

19.  Boerenbond Er zijn geen ruimtelijke instrumenten die een invulling kunnen aan geven aan de 
problematiek van bodemerosie en grondverschuiving 

Aandachtspunt bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

In functie van grondverschuiving kan het belangrijk zijn gebieden bouwvrij te 
houden. 

20.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Kluisbergen en Lierde 

Landbouwbedrijven in kwetsbare zones dienen opgenomen in de agrarische 
structuur voor voldoende bestaansrecht. 

21.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

In woongebieden, woongebied met landelijk karakter, KMO-zone,… huidige 
voorschriften behouden en verder bebouwing toelaten. 

22.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Alle zonevreemde woningen en constructies moeten hun rechten behouden. 

23.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Gebieden voor recreatie opnemen in actiegebied. 

Voor gebieden met harde bestemmingen opgenomen in actiegebied wordt 
nagegaan of ze mee opgenomen worden in gewestelijk RUP.  

Zonevreemde woningen en constructies vormen een aandachtspunt bij verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties. 

24.  Vlaamse Jeugdraad Er zijn nog heel wat lokale knelpunten die door opname in een gewestelijke RUP 
een goede planologische oplossing kunnen krijgen (jeugdverblijven).  

Aandachtspunt bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.  

 

4.2 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 1. Zwalm” 

Gebied 2. Landbouwgebied tussen Nederzwalm en Balegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

25.  Milieufront Omer 
Wattez 

Er zijn nog waardevolle relicten langsheen de Zwedebeek voorbij de 
Pedesmolen en zeker tot aan de N46. Een uitbreiding van actiegebied 14 tot 
daar lijkt beter. 

Langsheen de Zwedebeek tot N46 is de gewestplanbestemming vallei of 
brongebied. Dit gebied wordt toegevoegd aan het actiegebied.  

In de omschrijving van de actie rond de benedenloop van de Zwalm in het 
operationeel uitvoeringsprogramma wordt het hernemen van de agrarische 
bestemming voor behoud van landbouwkouters toegevoegd. 

26.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het Hellebos (bij Hembeke) wordt in twee geknipt door de begrenzing van 
actiegebied 14. Een ruimere afbakening is logisch. 

Ten westen van de beek wordt een afstand van 150m (ipv 50m) gehanteerd. 
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Gebied 5. Landbouwgebied van Horebeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

27.  Milieufront Omer 
Wattez 

Tussen de toponiemen Rooigem en Rokegem zit er gat in de afbakening van 
actiegebied 26 wat onlogisch is aangezien daar ook bosjes voorkomen en dit 
stuk evenzeer rijk is aan KLE’s 

Deze bosjes behoren inderdaad tot de valleiflank. Het gebied wordt mee in 
actiegebied opgenomen. 

28.  Milieufront Omer 
Wattez 

Enkele bovenlopen van de Perlinckbeek worden stroomopwaarts (ten zuiden van 
resp. Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis-Horebeke) onwezenlijk smal 
afgebakend terwijl de bronnen verspreid liggen ook buiten het actiegebied. 

Er is een selectie gemaakt van beekvalleien, valleiflanken en brongebieden 
waarvoor de Vlaamse overheid een planningsinitiatief zal nemen. Conform de 
gehanteerde methodiek van afbakening voor gebieden voor herbevestiging zou 
bij aanpassing van de grens een onevenredig groot deel van het agrarisch 
gebied niet herbevestigd worden. 

Ook gemeenten en provincies hebben nog een rol in het kader van de natuurlijke 
structuur. 

29.  Milieufront Omer 
Wattez 

Te Neerwelden monden de Zwalm, de Peerdestokbeek en de Oossebeek 
ongeveer tezamen in mekaar en in de Schelde uit. Dit was een grote 
overstromingsvlakte. Hier ligt ook een oude meandergeul van een van die beken 
of de Schelde die vreemd genoeg niet als actiegebied is opgenomen. 

De meandergeul is “vallei en brongebied” op het gewestplan, waardoor een 
beleid inzake verweving mogelijk is, ook binnen herbevestigd gebied. Het gebied 
is ook belangrijk voor landbouw. 

 

Gebied 6. Landbouwgebied van Snt-Denijs-Boekel –Roborst  - Michelbeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

30.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Het containerpark mag niet opgenomen worden in herbevestiging, vermits dit de 
werking en eventuele uitbreiding in het gedrang brengt. 

De herbevestiging heeft geen betrekking op de woongebieden. Voor lokale 
initiatieven behouden gemeenten en provincies beleidsmarge conform de 
omzendbrief RO2005/01. 

31.  Milieufront Omer 
Wattez 

Ten noorden van Sint-Denijs-Boekel ligt de Meierbolbeek die naar de Zwalm 
stroomt. Langsheen deze beek liggen enkele kleine eeuwenoude en zeer 
waardevolle bosjes. Een herbestemming van deze bossen is nodig en het is 
tevens mogelijk een natuurverbinding te herstellen van bron tot de monding in de 
Zwalm. Deze bossen en de beekvallei dienen als actiegebied afgebakend te 
worden. 

Er is een selectie gemaakt van beekvalleien, valleiflanken en brongebieden 
waarvoor de Vlaamse overheid een planningsinitiatief zal nemen. Ook 
gemeenten en provincies hebben nog een rol in het kader van de natuurlijke 
structuur. 

32.  Milieufront Omer 
Wattez 

Te Roborst kan de verbinding gemaakt worden tussen (aan de ene zijde) de 
groeve en de Weilegemsebeek en (aan de andere zijde) het kasteel van Roborst 
en de Zwalm. Zo kan een ecologisch netwerk gerealiseerd worden, zoniet blijven 
de Groeve en het kasteelpark geïsoleerde gebieden. 

33.  Boerenbond Zwalm 2.3 ; omgeving Machelstraat in Roborst en Kamperstraat in Zwalm te 
schrappen 

In de ruimtelijke visie op Vlaams niveau wordt hier niet ingezet op een nieuwe 
natuurverbinding omdat het tussenliggend gebied een belangrijk 
landbouwgebied op Vlaams niveau is. Het kasteel van Roborst is via een gebied 
met de gewestplanbestemming “vallei en brongebied” verbonden met de Zwalm.  

Naar aanleiding van de discussie in de klankbordgroep werd het gebied rond de 
Machelstraat opgenomen in herbevestiging. 

34.  Milieufront Omer 
Wattez 

Bij Heuvelgem ligt een landschappelijk mooi voorbeeld van een bronnenlijn. 
Toch stopt de afbakening van actiegebied 16 een eind voor dit dorp en worden 
de waardevolste stukken (weilanden, KLE’s en bos) gemist in de afbakening. 

Het actiegebied wordt uitgebreid. De grens is niet gebaseerd op een 
terreingrens. 

35.  Milieufront Omer 
Wattez 

Tussen de Perlinckmolen en Hof te Siergem wordt een insprong gemaakt die 
elke logica mist. Het is eenzelfde landschappelijke eenheid waar belangrijke 
bosjes en weilanden liggen op de steile helling van de Pottenberg. Een correctie 

De insprong is uitgewerkt in functie van enkele bedrijfszetels. Aan de noordkant 
van de straat kan een zijstraat gehanteerd worden als grens om de insprong te 
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van de afbakening van actiegebied 16 is hier vereist. beperken. 

36.  Milieufront Omer 
Wattez 

Enkele bovenlopen van de Dorrebeek worden stroomopwaarts (richting Elst) 
onwezenlijk smal afgebakend.  

Tijdens het klankbordoverleg was er een consensus over het feit dat vooral de 
hoofdloop belangrijk was en dat er tussen de beken belangrijke landbouwkouters 
aanwezig zijn. 

Zie ook opmerking 95. 

Ook gemeenten en provincies hebben nog een rol in het kader van de natuurlijke 
structuur. 

 

Gebied 12. Landbouwgebied van Zureveld 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

37.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening ligt bijzonder dicht bij de Dorenbosbeek. Het realiseren van een 
ecologisch netwerk langsheen deze beek is belangrijk gelet op het belang van 
deze beek voor diverse vissoorten 

De overlapping met het visiegebied van het natuurreservaat wordt weggewerkt. 
De begrenzing van het visiegebied is een juridische gekende grens..  

 

Gebied  13. Stampkotbeek – Munkbosbeek - Schaapsveldbeek, Munkbos en Bos van Beerlegem-Paulatem-Meilegem 

38.  Actor(en) Opmerking Antwoord 

39.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Vraag om grens van het natuurgebied (gewestplan) te respecteren, ter hoogte 
van Hemelrijck kan ruimer worden gegaan. Over totale lengte van de 
Munkbosbeek bufferstrook van 50m. 

40.  Boerenbond Visiekaart : Munkbosbeek en Schaapsveldbeek : deels te schrappen : 
Munkbostraat, Gavere, Bochoute, Zottegem 

41.  Boerenbond 2.1 Stampkotbeek : actiegebied van maximaal 50m over heel de hoofdloop van 
de Stampkotbeek tot aan de gemeentegrens of tot de grens van het 
natuurgebied (kaart ZWA 2) 

42.  Boerenbond 4.1 Benedenloop Stampkotbeek 
hoogstens 50 m eenzijdig of buitengrens natuurgebied of VEN gebied over 
geheel de waterloop van de Stampkotbeek 

43.  Boerenbond 4.2 Bovenloop Munkbosbeek 
deze beek dient geschrapt te worden en toegevoegd te worden aan het 
herbevestigde gebied, er zijn geen elementen die de indeling in dit concept 
verantwoorden; de waterloop is hier uitsluitend van lokaal belang. Dit gebied is 
gelegen in een ruilverkavelinggebied. Er zijn geen specifieke natuurwaarden 
aanwezig noch gewenst in deze regio. 

44.  Boerenbond 5.1 Munkbos (Scheldewindeke-Velzeke) 
Te schrappen, dit bos behoort niet tot de habitatgebieden; dit is een lokaal bos , 
geen verdere ontwikkelingen behalve lokale initiatieven ; bosuitbreiding kan 
enkel binnen de bestaande natuurgebiedbestemming (=inbreiding) 

Aandachts- en discussiepunten. Over de hele lengte van het complex van 
beekvalleien, eraan gekoppelde en ermee gelinkte bossen dient verder 
onderzoek gevoerd te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het behoud 
en de versterking van de natuurlijke en bosstructuur en met het behoud van 
landbouw. 
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38.  Actor(en) Opmerking Antwoord 

45.  Boerenbond 5.2 Bos van Beerlegem-Paulatem 
Te schrappen, dit bos behoort niet tot de habitatgebieden; dit is een lokaal bos , 
geen verdere ontwikkelingen behalve lokale initiatieven ; bosuitbreiding kan 
enkel binnen de bestaande natuurgebiedbestemming (=inbreiding) De 
voorgestelde uitbreidingen naar het zuiden en naar het noordoosten en naar het 
westen zijn niet aanvaardbaar verdringen o.a. de aanwezige landbouw. Dit 
gebied is overigens een ruilverkavelinggebied. De landbouw dient hier maximaal 
ten volle gerespecteerd te worden. (kaart ZWA 1) 

46.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

thv sint Maria Latem: HAG tot tegen natuurgebied 
Munkbosbeek thv munkboshoeve: corridor 50m (25m langs weerszijden beek) 
immers gelegen in ruilverkaveling.  
Schaapsveldbeek: Corridor 25m (12 à 13m langs weerszijden beek)  

47.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Het is wenselijk dat de ruilverkavelingplannen (jaren ’70), waarin een visie is 
opgebouwd, als basis te gebruiken en te verfijnen of bij te sturen waar nodig. 

De ruilverkaveling Munkzwalm is afgewerkt volgens oude stijl en wordt binnen 
het actiegebied geëvalueerd.  

48.  Milieufront Omer 
Wattez 

Ter hoogte van de monding van de Stampkotbeek in de Schelde is er een witte 
vlek. Om tot een ecologisch netwerk te komen is een opname van deze zone als 
actiegebied nodig. 

Het betreffende gebied is een onderdeel van een kleine kern (woongebied met 
landelijk karakter).  De acties voor aanduiding van gebieden met hoofdfunctie 
natuur en verwevingsgebieden op Vlaams niveau worden aangevuld met 
selecties en beleid voor natuurelementen op lokaal (gemeente) of bovenlokaal 
(provincie) niveau.  

 

Gebied 14. Benedenloop Zwalm tussen Nederzwalm en de Passemarebeek en zijlopen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

49.  Boerenbond Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien en op 
valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem : 
Aanvullen en corrigeren : “Delen van het stroomgebied van de Zwalm zijn … 

Het gaat wel degelijk over het volledige stroomgebied. Kleine ingrepen in delen 
die op het eerste zicht niet relevant lijken kunnen relevant lijken voor de habitats 
van de soorten.  

50.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Een bufferzone van 50m langs de Zwalmbeek vanaf de Biestmolen tot het 
woongebied Munkzwalm, met uitbreiding ter hoogte van bestaande VEN- of 
natuurgebieden. 

51.  Boerenbond Zwalm 2.2 (visie en acties);  
Visie grotendeels te behouden mits enkel aanpassingen. 
Actiegebied van 50m ter hoogte van Biestmolen (noordzijde) en Dries te Latem 
(zuidzijde) (kaart ZWA 3) en van Gaverbosdreef in Zwalm tot Rekegenstraat in 
Munkzwalm (kaart ZWA 10) 
Gebied ten noorden van Dorpskern Zwalm, tussen het VENgebied en de 
Steenstraat herbevestigen (ZWA 9) 
omgeving Krekelstraat in Zwalm te schrappen 

52.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) : Zwalmbeek + 
natuurgebieden mee insluiten 

53.  Boerenbond 4.3 Meesterbazenloop (zijbeek van de Zwalm) 
deze beek dient geschrapt te worden en toegevoegd te worden aan het 
herbevestigde gebied, er zijn geen elementen die de indeling in dit concept 

Aandachts- en discussiepunten. De Zwalmbeek is één van de belangrijkste 
natuurlijke elementen binnen de regio Vlaamse Ardennen. Over de hele lengte 
van het complex de hoofdvallei, de steilrand, de zijbeken en eraan gekoppelde 
en ermee gelinkte bossen dient verder onderzoek gevoerd te worden. Daarbij 
wordt rekening gehouden met het behoud en de versterking van de natuurlijke 
en bosstructuur en met het behoud van landbouw. 
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verantwoorden; de waterloop is hier uitsluitend van lokaal belang. Dit gebied is 
gelegen in een ruilverkavelinggebied. Er zijn geen specifieke natuurwaarden 
aanwezig noch gewenst in deze regio. 

54.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Het is wenselijk dat de ruilverkavelingplannen (jaren ’70), waarin een visie is 
opgebouwd, als basis te gebruiken en te verfijnen of bij te sturen waar nodig. 

De ruilverkavelingen Velzeke en Munkzwalm zijn afgewerkt volgens oude stijl en 
wordt binnen het actiegebied geëvalueerd.  

55.  Boerenbond Programma voor uitvoering : "incl zijlopen" schrappen De actie omvat de Zwalm en enkele van de zijlopen. Behoud van de naam. 

 

Gebied 15. Benedenloop van de Perlinckbeek tot Krombeek en Hoge Berg - Mattenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

56.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Perlinckbeek: een bufferzone van 50 langs linker- en rechterzijde van de 
Perlinckbeek is aanvaardbaar. Bufferzone mag niet doorgetrokken worden tot de 
eerstvolgende weg. 

57.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Sint-Denijs-Boekel, Moldergem: in feb 2008 werd tijdens de klankbordgroep een 
consensus bereikt over deze locatie, wordt hier niet gevolgd. Dringen aan op 
opname consensus in project. 

58.  Boerenbond 3.10 Perlinckbeek (stroomop- en stroomafwaarts deel) 
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden ruilverkavelingsgebied 
Compromisvoorstel actiegebied van maximaal 50 m  
(kaart ZWA 7-ZWA 5-ZWA 6-BHL 11)) 

59.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Sint-Blasius-Boekel. Boekelbeek: vanaf de Armeklei over totale lengte 
bufferzone van 50m, met uitbreiding ter hoogte van bestaande VEN- of 
natuurgebied. Rest dient herbevestigd ifv landbouw. 

60.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) :Krombeek 
Moldergembeek + zijbeken in bovenloop: Corridor 50 m 
Meersestraat (Horebeke): Buffer van 100m HAG teneinde landbouwbedrijven 
mee te herbevestigen 

61.  Boerenbond 3.12 Krombeek (Horebeke) 
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden 
compromisvoorstel : actiezone van 150m tot aan de Kauwenbergstraat en verder 
50 à 75m. (kaart BLH 10) 

Disscussie- en aandachtspunten. 

Over de hele lengte van het complex van Perlinckbeekvallei en zijlopen, de 
steilranden en eraan gekoppelde en ermee gelinkte bossen dient verder 
onderzoek gevoerd te worden in functie van het behoud en de versterking van 
de natuurlijke en bosstructuur en in functie van het behoud van landbouw. 
Continuïteit van een zekere vorm van bescherming is over de volledige loop 
noodzakelijk, al volstaat verweving in delen van de vallei en van de valleiflank. 
Behoud van grasland is er uitermate belangrijk. Afhankelijk van de aanwezigheid 
en het belang van een steilrand is er meer of minder ruimte voor natuur en 
natuurverweving nodig. 

Herbevestiging wordt toegepast in delen waar behoud van de landbouwfunctie 
voor iedereen aanvaardbaar is. 

62.  Boerenbond 6.2 Hoge Berg Mattenbos 
voorstel om te schrappen ; er is geen intrinsieke waarde die specifiek het 
ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden.(slechts 1 bosje) (kaart 
Oud 2) 

63.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Hoge berg: Er is geen bron aanwezig, dus ook geen echte beek, bovendien 
gelegen in ruilverkavelingsgebied: HAG 

Hogeberg is een gebied met een kleinschalig landschap gekoppeld aan de 
hoogte. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van grondgebruik die 
mozaïek genoemd wordt en die verder geaccentueerd en uitgewerkt wordt in het 
gewestelijk RUP. 
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Gebied 16. Bovenloop van de Perlinckbeek en zijlopen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

64.  Boerenbond Perlinckbeekvallei (tussen Zegelsem en Sint-Blasius-Boekel) (2.11) ; deels 
behouden : omgeving Marlboroughstraat in Zwalm en Renweg en Perlinckweg in 
Brakel te schrappen (kaart BLH 9) 

65.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) Perlinckbeek 

66.  Boerenbond 3.11 Perlinckbeek (stroomop- en stroomafwaarts deel) 
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden ruilverkavelingsgebied 

67.  Boerenbond 3.13 Roebeek (Horebeke-Brakel) 
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden 

68.  Boerenbond omgeving Ruggebeekstraat in Brakel (3.11) te schrappen 

69.  Boerenbond PU 
valleisteilrand schrappen of enkel zeer smal meenemen 

Disscussie- en aandachtspunten. 

Over de hele lengte van het complex van de Perlinckbeekvallei en zijlopen, de 
steilranden en eraan gekoppelde en ermee gelinkte bossen dient verder 
onderzoek gevoerd te worden in functie van het behoud en de versterking van 
de natuurlijke en bosstructuur en in functie van het behoud van landbouw. 
Continuïteit van een zekere vorm van bescherming is over de volledige loop 
noodzakelijk, al volstaat verweving in delen van de vallei en van de valleiflank. 
Behoud van grasland is er uitermate belangrijk. Afhankelijk van de aanwezigheid 
en het belang van een steilrand is er meer of minder ruimte voor natuur en 
natuurverweving nodig. 

Herbevestiging wordt toegepast in delen waar behoud van de landbouwfunctie 
voor iedereen aanvaardbaar is. 

 

Gebied 17. Wijlegemsebeek en zijloop 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

70.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Wijlegemsebeek: enkel bufferstrook met breedte 50m. Aanpalende akkers 
levensnoodzakelijk voor omliggende landbouwbedrijven. 

71.  Boerenbond 3.2 Wijlegemsebeek (Zwalm) integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen 
elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden 
ruilverkavelingsgebied 

Compromisvoorstel : Eventueel actiestrook van 50m op het permanent 
watervoerend deel met een breedte van minstens 1 m (zonder taluds) (kaart 
ZWA 8) 

72.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

herbevestiging agrarisch gebied: beek stroomt stroomafwaarts door woongebied, 
bovendien ruilverkavelingsgebied 

Hier is een bronnenrijk dal aanwezig. De aanwezige akkers zullen als 
aandachtspunt meegenomen worden bij de verder uitwerking van de 
uitvoeringsactie. 

De ruilverkaveling Munkzwalm werd uitgevoerd volgens “oude stijl”. 

73.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Het is wenselijk dat de ruilverkavelingplannen (jaren ’70), waarin een visie is 
opgebouwd, als basis te gebruiken en te verfijnen of bij te sturen waar nodig. 

De ruilverkaveling Velzeke is afgewerkt volgens oude stijl en wordt binnen het 
actiegebied geëvalueerd.  
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Gebied 18. Middenloop Zwalm en zijbeken tussen de Passemarebeek en Michelbeke (Berendries). 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

74.  Boerenbond Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien en op 
valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem : 
Aanvullen en corrigeren : “Delen van het stroomgebied van de Zwalm zijn … 

Het gaat wel degelijk over het volledige stroomgebied. Kleine ingrepen in delen 
die op het eerste zicht niet relevant lijken kunnen relevant zijn voor de habitats 
van de soorten. 

75.  Boerenbond Zwalm 2.5 ; omgeving Molenhoek in Zottegem te schrappen 

76.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) : Zwalmbeek  

77.  Boerenbond 5.3 Bertelbos (Zwalm) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen en geschieden binnen het habitat gebied. 

78.  Boerenbond PU 
valleisteilrand schrappen of enkel zeer smal meenemen 
enkel hoofdloop, sommige zijbeken voor zoverre ze permanent watervoerend 
zijn en van enige omvang (1m zonder talud?) 

79.  Boerenbond Molen- en Bettelhovebeek 2.4 : deels te behouden behalve rond 
Knutsegemstraat en Velzekestraat in Zottegem 

80.  Boerenbond 3.4 Molenbeek (Leeuwergem-Elene-Ruddershove) integraal schrappen, er zijn 
Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept te 
verantwoorden 

Discussiepunten. De Zwalmbeek is één van de belangrijkste natuurlijke 
elementen binnen de regio Vlaamse Ardennen. Over de hele lengte van het 
complex de hoofdvallei, de steilrand, de zijbeken en eraan gekoppelde en ermee 
gelinkte bossen dient verder onderzoek gevoerd te worden. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het behoud en de versterking van de natuurlijke en 
bosstructuur en met het behoud van landbouw. 

 

Gebied 19. Traveins-, Erwetegem-, Karnemelk- Wurmendries- en Sint-Pauwelsbeek en Steenbergse bossen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

81.  Boerenbond 3.5 Traveins-, Erwetegem-, Wurmdries- en Sint-Pauwelsbeek (Zottegem) deel 
Erwetegmhoek naar de Vlamme, Zottegem schrappen; deel Wurmendriesbeek 
naar Brouwerijstraat, Zottegem schrappen; 
deel eekhout, zottegem naar erwetegemstraat, zottegem schrappen  
er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept te verantwoorden 
compromisvoorstel actiezone van 50 à 100m langs de hoofdloop van de 
Traveinsbeek (kaart ZOT 4-ZOT 5) 
GRS §9 De actie dient zich te beperken tot de waterloop en eventueel zijn talud. 
Het gebied dient opgenomen te worden in het herbevestigd gebied. 

82.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) : Traveinsbeek  
gebied NO Eeckhoutstraat en NW spoorweg: beken ontspringen in stedelijk 
gebied zonder natuurwaarden: toevoegen aan HAG 
Bovenloop Traveinsbeek, ten Z van Eekhout en ten W van spoorweg: corridor 50 
m langs beek  
Ten W van Populierenstraat, Ten Bossestraat, De Vlamme en 50 m buffer langs 
Traveinsbeek tot tegen de spoorweg: HAG 
Ten W van Pastoriestraat (Zottegem): Buffer van 100 m HAG teneinde actief 
landbouwbedrijf te herbevestigen. 

Discussie- en aandachtspunten. 

Het complex van de Traveins- en Erwetegembeek is belangrijk voor de soorten 
en habitats die Europees beschermd zijn in de Steenbergse Bossen en voor de 
samenhang van het natuurlijk systeem van de beekvalleien. Verdere afweging 
en onderzoek zullen uitwijzen hoeveel ruimte er nodig is voor de natuurlijke 
structuur in dit gebied. Er is een voldoende ruim gebied voor onderzoek 
noodzakelijk.  

Het deel van het actiegebied rond de Karnemelkbeek ten oosten van 
Steenbergen wordt beperkt tot het habitatrichtlijngebied.  
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

83.  Boerenbond 5.4 Steenbergse bossen 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen en gebeuren binnen het natuurgebied. Bosuitbreidingen zijn hier niet 
aangewezen, enkel inbreiding kan. (kaart ZOT 6) 
GRS §9 De bosverbindingen zijn uitgesloten over het agrarisch aaneengesloten 
gebied. De bosuitbreiding is niet mogelijk buiten het huidige natuurgebied. 
De landbouw kan absoluut niet akkoord gaan met deze toevoegingen die niet 
vermeld was in de herkenningsnota. 
Voorstel : imperatief schrappen van deze §! 

 

Gebied 20. Middenloop Zwalm en zijlopen op de rechteroever tussen Michelbeke (Berendries) en Nederbrakel, Kloosterbos en Toeppark 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

84.  Boerenbond Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien en op 
valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem : 
Aanvullen en corrigeren : “Delen van het stroomgebied van de Zwalm zijn … 

Het gaat wel degelijk over het volledige stroomgebied. Kleine ingrepen in delen 
die op het eerste zicht niet relevant lijken kunnen relevant zijn voor de habitats 
van de soorten. 

85.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) Zwalmbeek  

86.  Boerenbond 3.8 Marebeek (Sint-Maria-Oudenhove/Michelbeke)  
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden 
compromisvoorstel actiegebied van 50m langsheen de Marebeek, zuidelijk van 
Sint-Maria-Oudenhove (kaart ZOT 7) 

87.  Boerenbond 5.5 Kloosterbos 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen en geschieden binnen het habitat gebied. 

88.  Boerenbond 6.1 zone Zwalmvallei en Kloosterbos 
voorstel om te schrappen vermits de invulling perfect mogelijk is binnen het 
beleid inzake kleine landschapselementen; er is geen intrinsieke waarde die 
specifiek het ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden. 

89.  Milieufront Omer 
Wattez 

Vragen aandacht voor de verbinding van het Kloosterbos met de Zwalm. 

90.  Boerenbond PU 
smalle actiestroken verzorgen de verbindingen 
valleisteilrand schrappen of enkel zeer smal meenemen 

Discussiepunten. De Zwalmbeek is één van de belangrijkste natuurlijke 
elementen binnen de regio Vlaamse Ardennen. Over de hele lengte van het 
complex de hoofdvallei, de steilrand, de zijbeken en eraan gekoppelde en ermee 
gelinkte bossen dient verder onderzoek gevoerd te worden. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het behoud en de versterking van de natuurlijke en 
bosstructuur en met het behoud van landbouw. 

 

Gebied 21. Boembeek en zijbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

91.  Gemeentebestuur Toevoegen aan actiegebied 21: ‘het hernemen van de agrarische bestemming Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
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Brakel op de gewestplannen voor het behoud van de landbouwkouters.’ van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

92.  Boerenbond 3.6 Boembeek (Brakel) 
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden (ook de “uitstulping” aan Rozebeke 
moet geschrapt worden) (Rekelberg , Zwalm) 
compromisvoorstel : actiegebied van max 50m langs de Boembeek tussen 
Michelbeke en Rozebeke (kaart BLH 7) 

93.  Boerenbond PU 
valleisteilrand schrappen of enkel zeer smal meenemen 

Discussiepunt. De Boembeek is van belang in het complex van Zwalmbeek en 
zijvalleien. Ook acties inzake integraal waterbeleid in functie van waterkwaliteit 
en waterkwantiteit zijn nodig. In die zin is verweving op Vlaams niveau voorzien. 
Voor de Boembeek en de zijloop wordt een vaste afstand van 50 m tot beide 
zijden van de beek gerekend tot het actiegebied.  

 

Gebied 22. Doren- en Dorrebeek en zijbeken, Dompels  

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

94.  Gemeentebestuur 
Brakel 

Toevoegen aan actiegebied 22: ‘het hernemen van de agrarische bestemming 
op de gewestplannen voor het behoud van de landbouwkouters.’ 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

95.  Boerenbond 3.7 Doren-Dorrebeek (Brakel) 
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden 
Er is hier geen zonevreemde landbouw aanwezig (eerder zonevreemde natuur!) 
Dit gebied dient opgenomen te worden in de herbevestiging. 
Voorstel : aanpassen tekst en kaarten en acties 
Compromisvoorstel : actiegebied van 25 à 50 m langs de Dorenbeek ten zuiden 
van Michelbeke (kaart BLH 8)  
valleisteilrand schrappen of enkel zeer smal meenemen 

Discussiepunt. De Doren-Dorrebeek en zijbeken zijn van belang in het complex 
van Zwalmbeek en zijvalleien. In die zin is verweving op Vlaams niveau voorzien 
voor de vallei en de steilrand. De zuidgrens van het gebied wordt in noordelijke 
richting opgeschoven. 

Zie opmerking 36. 

 

Gebied 23. Molen- en Sassegembeek, Roosmeersbeek en zijlopen, Hauwstraat-Kannakkendries-Rovorst en Brakelbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

96.  Boerenbond 3.9 Vaanbuikbeek (Brakel) 
beperken tot de afbakening van het habitatgebied, rest schrappen 

97.  Boerenbond 4.4 Slijpkotbeek (Nederbrakel)  
hoogstens 50 m eenzijdig of buitengrens natuurgebied of VEN gebied over 
geheel de waterloop van de Slijpkotbeek kaart (BLH 12) 

98.  Boerenbond 4.5 Roosmeerbeek (stroomafwaarts deel) 
hoogstens 50 m eenzijdig of buitengrens natuurgebied of VEN gebied over 
geheel de waterloop van de Roosmeerbeek 

99.  Boerenbond 5.6 Hauwstraat en Kanakkendries, Frooen- en Boembos  
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen en geschieden binnen het habitat gebied. Bosuitbreidingen zijn hier niet 
aangewezen, enkel inbreiding kan. 

Aandachts- en discussiepunten. De Zwalmbeek is één van de belangrijkste 
natuurlijke elementen binnen de regio Vlaamse Ardennen. Over de hele lengte 
van het complex de hoofdvallei, de bronbeken, de steilranden, de zijbeken en 
eraan gekoppelde en ermee gelinkte bossen (zoals bronbossen) dient verder 
onderzoek gevoerd te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het behoud 
en de versterking van de natuurlijke en bosstructuur en met het behoud van 
landbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de Europese bescherming van 
de bronbossen en delen van de vallei.  
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100.  Boerenbond 5.8 Brakelbos 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen en geschieden binnen het habitat gebied. Bosuitbreidingen zijn hier niet 
aangewezen, enkel inbreiding kan. 

101.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

Prioritair RUP Het uitwerken van het gewestelijk RUP vraagt verder onderzoek en overleg. De 
actie wordt daarom opgenomen in categorie II. 

 

Gebied 24. Bovenloop van de Zwalm, Dorenbos- en Verrebeek en Haeyesbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

102.  Gemeentebestuur 
Brakel 

De agrarische bestemming moet hernomen worden voor alle landbouwkouters 
ipv enkel de tussenliggende kouters. 

103.  Boerenbond Dorenbos- en Verrebeek 2.8 ; omgeving Hameidries in Brakel te schrappen 

104.  Boerenbond 5.7 Haeyesbos (Everbeek) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied wat betekent dat het zuidelijk gedeelte begrensd wordt door de 
habitatgebiedsgrens en niet door de gewestgrens! (locatie “maandag”). De 
bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte percelen en 
geschieden binnen het habitat gebied of natuurgebied. 
GRS 20/63 §9 Haeyesbos 
De landbouw kan absoluut niet akkoord gaan met deze toevoegingen die niet 
vermeld was in de verkenningsnota. 
Voorstel : imperatief schrappen van deze §! 

Aandachts- en discussiepunten. De Zwalmbeek is één van de belangrijkste 
natuurlijke elementen binnen de regio Vlaamse Ardennen. Over de hele lengte 
van het complex de hoofdvallei, de bronbeken, de steilranden, de zijbeken en 
eraan gekoppelde en ermee gelinkte bossen (zoals bronbossen) dient verder 
onderzoek gevoerd te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het behoud 
en de versterking van de natuurlijke en bosstructuur en met het behoud van 
landbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de Europese bescherming van 
de bronbossen en delen van de vallei. 

105.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

Prioritair RUP 
 

106.  Boerenbond NIET prioritair RUP 

Het uitwerken van het gewestelijk RUP vraagt verder onderzoek en overleg. De 
actie wordt daarom opgenomen in categorie II. 

 

Gebied 25. Bos t’ Ename en Edelarebos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

107.  Boerenbond 3.1 Zone tussen Edelarebos en Volkegembos beperken tot het natuurgebied 
(inclusief habitatgebied) de rest integraal schrappen 

108.  Boerenbond 5.9 Bos t. Ename – Volkegembos 
Deze boscomplexen dienen beperkt te worden tot de grenzen van het 
desbetreffende habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de 
landbouw gebruikte percelen en geschieden binnen het habitatgebied. 

109.  Boerenbond 5.10 Edelarebos (Kezelsfort) 
Deze boscomplexen dienen beperkt te worden tot de grenzen van het 
desbetreffende habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de 
landbouw gebruikte percelen en geschieden binnen het habitatgebied. (kaart 

Deze boscomplexen zijn belangrijke hellingsbossen op de steilrand van de 
Scheldevallei. Over de hele lengte van het complex dient verder onderzoek 
gevoerd te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het behoud en de 
versterking van de natuurlijke en bosstructuur en met het behoud van landbouw. 
Een deel van het gebied is Europees beschermd en wordt versterkt. 
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OUD 3) 

110.  individuele 
landbouwers 
Spendelos/Heistraat/Oo
sse/boslos/Boskant/Da
albosstraat/Blote 

Wensen de herbevestiging van hun landbouwpercelen (zie lijst) 

111.  Particuliere bewoner 
D’Hoossche - Benoot 

Vraagt om zijn percelen te herbevestigen 

Bij herbevestiging worden duidelijke grenzen op het terrein of 
gewestplangrenzen gehanteerd. Bij een gewestelijk RUP wordt gewerkt op 
schaalniveau van de percelen. Het onderzoek op het schaalniveau van de 
percelen dient nog gevoerd te worden.   

 

Gebied 26. Oossebeek – Spouwaterbeek en zijlopen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

112.  Boerenbond Riedenkensbeek 2.12 ; maakt deel uit van Enamebos, integraal te schrappen, 
deel aan de Steenbergstraat in Oudenaarde te schrappen. 

113.  Boerenbond 3.14 Oossebeek - Spouwaterbeek (Oudenaarde) 
integraal schrappen, er zijn Kle.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept te verantwoorden ruilverkavelingsgebied (kaart OUD 
5) 

114.  Boerenbond 4.6 St-Amelbergabeek (westelijke tak Oossebeek) 
4.7 Oossebeek benedenloop tot Scheldevallei 
deze beken dienen toegevoegd te worden aan het herbevestigde gebied : deze 
waterlopen zijn hier uitsluitend van lokaal belang. Dit gebied is gelegen in een 
ruilverkavelinggebied. (kaart OUD 5) 

115.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Oossebeek 

Er is een selectie gemaakt van beekvalleien, valleiflanken en brongebieden 
waarvoor de Vlaamse overheid een planningsinitiatief zal nemen.  

 

116.  individuele 
landbouwers : Van 
Cauwenberghe Guido, 
De Bock Anna 

Wensen de herbevestiging van hun landbouwpercelen Bij herbevestiging worden duidelijke grenzen op het terrein of 
gewestplangrenzen gehanteerd. Bij een gewestelijk RUP wordt gewerkt op 
schaalniveau van de percelen. Het onderzoek op het schaalniveau van de 
percelen dient nog gevoerd te worden.   

117.  Boerenbond ABSOLUUT NIET prioritair RUP Er wordt gekozen deze actie op te nemen als actie van categorie II. 
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4.3 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 2. Vlaamse Ardennen” 

Opmerkingen over gebieden buiten actiegebied 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

118.  Milieufronf Omer 
Wattez 

Vraagt nadrukkelijk om het gebied met toponiem Schapendries op te nemen als 
actiegebied en het niet ingevulde deel van het woonuitbreidingsgebied om te 
zetten in landbouw of natuurgebied. Dit is het natuurlijke overstromingsgebied 
van de Maarkebeekvallei. 

Het gebied Schapendries maakt deel uit van kleinstedelijk gebied Oudenaarde. 
De provincie heeft in de voorbereidende stukken gesteld dat het ontwikkelen van 
alle niet-ontwikkelde woongebieden is meegerekend in de woningprogrammatie 
om de taakstelling te realiseren.  

In het kader van de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos is het niet 
onmogelijk om initiatief te nemen binnen het kleinstedelijk gebied, maar in dit 
geval is ervan uitgegaan dat de Maarkebeek in het kleinstedelijk gebied 
Oudenaarde kan beschouwd worden als een lokale of provinciale ecologische 
verbinding.  

Bij verdere ontwikkeling van het woongebied door de gemeente zal een 
watertoets dienen uitgevoerd te worden. 

 

Gebied 27. Landbouwgebied Edelare - Kapellenberg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

119.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het lijkt niet meer dan logisch dat de verbinding tussen Ommelozen Boom en het 
Kezelsfort gemaakt wordt aangezien dit een landschappelijke entiteit is en een 
afbakening van natuur, bos of natuurverweving hier mogelijk is om de natuurlijke 
structuur uit te bouwen. 

Herbevestiging van het agrarisch gebied op deze locatie is een resultaat van het 
overleg.  

 

Gebied 30. Landbouwgebied van Foreerst 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

120.  Boerenbond Minder samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor land – en tuinbouw : 
Paragraaf met betrekking tot Ganzenberg- Kortenberg te schrappen 

Omschrijving van de bestaande toestand. 

 

Gebied 31. Landbouwgebied St-Jacobskapel - Geitenhoek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

121.  Boerenbond Uitbreiding van het gebied 3.8 (Leupegem) met het gebied 2.11 en naar het 
oosten over de steilrand heen (kaart 9). 

122.  Milieufront Omer 
Wattez 

Vraagt om de Rennebeekvallei als actiegebied af te bakenen van het Onderbos 
tot de Schelde. Dit zijn natte graslanden met veel knotbomen. 

De visie van natuurverweving blijft behouden. 

Naar aanleiding van de gewestplanwijziging van de jaren ’90 is in dit gebied 
gekozen voor een bouwvrij agrarisch gebied. Gedurende het overleg was er 
consensus dat deze beekvalleien op Vlaams niveau geen verdere actie vereisen. 
Ook gemeenten en provincies hebben nog een rol in het kader van de natuurlijke 
structuur. 
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Gebied 32. Landbouwgebied Melden - Meers - Brugge 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

123.  Milieufront Omer 
Wattez 

Tussen actiegebied 60 en 59 enerzijds en 137 anderzijds worden de 
valleigebieden van de 2 molenbeken tot aan de Scheldevallei best vrijgehouden 
als actiegebied, aangezien dit een belangrijk onderdeel is van het ecologisch 
netwerk. 

Naar aanleiding van de gewestplanwijziging van de jaren ’90 is in dit gebied 
gekozen voor een bouwvrij agrarisch gebied. Gedurende het overleg was er 
consensus dat deze beekvalleien op Vlaams niveau geen verdere actie vereisen. 
Ook gemeenten en provincies hebben nog een rol in het kader van de natuurlijke 
structuur.  

 

Gebied 35. Landbouwgebied van Nukerke en Turkije 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

124.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het is algemeen gekend dat er vanaf de N60 heel wat modderwater afspoelt in 
de bossen op de flanken. Een afbakening van het actiegebied tot aan de N60 
over de gehele lengte is nodig om dit te verhelpen, zeker voor het bos tussen 
Kabernol en Kuithol is dit essentieel. 

Er was in de klankbordgroep een akkoord om deze percelen te herbevestigen 

 

Gebied 36. Landbouwgebied van Ten Berge 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

125.  Milieufront Omer 
Wattez 

In een straal rond (en op) de spoorwegtunnel liggen waardevolle bossen, 
graslanden en vele KLE’s. Die niet in actiegebied opnemen is echt wel zonde. 

Gedurende het overleg werd hierover een compromis bereikt. Ook gemeenten 
en provincies hebben nog een rol in het kader van de natuurlijke structuur. Een 
kleine wijziging wordt doorgevoerd waar ingang van de spoorwegtunnel 
samenvalt met een bronbos. Het bijkomend gebied dat ingesloten wordt in 
actiegebied omvat geen bedrijfszetels. 

126.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het lijkt logisch dat de hoek tussen de Ommeganckstraat, de Dammekensstraat 
en het Bois Joly in actiegebied 65 opgenomen wordt om toch enige 
bosuitbreiding te realiseren van dit zeer waardevolle bos. 

Hierover is een compromis bereikt gedurende het overleg. De mogelijke 
bijkomende bosuitbreiding van Vlaams niveau wordt in zuidelijke richting 
voorzien. 

 

Gebied 37. Landbouwgebied van Kerkem en Louise-Marie 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

127.  Milieufront Omer 
Wattez 

Een afbakening van actiegebied 58 met de volledige steile flank van de 
Taaienberg (tot aan Etikhove) is logisch, het is een landschappelijk geheel en 
hier kan een belangrijke natuureenheid gerealiseerd worden rondom de 
bestaande bosjes. 

Gedurende het overleg was een compromis bereikt tussen de aanwezige 
landbouw- en natuurpartners, hoewel het voor geen van beiden het ideale 
scenario is.  

Ten zuiden van Bossenare (ter hoogte van de Taaienberg) wordt de hele 
steilrand mee opgenomen in actiegebied met respect voor de 
landbouwbedrijfszetels.  
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Gebied 38. Landbouwgebied van Koekamer-Doorn 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

128.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het Sint-Pietersbos heeft te leiden van eutrofiëring door de hoger gelegen 
landbouwgronden. Enige bosuitbreiding op gronden nabij Koekamer 
(Oudenhove) is nodig. Uitbreiding van actiegebied 66 tot Koekamer is 
aangeraden om dit te realiseren. 

In de klankbordgroep werd een compromis bereikt om de grens van de 
herbevestiging te laten samenvallen met gewestplangrenzen en grens van sbz-
h.  

 

 

Gebied 40. Landbouwgebied van Klijpe 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

129.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Akkoord mits: 

- er windturbines (in lijnverband) opgericht kunnen worden (thv Paillartcamp, 
cf provinciaal initiatief); 

- er recreatieve fietsroutes kunnen aangelegd worden op voormalige 
spoorwegbeddingen. 

Recreatief medegebruik behoort tot de mogelijkheden binnen het agrarisch 
gebied. Voor het plaatsen van windmolens bestaan er eigen afwegingskaders 
waarvan de toepassing niet beperkt worden door herbevestiging. 

130.  Boerenbond Dit gebied loopt eigenlijk over de gewestgrens heen en maakt deel uit van een 
groter samenhangend geheel ten zuiden van het Kluisbos tot en met het 
zuidoostelijk deel van gebied 21.1 dat hierbij aansluit. 

Akkoord dat het gebied over de gewestgrens heen deel uitmaakt van een groter 
samenhangend geheel.  

131.  Milieufront Omer 
Wattez 

De opname van de Bosbeek (uit Heynsdaele) tot aan de Molenbeek is een 
belangrijk onderdeel om een ecologisch netwerk te realiseren. 

De Bosbeek bevat hier geen natuurwaarden van Vlaams niveau. De provincie en 
gemeenten kunnen planologische maatregelen nemen om de natuurwaarden 
binnen het herbevestigd gebied te beschermen. 

 

Gebied 41. Landbouwgebied ten zuiden van Ronse 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

132.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Akkoord mits: 

- vergunningen kunnen worden verleend voor aanleg of werken aan 
wachtbekkens; 

- er recreatieve fietsroutes kunnen aangelegd worden op voormalige 
spoorwegbeddingen. 

Een deel van het BPA Klein Frankrijk ligt nu in actiegebied, een ander deel in 
herbevestigd gebied. Daardoor zullen op korte afstand drie soorten agrarisch 
gebied bestaan: volgens het gewestplan, volgens het BPA en volgens het RUP. 
Vraag om alle agrarische gebieden binnen het BPA Klein Frankrijk te 
herschrijven in een gewestelijk RUP.  

De omzendbrief voorziet de mogelijkheid voor het uitvoeren werken in functie 
van het integraal waterbeheer. 

Het uitbouwen van een recreatief netwerk is een provinciale taak. Binnen het 
herbevestigd gebied kunnen provinciale en gemeentelijke uitvoeringsplannen 
worden opgemaakt in het kader van recreatieve voorzieningen. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie. 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

133.  Boerenbond 20.2 Het Landbouwgebied van Zuidwest Ronse 
Dit gebied loopt eigenlijk over de gewestgrens heen en maakt deel uit van een 
groter samenhangend geheel ten zuiden van het Kluisbos tot en met het 
zuidoostelijk deel van gebied 21.1 dat hierbij aansluit 

Het gebied 21.1 sluit in mindere mate aan op het aaneengesloten 
landbouwgebied in Wallonië. Het wordt ervan gescheiden door de beekvallei van 
de Sint-Martensbeek. Bovendien wordt het gekenmerkt door een sterke 
versnippering.  

 

Gebied 42. Landbouwgebied van Lierde 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

134.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de beken lijkt te smal om tot een goed 
ecologisch netwerk te komen. Een ernstige herafbakening gebaseerd op degelijk 
gegevensmateriaal (biologische waarderingskaart, overstromingskaart, 
historische kaarten) is hier echt wel nodig. 

Gedurende het klankbordoverleg hebben de aanwezige natuurpartners zich 
uitgesproken voor herbevestiging van het gebied buiten het alluviale gedeelte 
van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand. Dit werd geoperationaliseerd 
naar 50 m, 150 m of 300m. In de meeste gevallen omvat dit het 
overstromingsgebied van de vallei. Voor sommige valleien heeft het projectteam 
ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op te nemen.  

Beperkte wijziging: Voor de Larebeek wordt aan de noordzijde tussen Sint-
Martens-Lierde en Sint-Jans gekozen voor een vaste afstand tot de beek van 
150 m om het overstromingsgebied te vatten. 

 

Gebied 44. Landbouwgebied van Sint-Martens-Lierde 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

135.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de beken lijkt te smal om tot een goed 
ecologisch netwerk te komen. Een ernstige herafbakening gebaseerd op degelijk 
gegevensmateriaal (biologische waarderingskaart, overstromingskaart, 
historische kaarten) is hier echt wel nodig. 

Gedurende het klankbordoverleg hebben de aanwezige natuurpartners zich 
uitgesproken voor herbevestiging van het gebied buiten het alluviale gedeelte 
van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand. Dit werd geoperationaliseerd 
naar 50 m, 150 m of 300m. In de meeste gevallen omvat dit het 
overstromingsgebied van de vallei. Voor sommige valleien heeft het projectteam 
ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op te nemen.  

 

Gebied 46. Landbouwgebied van Everbeek-Boven 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

136.  Natuurpunt De maandagkouter dient uit de herbevestiging te worden gehaald zoals 
afgesproken in het overleg. Er is nood aan verdere actie. 

137.  Milieufront Omer 
Wattez 

De Maandagkouter is destijds door het voormalige Bos en Groen altijd 
voorgesteld als een belangrijke bosverbinding met kansen voor de droge 
bostypes (hetgeen veel te weinig aan bod komt globaal in heel het plan waar een 
groot accent op natte natuur ligt). Blijkbaar wordt hier nu anders over 
gecommuniceerd. Wij vragen dit alsnog op te nemen als actiegebied 

De Maandagkouter overlapt met het visiegebied van een natuurreservaat in 
beheer door Natuurpunt. Zoals de methodiek voorschrijft wordt het gebied niet 
herbevestigd.  
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

138.  Boerenbond Dorenbos- en Verrebeek 2.8 ; omgeving Poerensberg in Brakel te schrappen (Maandag). Binnen sbz-habitatrichtlijngebied is herbevestiging niet mogelijk.  

 

Gebied 49. Landbouwgebied van Deftinge 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

139.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de beken lijkt te smal om tot een goed 
ecologisch netwerk te komen. Een ernstige herafbakening gebaseerd op degelijk 
gegevensmateriaal (biologische waarderingskaart, overstromingskaart, 
historische kaarten) is hier echt wel nodig. 

Gedurende het klankbordoverleg hebben de aanwezige natuurpartners zich 
uitgesproken voor herbevestiging van het gebied buiten het alluviale gedeelte 
van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand. Dit werd geoperationaliseerd 
naar 50 m, 150 m of 300m. In de meeste gevallen omvat dit het 
overstromingsgebied van de vallei. Voor sommige valleien heeft het projectteam 
ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op te nemen.  

Voor de meeste beekdelen is de gehanteerde breedte ruim genoeg om het 
overstromingsgebied te vatten. 

 

Gebied 50. Landbouwgebied van Pikkelgem-Goeferdinge 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

140.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de beken lijkt te smal om tot een goed 
ecologisch netwerk te komen. Een ernstige herafbakening gebaseerd op degelijk 
gegevensmateriaal (biologische waarderingskaart, overstromingskaart, 
historische kaarten) is hier echt wel nodig. 

Gedurende het klankbordoverleg hebben de aanwezige natuurpartners zich 
uitgesproken voor herbevestiging van het gebied buiten het alluviale gedeelte 
van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand. Dit werd geoperationaliseerd 
naar 50 m, 150 m of 300m. In de meeste gevallen omvat dit het 
overstromingsgebied van de vallei. Voor sommige valleien heeft het projectteam 
ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op te nemen.  

Voor de meeste beekdelen is de gehanteerde breedte ruim genoeg om het 
overstromingsgebied te vatten. 

141.  Milieufront Omer 
Wattez 

Mist een opname van een gebied te Nederboelare rond het kerkhof met 
waardevol bos, KLE’s en oude trambanen. 

Aanslutiend bij de Dammersbeek is er een gebied met bosjes en verruigde 
percelen. Deze percelen zijn niet aangegeven bij de Mestbank. Er wordt een 
berperkte wijziging doorgevoerd.  

 

Gebied 51. Landbouwgebied van Korrele 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

142.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de beken lijkt te smal om tot een goed 
ecologisch netwerk te komen. Een ernstige herafbakening gebaseerd op degelijk 
gegevensmateriaal (biologische waarderingskaart, overstromingskaart, 
historische kaarten) is hier echt wel nodig. 

Gedurende het klankbordoverleg hebben de aanwezige natuurpartners zich 
uitgesproken voor herbevestiging van het gebied buiten het alluviale gedeelte 
van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand. Dit werd geoperationaliseerd 
naar 50 m, 150 m of 300m. In de meeste gevallen omvat dit het 
overstromingsgebied van de vallei. Voor sommige valleien heeft het projectteam 
ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op te nemen.  
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

Het uitgewerkte voorstel voor herbevestiging en actiegebied rond de Molenbeek-
Terkleppenbeek is het resultaat van het overleg.  

 

Gebied 52. Landbouwgebied van Hemelrijk en Zarlardinge 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

143.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de beken lijkt te smal om tot een goed 
ecologisch netwerk te komen. Een ernstige herafbakening gebaseerd op degelijk 
gegevensmateriaal (biologische waarderingskaart, overstromingskaart, 
historische kaarten) is hier echt wel nodig. 

Gedurende het klankbordoverleg hebben de aanwezige natuurpartners zich 
uitgesproken voor herbevestiging van het gebied buiten het alluviale gedeelte 
van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand. Dit werd geoperationaliseerd 
naar 50 m, 150 m of 300m. In de meeste gevallen omvat dit het 
overstromingsgebied van de vallei. Voor sommige valleien heeft het projectteam 
ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op te nemen.  

Het uitgewerkte voorstel voor herbevestiging en actiegebied rond de Molenbeek-
Terkleppenbeek is het resultaat van het overleg. 

 

Gebied 53. Landbouwgebied van Gelembeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

144.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de beken lijkt te smal om tot een goed 
ecologisch netwerk te komen. Een ernstige herafbakening gebaseerd op degelijk 
gegevensmateriaal (biologische waarderingskaart, overstromingskaart, 
historische kaarten) is hier echt wel nodig. 

Gedurende het klankbordoverleg hebben de aanwezige natuurpartners zich 
uitgesproken voor herbevestiging van het gebied buiten het alluviale gedeelte 
van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand. Dit werd geoperationaliseerd 
naar 50 m, 150 m of 300m. In de meeste gevallen omvat dit het 
overstromingsgebied van de vallei. Voor sommige valleien heeft het projectteam 
ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op te nemen.  

Het uitgewerkte voorstel voor herbevestiging en actiegebied rond de Molenbeek-
Terkleppenbeek is het resultaat van het overleg. 

145.  Milieufront Omer 
Wattez 

De grens van actiegebied 73 stopt aan de noord- en oostgrens van het 
Kohoorbos, terwijl dit kwetsbare bos ook aan die zijde te lijden heeft van 
eutrofiëring. Er wordt voorgesteld het actiegebied uit te breiden tot aan 
Gelembeke. 

Eutrofiëring alleen vormt onvoldoende reden voor uitsluiting uit herbevestiging. 
Het gaat om een belangrijk landbouwgebied. De bosuitbreiding wordt 
beschouwd als een gemeentelijk planningsinitiatief. (zie ook opmerking 159). 

 

Gebied 54. Landbouwgebied van Bastringue 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

146.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het actiegebied rond de Moesbeek is te smal en dient beter afgestemd te 
worden op de biologische waarderingskaart ook rekening houdend met de 
zijbeek 

Voor de Moesbeek is het actiegebied breed genoeg om het overstromingsgebied 
te vatten. Ter hoogte van de zijbeek wordt het natuurgebied mee opgenomen in 
het actiegebied. 
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Gebied 55. Benedenloop Maarkebeek tot Maarke-Kerkem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

147.  Boerenbond 22.1 Maarkebeek (deel van Sint-Maria-Horebeke tot Leupegem) 
Beperken tot het huidige Ven gebieden (tenberge tot Ladeuze in oudenaarde. 
De rest van het gebied hoort bij het gebied 20.3 
Compromisvoorstel 
Actiegebied van 50m ter hoogte van Geitenhoek, noordelijk Maarkedal (kaart 
MAA 1) 
Actiegebied van hoogstens 100m langs de hoofdloop Noordelijk Maarkedal, 
Eikenberg. (kaart MAA 13). 

148.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Maarkebeek 

Aandachts- en discussiepunten. De Maarkebeek is binnen de Vlaamse 
Ardennen een belangrijke beek met een asymetrische vallei met een 
waardevolle valleisteilrand. Een deel van de eraan gekoppelde bronbossen en 
bossen op de flanken zijn Europees beschermde bossen van de Vlaamse 
Ardennen. Een contiuïteit van een zekere natuurwaarde is essentieel voor het 
samenhangend netwerk. Daarom werd gekozen voor delen met hoofdfunctie 
natuur en delen in natuurverweving.  

Over het hele systeem is verder onderzoek nodig. Daarbij wordt rekening 
gehouden met het behoud en de versterking van de natuurlijke en bosstructuur 
en met het behoud van landbouw. Het actiegebied zoals het afgebakend is, laat 
ruimte voor verder overleg hierover. Met de gehanteerde afbakeningscriteria kan 
het actiegebied niet verkleind worden. 

149.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

Prioritair RUP Het uitwerken van het gewestelijk RUP vraagt verder onderzoek en overleg. De 
actie wordt daarom opgenomen in categorie II. 

 

Gebied 56. Midden- en bovenloop Maarkebeek en zijlopen inclusief Burreken en Bos Terrijst 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

150.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Maarkedal 

Ruilverkavelinggebied = landbouwgebied. Deze gebieden dienen onmiddellijk 
herbevestigd te worden. 

 

151.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Maarkedal 

Niet akkoord, onvoldoende herbevestiging. Grote akkergebieden zoals Kaperij 
en Bosgat, weg Maarke-Schorisse, .. moeten nu worden herbevestigd. 

152.  Boerenbond 22.1 Maarkebeek (deel van Sint-Maria-Horebeke tot Leupegem) 
Beperken tot het huidige Ven gebieden (tenberge tot Ladeuze in oudenaarde. 
De rest van het gebied hoort bij het gebied 20.3 

153.  Boerenbond 22.2 Krombeek (Burreken) 
integraal te schrappen, het is integraal landbouwgebruik (akkerbouw), de 
percelen zijn zeer belangrijk voor de bedrijfsvoering (bedrijfszetels) 
totale afwezigheid van elementen die de keuze voor natuur zouden kunnen 
verantwoorden 

154.  Boerenbond 23.1 Schamperij- en Broekbeek (Maarkedal-Horebeke-Oudenaarde) 
Onder voorwaarde van de toepassing van de gewijzigde voorstellen voor dit 
ruimtelijke concept, beperken tot strook langsheen beek 
Reversibiliteit van vrijwillige maatregelen dienen gegarandeerd te worden.. 
Gebied ligt in ruilverkavelingsgebied. 

155.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Schamperijbeek 

Aandachts- en discussiepunten. De Maarkebeek (en de bovenlopen Molenbeek 
en Pauwelsbeek) is binnen de Vlaamse Ardennen een belangrijke beek met een 
asymetrische vallei met een waardevolle valleisteilrand. Een deel van de eraan 
gekoppelde bronbossen en bossen op de flanken zijn Europees beschermde 
bossen van de Vlaamse Ardennen. Een contiuïteit van een zekere natuurwaarde 
is essentieel voor het samenhangend netwerk. Daarom werd gekozen voor 
delen met hoofdfunctie natuur en delen in natuurverweving.  

Over het hele systeem is verder onderzoek nodig. Daarbij wordt rekening 
gehouden met het behoud en de versterking van de natuurlijke en bosstructuur 
en met het behoud van landbouw. Het actiegebied zoals het afgebakend is, laat 
ruimte voor verder overleg hierover. Met de gehanteerde afbakeningscriteria kan 
het actiegebied niet verkleind worden. 

De akkers tussen de Molenbeek en de Pauwelsbeek staan niet ter discussie. Dit 
gebied is echter te klein voor herbevestiging.  

Ruilverkaverling Etikhove werd afgewerkt volgens oude stijl en wordt 
geëvalueerd.  
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156.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 25m (12 à 13m langs weerszijden beek) : Broekbeek 

157.  Boerenbond 23.2 Maarkebeek, Molen-, Steen- en Krombeek (Maarkedal-Horebeke) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 20.3, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels. Gebied 
ligt grotendeels in ruilverkavelingsgebied 
compromisvoorstel  
actiegebied van 30m ter hoogte van Maarke-Kerkem, tussen de Molenbeek en 
de Schorissestraat  (kaart MAA 12). 
Actiegebied van 50m ter hoogte van Bosgat langsheen de zijloop van de 
Molenbeek. (kaart MAA 11) 
Actiegebied langsheen de Molenbeek ter hoogte van Stokstraat. 

158.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) : Molenbeek 

159.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

bosgat: HAG tot tegen natuurgebied, corridors van 50 m rond beken zijn mogelijk 
om verbindingen te maken 

160.  Gemeentebestuur 
Brakel 

In actiegebied 56 dient het concept 25.1 (Burreken) zicht te beperken tot de 
SBZ-H. 

161.  Boerenbond 25.1 Burreken (Sint-Kornelis-Horebeke – Schorisse – Zegelsem – Nederbrakel) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen.Er is nog veel mogelijkheid voor inbreiding. 
De bosuitbreiding naar noordelijke richting (Steenberg , horebeke) en naar 
oostelijke richting (Perreveld)is onaanvaardbaar. 
In oostelijke richting dient de grens van het concept maximaal beperkt te worden 
tot de grens van het habitatgebied. 

162.  Boerenbond 33/63 §2 Burreken 
Uitbreiding kan enkel binnen de ven of de habitat of de natuurafbakeningen op 
plaatsen waar de gevolgen voor de aanwezige landbouw minimaal zijn. Deze § 
is nieuw bijgevoegd sedert verkenningsnota. 
Voorstel tekst aanvullen met voorgaande 

163.  Boerenbond 25.2 Bos Terrijst (Schorisse) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief 
door de landbouw gebruikte percelen. Alle voorgestelde bosuitbreidingen niet 
acceptabel. Bedrijfszetels met huiskavels worden rechtstreeks bedreigd (kaart 
MAA 10) 

164.  ABS Er moet een oplossing gezocht worden voor het bedrijf Jonckheere te Brakel 
(25.1). Ondanks veel procedure en positief planologisch attest is ontVENnen 
blijkbaar niet mogelijk. 

Verder uit te werken in het vervolg van de procedure van het planologisch attest.  

165.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

Prioritair RUP Het uitwerken van het gewestelijk RUP vraagt verder onderzoek en overleg. De 
actie wordt daarom opgenomen in categorie II. 
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Gebied 57. Pauwelsbeek en zijbeken inclusief Wijmier en het Bos ter Eecken en de Waardebroeken 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

166.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Maarkedal 

Niet akkoord, onvoldoende herbevestiging. Grote akkergebieden zoals weg 
Maarke-Schorisse, Kolpaartstraat, moeten nu worden herbevestigd. 

167.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Maarkedal 

Ruilverkavelinggebied = landbouwgebied. Deze gebieden dienen onmiddellijk 
herbevestigd te worden. 

168.  Boerenbond 30/63 §5 Pauwelsbeek 
De bovenloop kan in verweving. De benedenloop en de middenloop dienen 
maximaal geïntegreerd te worden in het herbevestigde landschap Enkel de 
hoofdloop kan in aanmerking genomen worden. De actiezone bedraagt 
maximaal 25 à 50 m eenzijdig. 
Het zuidelijk deel sluit aan op een klein bosje in agrarisch gebied zonder 
bijzondere waarden. Gebied ligt grotendeels in ruilverkavelingsgebied 
compromisvoorstel  
Voorstel : aanpassen tekst en opties, teelten schrappen, kaarten en acties 
aanpassen  
23.3 Pauwelsbeek met Wijmiere, Waardebroeken / 23.4 westelijke zijtak 
Pauwelbeek / 24.1 westelijke zijtak Pauwelbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 1.3 heel veel 
bedrijfszetels met huiskavels 
Compromisvoorstel :  
- actiegebied van 25m langs de beken ter hoogte van Berg ten Houtte (23.3), ter 
hoogte van Schorisse, tussen de Schorissestraat en de Pauwelsbeek. (23.3) 
(kaart RON 11), de westelijke zijtak 23.4 (MAA 9) 
 

169.  Boerenbond 25.14 Bois Louise Marie 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied, Ven of natuurgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door 
de landbouw gebruikte percelen. Inbreiding staat voorop.  
25.3 Muziekboscomplex met Bos Ter Eecken (Etikhove – Ronse) 
Ter hoogte van de Holleweg, Ronse tot de Landschapsstraat, Maarkedal is er 
ten onrechte een bos getekend dat even wel niet genummerd is 
 (kaart RON 10) 

170.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 25m (12 à 13m langs weerszijden beek) : Waardebroeken 

Aandachts- en discussiepunten. De Maarkebeek (en de bovenlopen Molenbeek 
en Pauwelsbeek) is binnen de Vlaamse Ardennen een belangrijke beek met een 
asymetrische vallei met een waardevolle valleisteilrand. Een deel van de eraan 
gekoppelde bronbossen en bossen op de flanken zijn Europees beschermde 
bossen van de Vlaamse Ardennen. Een contiuïteit van een zekere natuurwaarde 
is essentieel voor het samenhangend netwerk. Daarom werd gekozen voor 
delen met hoofdfunctie natuur en delen in natuurverweving.  

Over het hele systeem is verder onderzoek nodig. Daarbij wordt rekening 
gehouden met het behoud en de versterking van de natuurlijke en bosstructuur 
en met het behoud van landbouw. Het actiegebied zoals het afgebakend is, laat 
ruimte voor verder overleg hierover. Met de gehanteerde afbakeningscriteria kan 
het actiegebied niet verkleind worden. 

Ruilverkaveling Etikhove is afgewerkt volgens oude stijl en wordt geëvalueerd.  

De landbouwpercelen tussen de Pauwelsbeek en de Molenbeek kunnen niet 
afzonderlijk herbevestigd worden omdat er geen geschikte grenzen gevonden 
kunnen worden.  

De akkers tussen de Molenbeek en de Pauwelsbeek staan niet ter discussie. Dit 
gebied is echter te klein voor herbevestiging.  

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij het verder uitwerken van de 
uitvoeringsactie. 

 

171.  Boerenbond PU 
te schrappen "nabij de landbouwkeren" , dit is een zinloze verenging! 

De verenging is bewust omdat er voor de afweging tussen landbouw en natuur 
rekening zal gehouden worden met de locatie tov de landbouwkernen en de 
kouters.  

172.  Provincie Oost-
Vlaanderen, 
Boerenbond 

Prioritair RUP Het uitwerken van het gewestelijk RUP vraagt verder onderzoek en overleg. De 
actie wordt daarom opgenomen in categorie II. 

 



Operationeel uitvoeringspogramma 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Vlaamse Ardennen   

mei 2009

54/102 

Gebied 58. Nederaalbeek en zijbeken, Spichtenberg, Drappendries, Bosheide, Donderij & Rubbrechtsbank 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

173.  Boerenbond 23.5 Nederaalbeek en zijbeken (Maarkedal) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 20.2, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels Gebied 
ligt deels in ruilverkavelingsgebied 
Compromisvoorstel : actiegebied van 25m langs Molenbeek deel Taaienberg tot 
Holand (kaart MAA 4); 25m in het zuiden en noordelijk 150m langs 
Nederaalbeek, zijloop Kleistraat. (kaart MAA 3), 25m westelijk en 150m oostelijk 
van de hoofdloop van de Nederaalbeek, ten zuiden van Etikhove tot Taaienberg. 
(kaart MAA 2) 

174.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Maarkedal 

Ruilverkavelinggebied = landbouwgebied. Deze gebieden dienen onmiddellijk 
herbevestigd te worden. 

175.  Boerenbond 23.9 bronbeken Nederaalbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 20.2, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels Gebied 
ligt deels in ruilverkavelingsgebied 
Compromisvoorstel : actiegebied van 100m langs de hoofdloop van de 
Nederaalbeek van Terbeke tot bron (kaart MAA 6) 

176.  Boerenbond Bosuitbreidingen ten westen van Lousie-Marie, ten noorden van Rubbrechtsbank 
tot Donderij tussen een aantal bosjes zijn absoluut niet acceptabel wegens de 
tussenliggende bedrijfszetels en huiskavels van de grote dynamische bedrijven 
(kaart RON 10) 

177.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Maarkedal 

Niet akkoord, onvoldoende herbevestiging. Grote akkergebieden zoals Donderij, 
moeten nu worden herbevestigd. 

178.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

tussen Donderij en Terbeke: HAG tot tegen natuurgebied 

179.  Boerenbond 24.5 Boskantbeek (Donderije) 
geen elementen die deze afbakening schragen. Toe te voegen aan het te 
herbevestigen gebied zoals het in de verkenningsnota aangegeven was! 
Compromisvoorstel : actiegebied van 25m ten zuiden en 150m ten noorden en 
voor de zijbeek ter hoogte van Terbeke 25m. (kaart MAA 7) 

180.  Boerenbond 25.15 bronbossen Nederaalbeek 
Geen bossen. Te schrappen en op te nemen in het te herbevestigen agrarisch 
gebied. 

181.  Boerenbond 24.2 Molenbeek rond Holand-Ten Hole-Turkije 
geen elementen die deze afbakening schragen. Toe te voegen aan het te 
herbevestigen gebied zoals het in de verkenningsnota aangegeven was! (kaart 
MAA 5) 

182.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Beek tussen Turkije en Ter Poort 

De Nederaalbeek en zijbeken zijn elementen van de natuurlijke stuctuur van 
Vlaams niveau waar een verweving met landbouw wordt nagestreefd. De relatie 
tussen de valleiflank en de beek en de relatie met bron- en hellingsbossen is 
zeer belangrijk.  Het is belangrijk om een zekere continuïteit te voorzien in 
functie van de ecologische samenhang, maar op zich wordt het behoud van 
landbouw in het gebied niet in vraag gesteld.  

De begrenzing tussen Etikhove en Drapendries wordt bijgesteld (zie opmerking 
127). 

De landbouwpercelen tussen het natuurgebied rond Donderij en de Holbeek is te 
klein om als afzonderlijk te herbevestigen gebied te worden opgenomen. Het 
wordt expliciet in het operationeel uitvoeringsprogramma vermeld als te 
hernemen. 

Ruilverkaverling Etikhove werd afgewerkt volgens oude stijl en wordt 
geëvalueerd. 

De actie wordt opgenomen als actie van categorie I.  Een belangrijk deel van de 
discussie werd reeds gevoerd tijdens het klankbordoverleg, maar kan omwille 
van de gehanteerde criteria bij afbakening van gebieden voor herbevestiging niet 
gehonnoreerd worden. 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 
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183.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) : Holbeek 

184.  Provincie Oost-
Vlaanderen, 
Boerenbond 

PRIORITAIR RUP De actie wordt opgenomen als actie van categorie I. 

185.  Boerenbond 20.3 Het Landbouwgebied van Nukerke tot Zegelsem/Opbrakel 
Dit gebied breidt uit naar het zuiden waar het noordelijk deel van 21.1 
geïntegreerd wordt in het geheel (kaart RON 1) 

Er is een verschil tussen het grondgebruik op de kouters (aaneengesloten 
akkerland) in de beekvalleien en op de steilrand (niet volledig in 
landbouwgebruik, meer grasland). Dit verantwoordt het verschil in gebruik van 
concepten. 

 

Gebied 59. Koppenberg tot Hoogberg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

186.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Kluisbergen 

Vraag om actiegebied te verkleinen. Goede landbouwgrond al herbevestigen. 

Begrenzing evenwijdig aan Elenebos/aansluiten op Kortekeerstraat (midden, 
oosten). In zuidelijk deel: beekvallei van de Kuitholbeek als grens. 

187.  Boerenbond 25.12 Schavaart 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied, Ven of natuurgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door 
de landbouw gebruikte percelen. Inbreiding staat voorop. (kaart KLU 15) 
Ten westen van de Kuitholbeek : actiegebied van 25m (kaart KLU 14) 

188.  Boerenbond 25.13 Koppenberg 
Bosverbinding op Koppenberg is NIET GEWENST; idem Kortekeer, Maarkedal; 
idem leon pironpad ,Maarkedal; zeker niet kuitholstraat tot klomp in maarkedal 
en richting hotond; hotond richting oosten en zuiden en westen ; 2 bossen 
tussen kluisbos en hotond beperken tot de ven omschrijving vermits er nog veel 
landbouw in het aansluitend habitatgebied bedreven wordt.; verbinding 
schrappen tussen kluisbos en bossen aan oostzijde (Knokt en hoogstad ) en 
noordzijde (Pensemontstraat) (kaart MAA 8) 

189.  Boerenbond 26.1 Complex van Nukerke – Etikhove 
voorstel om te schrappen vermits de invulling perfect mogelijk is binnen het 
beleid inzake kleine landschapselementen; er is geen intrinsieke waarde die 
specifiek het ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden. (kaart OUD 
4) 

190.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

tussen rotelenberg en pladutse: HAG tot tegen natuur- en habitatgebieden. 

Het complex van natuur-, boscomplexen en kleinschalig landschap op de 
steilrand in relatie tot de beekvallei aan de voet van de steilrand is uitermate 
belangijk voor de Vlaamse Ardennen. Belangrijke delen ervan zijn Europees 
beschermd. Het versterken van de natuur- en bosstructuur en een verbinding 
met andere bossen in de Vlaamse Ardennen is een belangrijke optie die verder 
ontwikkeld zal worden in een uitvoeringsactie. Binnen deze actie blijft ruimte voor 
landbouw.  

Het gebied ten oosten van Schaatsputte en met een vaste afstand tot de beek, 
wordt opgenomen in gebied voor herbevestiging.  

191.  Boerenbond PU 
PRIORITAIR RUP 
niet akkoord met differentieren, hoort bji HAG , te schrappen actie 
het is hier zuiver landbouw-akkerbouw , er is hier geeen sprake van kleinschalig 
landschap, 

Wetenschappelijk onderzoek nav de landschapsatlas wijst erop dat het hier wel 
degelijke belangrijke elementen van het oorspronkelijk kleinschalig landschap 
aanwezig zijn.  

De actie wordt opgenomen onder categorie I. 
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Gebied 60. Molenbeek (Heibroek) 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

192.  Boerenbond 23.6 Heisbroek Molenbeek 
ligt in Ruilverkavelinggebied. Strikte beperking tot deel ven valleigebied waar 
landbouw niet geschaad wordt. 

Het actiegebied bestaat nu reeds uit natuurgebied, vallei- en brongebied en 
bouwvrij agrarisch gebied op het gewestplan. Ook bij opmaak van een RUP zal 
het verwevingsgebied behoren tot de agrarische structuur.  

 

Gebied 61. Paddenbroek en Rietveld Ruien 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

193.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Kluisbergen 

Ten zuiden van het natuurgebied Paddestraat als grens nemen (dit zijn goede 
landbouwgronden met minder ecologische waarde). 

194.  Boerenbond 22.3 Paddenbroek 
Beperken tot het huidige reservaat!. (kaart KLU 2- KLU 3) 

195.  Boerenbond PU 
de erosie "dreiging" is zeer beperkt en perfect regelbaar aan de grens van het 
natuurgebied 
het differentieren is niet gewenst , opname in HAG, te schrappen actie 

Er is een discussie over de bruuske overgang tussen het landbouwgebied en het 
natuurgebied (reeds VEN). Deze discussie wordt verder uitgeklaard bij het 
uitwerken van de uitvoeringsactie.  

Het hernemen van de agrarische bestemming vormt een essentieel onderdeel 
van deze actie.  

196.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Kluisbergen 

Het gebied tussen de Manillestraat en de spoorweg nu al herbevestigen. Geen 
natuurwaarde. 

Nagaan of er via de natte populierenbossen, over een deel van het 
woonuitbreidingsgebied Weyns, geen verbinding kan gecreëerd worden tussen 
Paddenhoek en het rietveld Ruien. 

197.  Boerenbond 23.7 Molenbeek Berchem 
geen elementen die deze afbakening schragen. Toe te voegen aan het te 
herbevestigen gebied zoals het in de verkenningsnota aangegeven was! (kaart 
KLU 4) 

198.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

thv berchem: HAG 34 herbevestigen tot tegen de spoorlijn. 

199.  Milieufront Omer 
Wattez 

Dit actiegebied wordt opgesplitst in 2 delen. Hier zouden beide delen met elkaar 
verbonden worden wat in werkelijkheid ook is via de Molenbeekvallei. In de tekst 
wordt geschreven dat een deel van de bedrijvenzone (met het rietveld) en een 
deel van het woonuitbreidingsgebied gedifferentieerd wordt als natuur, agrarisch 
gebied en natuurverweving. Toch wordt het belangrijkste deel van de 
Molenbeekvallei op kaart niet opgenomen als actiegebied (grotendeels 
woonuitbreidingsgebied), terwijl dit toch wel aangeraden wordt. Intussen bouwt 
men daar verder temidden in het overstromingsgebied. Een herbestemming van 
de volledige Molenbeekvallei is dus dringend. 
Tussen actiegebied 61 en 137 ligt een strook Scheldevallei (tot tegen de N8) die 
ook in actiegebied thuishoort, dit is bestemd als landbouwgebied. 

De suggestie wordt gevolgd. 

Dit deel van de actie is gericht op het woonuitbreidingsgebied. De niet-opname 
van het woonuitbreidingsgebied in het actiegebied is foutief.  

200.  Boerenbond In het industriegebied van Berchem is geen natuurontwikkeling mogelijk (KLU 1) De Rietvelden van Ruien hebben momenteel een natuurwaarde die beschermd 
wordt door het bedrijf in kwestie. Dit is ook de visie van het Vlaams gewest die 
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ingebracht wordt bij het uitwerken van het economisch knooppunt van 
Kluisbergen door de provincie.  

201.  Milieufront Omer 
Wattez 

De gehele Scheldevallei mag een hoofdfunctie natuur dragen. Hier kunnen nog 
grote eenheden natuur (in ontwikkeling) gerealiseerd worden.  

Aandachts- en discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsactie 

 

Gebied 62. Kluisbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

202.  Boerenbond 25.7 Bossengordel van Kluisbos (oostelijk deel) tot Koppenbergbos (via 
Hotondbos) / 25.6 Kluisbos (westelijk deel) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied en/of habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de 
landbouw gebruikte percelen. 
Lokaal kan een versterking van een boscomplex mogelijk zijn voor zoverre dat 
de actieve en economische land of tuinbouwbedrijven in de omgeving niet 
worden geschaad in hun bedrijfsvoering. Essentiële percelen voor bedrijven 
mogen niet verloren gaan. 
Gebied 20.1 raakt aan gebied 20.2, ondermeer via een doorsteeek tussen de 
Kluisberg en de Kwaremont.  
Wij hebben fundamentele bezwaren tegen het aaneensluiten van de 
boscomplexen in de zones: Kwaremont –Knokt in Kluisbergen; Paterberg-
Lamont-Kalkoven-Kraaie Heinsdal en Kwaremont-Kraaie in Kluisbergen en 
Ronse; Nophove-Reybroekstraat-Berchemsesteenweg en hotondstraat-langveld 
in Kluisbergen en Ronse; Hoogberg –Schavaart in Kluisbergen Ronse; 
sterrestraat, Ronse 
(kaart KLU 6-KLU 7-KLU 8- KLU 10) 
Grotere delen van het agrarisch gebied nu rechtszekerheid geven door 
aansluiting bij herbevestiging.  

203.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

kouters ter hoogte van vogelzang en knokt herbevestigen tot tegen natuurgebied 

204.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Kluisbergen 

Grenzen van het actiegebied zijn te ruim. Gemeente stelt begrenzing parallel 
met bestaande bosrand voor. In deze strook kunnen overgangen voorzien 
worden: KLE’s, natuurverweving of natuurlijke bosontwikkeling. 

 

De bossengordel is één van de belangrijkste structuren van de natuurlijke en 
bosstructuur van Vlaams niveau in de Vlaamse Ardennen (in relatie tot de 
beken). Grote delen ervan zijn Europees beschermd. De bossen hangen samen 
met de getuigenheuvels en de steilere hellingen. 

De bestaande ruimtelijke structuur, waarop de landbouwgebieden aan 
weerszijde van de bossengordel elkaar raken, en de gewenste ruimtelijke 
structuur wijken van elkaar af.  

Een bosuitbreiding en verbinding tussen de verschillende bossen is vanuit de 
natuur- en bosstructuur de beste manier om de noodzakelijke versterking te 
realiseren. De steilere hellingen kennen een ander landbouwgebruik en/of zijn 
meer versnipperd waardoor er daar meer potenties zijn voor een inschakeling 
van de gebieden tussen de bossen dan op de open kouters.  

Discussie- en aandachtspunten bij het verder uitwerken van de uitvoeringsacties. 

 

205.  Toerisme Vlaanderen Het Kluisbos is een recreatiegebied. Het moet zijn functie dan ook maximaal 
kunnen behouden. Dit domein heeft een sterke regionale aantrekkingskracht op 
recreanten. In het domein vinden heel wat recreatieve activiteiten plaats. 

206.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

De omgeving van het Kluisbos wordt best prioritair aangepakt in een RUP :  het 
staat sterk onder druk door de verschillende sectoren en er situeren zich een 
aantal lokale, zonevreemde problematieken. Een geïntegreerde visie dringt zich 
op, waarbij de verschillende bestuursniveaus nauw zullen moeten samenwerken. 

207.  College van 
Burgemeester en 

Vraagt prioritair werk te maken van een totaalproject voor het Kluisbos, waarbij 
zowel gemeente, provincie als gewest betrokken worden. Oplossing zoeken voor 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen onder categorie I van het 
operationeel uitvoeringsprogramma. De diverse onderdelen van de 
bossengordel worden in deze categorie geplaatst. 

Meerdere aandachts- en discussiepunten worden meegenomen bij de verdere 
uitwerking van de uitvoeringsactie. 

 



Operationeel uitvoeringspogramma 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Vlaamse Ardennen   

mei 2009

58/102 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

Schepenen van 
Kluisbergen 

afstemming met wonen, aanwezige recreatie, rekening houdend met 
landschappelijk en ecologische waarden en problematiek grondverschuivingen. 

In het Kluisbos bevindt zich een goedgekeurde verkaveling. 
Vergunningsaanvragen worden negatief geadviseerd door het ANB. Hiervoor 
dient een oplossing gezocht te worden. 

 

Gebied 63. Waaienberg, Paterberg en Feelbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

208.  Boerenbond Gebied 20.1 raakt aan gebied 20.2, ondermeer via doorsteken tussen de 
Kluisberg en de Kwaremont en tussen de Wittentak en de Kwaremont.  
25.8 Feelbos 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied, Ven of natuurgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door 
de landbouw gebruikte percelen. Inbreiding staat voorop. (kaart KLU 9-KLU 11) 

209.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

hoek ten westen Feelbos en ten noorden N36: HAG tot tegen 
habitatrichtlijngebied 

210.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het Feelbos heeft te lijden onder erosie van nabijgelegen landbouwgrond. Een 
bebossing van de steile hellingen aan de oost- en zuidkant van dit bos kan dit 
probleem verhelpen. Een afbakening zoals rond het Ingelbos is hier nodig om dit 
te realiseren. 

De bossengordel is één van de belangrijkste structuren van de natuurlijke en 
bosstructuur van Vlaams niveau in de Vlaamse Ardennen (in relatie tot de 
beken). Grote delen ervan zijn Europees beschermd. De bossen hangen samen 
met de getuigenheuvels en de steilere hellingen. 

De bestaande ruimtelijke structuur, waarop de landbouwgebieden aan 
weerszijde van de bossengordel elkaar raken, en de gewenste ruimtelijke 
structuur wijken van elkaar af.  

Een bosuitbreiding en verbinding tussen de verschillende bossen is vanuit de 
natuur- en bosstructuur de beste manier om de noodzakelijke versterking te 
realiseren. De steilere hellingen kennen een ander landbouwgebruik en/of zijn 
meer versnipperd waardoor er daar meer potenties zijn voor een inschakeling 
van de gebieden tussen de bossen dan op de open kouters.  

Er is rond het Feelbos gekozen voor een grotere zoekzone in westelijke richting 
(richting lagere gronden) dan in oostelijke. Het gebied maakt onderdeel van een 
landbouwkouter en is belangrijk voor landbouw. 

 

Gebied 64. Heinsdal tot Hotondberg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

211.  Boerenbond Gebied 20.1 raakt aan gebied 20.2, ondermeer via doorsteken tussen de 
Wittentak en de Kwaremont en tussen de Wittentak en de Hotond.  

212.  Boerenbond 23.10 Molenbeek- en Bosbeek (Ronse) 

integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 20.2, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden (kaart RON 4)  

25.9 Heynsdaele/ 25.10 Beiaard en fonteinbos 

boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied, Ven of natuurgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door 
de landbouw gebruikte percelen. Inbreiding staat voorop (kaart KLU 12, KLU 13).  

De bossengordel is één van de belangrijkste structuren van de natuurlijke en 
bosstructuur van Vlaams niveau in de Vlaamse Ardennen (in relatie tot de 
beken). Grote delen ervan zijn Europees beschermd. De bossen hangen samen 
met de getuigenheuvels en de steilere hellingen. 

De bestaande ruimtelijke structuur, waarop de landbouwgebieden aan 
weerszijde van de bossengordel elkaar raken, en de gewenste ruimtelijke 
structuur wijken van elkaar af.  

Een bosuitbreiding en verbinding tussen de verschillende bossen is vanuit de 
natuur- en bosstructuur de beste manier om de noodzakelijke versterking te 
realiseren. De steilere hellingen kennen een ander landbouwgebruik en/of zijn 
meer versnipperd waardoor er daar meer potenties zijn voor een inschakeling 
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213.  Boerenbond 25.11 Hotond 

Specifiek rond de HOTOND zitten er een aantal jonge dynamische bedrijven die 
in hun ontwikkeling niet mogen geremd worden. 

ZIE hiervoor EXTRA BIJLAGE met het individueel bezwaarschrift van een van 
die bedrijven,zie laatste bladzijde. Wij ondersteunen ten volle deze aanvraag die 
illustreert hoe diepgaand bepaalde beslissingen inzake natuurontwikkelingen 
een land of tuinbouwbedrijf kunnen veroordelen.  

(kaart RON 3-RON 12) 

214.  Boerenbond 26.2 Verbinding tussen Hemelberg, Schavaart en Hotond, (Ronse) en 26.3 
Verbinding tussen Hotond en Heynsdale (Ronse) 

Onder voorbehoud van de aanpassing van het ruimtelijk concept volgens 
bovenstaande argumenten kan dit gebied behouden worden als 
mozaïeklandschap voor zoverre de land of tuinbouw niet verdrongen wordt. 

215.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Kluisbergen 

Vraag om bijkomend te herbevestigen: gebied gevormd door Ronsebaan, 
voetweg nr 70 en toegangsweg naar de hoeve Ronsebaan 29 (en hoeve zelf). 
(Ten noorden van Baan, toponiem ‘Hooghof’). 

216.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het Beiaardbos heeft te lijden onder erosie van nabijgelegen landbouwgrond. 
Een bebossing van de steile hellingen aan de oost- en zuidkant van dit bos kan 
dit probleem verhelpen. Een afbakening zoals rond het Ingelbos is hier nodig om 
dit te realiseren. 

van de gebieden tussen de bossen dan op de open kouters.  

Gedurende het overleg is er een compromis bereikt. De zone tussen het 
Beiaardbos en Ingelbos herbevestigen met het habitatgebied als grens. 
Uitbreiding wordt op andere plaatsen gezocht. 

217.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Thv Langveld: HAG tot tegen natuurgebied In het discussiegebied ter hoogte van Langveld is rekening gehouden met de 
vragen rond bos en rond natuurverweving ter hoogte van de vallei van de 
Bosbeek. 

218.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Vraag om recreatiegebied Scherpenberg af te schaffen. Voorzien in gepaste 
bestemming volgens bestaande structuur. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

219.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

De woonuitbreidingsgebieden in de omgeving van Schavaart werden niet 
opgenomen in het kleinstedelijk gebied Ronse. De provincie stelt voor dit gebied 
op te nemen in het buitengebied als ‘te onderzoeken zone’ 

Dit woonuitbreidingsgebied wordt mee opgenomen binnen actiegebied 

 

Gebied 65. Omgeving Bois Joly – Hoger Lucht 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

220.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Akkoord mits: vergunningen verleend kunnen worden voor aanleg of werken aan 
wachtbekkens. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

221.  Boerenbond 25.5 Bois Joly – Hogerlucht - Hemelberg (Ronse) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 

De begrenzings is het resultaat van een compromis gedurende het overleg. Er 
zijn in het gebied ten zuiden beheerinititiatieven waarvoor onderzoek zal 
uitwijzen of opnamen in het RUP noodzakelijk is. Er was ook een 
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percelen.  
Eventueel kan de grens verlegd worden naar de Norenstraat in het noorden en 
er is een wandelpad. (RON 2) 

eensgezindheid over het behoud van de belangrijk delen van de 
landbouwgronden.  

222.  Boerenbond 26.3 Verbinding tussen Hotond en Heynsdale (Ronse) 
Onder voorbehoud van de aanpassing van het ruimtelijk concept volgens 
bovenstaande argumenten kan dit gebied behouden worden als 
mozaïeklandschap voor zoverre de land of tuinbouw niet verdrongen wordt. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

223.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Wordt toegevoegd vermits er in het gebied ook een gebied is waarvoor een 
zuiver landbouwconcept geldt.  

224.  Individuele landbouwer Wenst dat zijn landbouwactiviteit gegarandeerd blijven Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

 

Gebied 66. Muziekboscomplex 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

225.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Akkoord mits: 

- vergunningen verleend kunnen worden voor aanleg of werken aan 
wachtbekkens; 

- een verbindingsas, voor zachte recreatie, aangelegd kan worden tussen het 
stadscentrum en het Muziekbos; 

- mogelijkheid om parkeerterrein bij Muziekbos te voorzien; 

- windturbines opgericht kunnen worden (in lijnverband). 

Aandachtspunten die zullen meegenomen worden bij de verdere uitwerking van 
de uitvoeringsactie 

226.  Boerenbond 24.6 Molenbeek ten noordoosten van Ronse 
geen elementen die deze afbakening schragen. Toe te voegen aan het te 
herbevestigen gebied zoals het in de verkenningsnota aangegeven was! (kaart 
RON 9) 

227.  Boerenbond 25.3 Muziekboscomplex met Bos Ter Eecken (Etikhove – Ronse) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
habitatgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen. 
Uitbreiding in noordelijke richting (Schorissesteenweg, Ronse) is niet gewenst 
(kaart RON 10) 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

228.  Boerenbond Prioritair RUP Het uitwerken van het gewestelijk RUP vraagt verder onderzoek en overleg. De 
actie wordt daarom opgenomen in categorie II. 
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Gebied 67. Molenbeek, Sint-Martenbeek en zijbeken en Tombele 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

229.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Ronse 

Akkoord mits: 

- windturbines opgericht kunnen worden (in lijnverband); 

- recreatieve fietsroutes aangelegd kunnen worden op de voormalige 
spoorwegbeddingen. 

Aandachtspunt (recreatie) en discussiepunt (windturbines) die zullen 
meegenomen worden bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsactie. 

230.  Boerenbond 25.4 Pyreneeën-Tombele (Ronse) 
Het gedeelte ten zuiden van Coq Batant, Ronse hoort bij het te herbestigen 
gebied, te schrappen als bosgebied. . (kaart RON 8) 

231.  Boerenbond 23.8 Vallei van de Sint-Martensbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 20.2, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, veel bedrijfszetels met huiskavels (kaart RON 
5) 

232.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Sint-Martensbeek 

233.  Boerenbond 24.3 Tombeekwaterloop en bovenloop Fausse Rone – St-Martensbeek geen 
elementen die deze afbakening schragen. Toe te voegen aan het te 
herbevestigen gebied zoals het in de verkenningsnota aangegeven was!  
Compromisvoorstel actiegebied van 50m langs beek (kaart RON 6) 

Het zuidelijk gedeelte van de bossen behoort tot de bronbossen van de Sint-
Martensbeek en de bovenlopen Tombeekwaterloop en Fausse Rone. Op 
grondgebied van Wallonië sluiten de bossen aan op een groter geheel en nadert 
de Sint-Martensbeek de samenloop met de La Rhosnes waar diverse 
natuurwaarden op het terrein aanwezig zijn. Een vaste afstand van 50 m tot de 
waterloop is vrij weinig om het overstromingsgebied te vatten.   

Ter hoogte van de Coq Battantstraat is er geen landbouwgebied dat groot 
genoeg is voor herbevestiging.  

Er wordt een herschikking doorgevoerd van de actiegebieden 67 en 69. 

234.  Boerenbond 24.4 Molenbeek ten zuidwesten van Ronse 
geen elementen die deze afbakening schragen. Toe te voegen aan het te 
herbevestigen gebied zoals het in de verkenningsnota aangegeven was! 
Compromisvoorstel actiegebied van 50m langs beek (kaart RON 7) 

De vallei van de Molenbeek is zeer breed, vooral in de omgeving van de 
samenloop met de Sint-Martensbeek. De gehanteerde breedte voor het 
actiegebied is de best mogelijke vertaling van het alluvium, rekening houdend 
met enkele bedrijfszetels. Kleine wijziging van de zuidgrens. 

235.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

“Hernemen van de agrarische bestemming voor het landbouwgebied van Noord- 
en Oost-Ronse” wordt toegevoegd.  

 

Gebied 68. Landbouwgebied ten zuidoosten van Ronse 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

236.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het actiegebied heeft volledig betrekking op woongebied.  

 

Gebied 70. Bossen van Everbeek en Parike, (Water)molen- en Pachtbosbeek en zijbeken en Broekbeek  

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

237.  College van 
Burgemeester en 

Vraag om actiegebied te herbevestigen. Gedurende het overlegproces is duidelijk gebleken dat er nog geen 
eensgezindheid bestaat over opname van de beekvalleien in verweving. Vanuit 
de ruimtelijke visie op Vlaams niveau worden zij opgenomen als onderdeel van 
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Schepenen van Lierde 

238.  Boerenbond 22.4 Remistbeek (Noorden van Parike) 
Beperken tot de VEN gebieden. Wat wegvalt maakt integraal deel uit van het 
agrarisch gebied 1.4 
De percelen zijn hoofdzakelijk weiland maar zijn essentieel voor het nabijgelegen 
landbouwbedrijf 
Eventueel is verweving te overwegen op voorwaarde dat er geen verdringing 
optreed. (kaart BLH 2) 

239.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) : Remistebeek + 
zijbeken => verwevingsgebied 

240.  Boerenbond 23.11 Molenbeek Pachtbos beek Parike  
(grotendeels) te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 20.4, er 
zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept van verweving te verantwoorden, veel bedrijfszetels met huiskavels 
Gebied ligt deels in ruilverkavelingsgebied (kaart BHL 1) 

241.  Boerenbond 23.12 Lare-, Vage-, (Water)molen-, Pachtbosbeek 
(Nederbrakel/Everbeek/Parike) 24.7 Lare-, Vage-, (Water)molen-, Pachtbosbeek 
(Sint-Martens-Lierde/Hemelveerdegem/Deftinge) 24.8 Vagebeek (Nederbrakel), 
24.9 Bovenloop Remistenbeek (Parike) en 24.10 (Water)molen- en 
Pachtbosbeek (Deftinge, Gelemloop)(grotendeels) te schrappen en gebied te 
integreren in agrarisch gebied 20.4. Gebied ligt deels in ruilverkavelingsgebied 
 
Compromisvoorstel . Voor de Molenbeek een actiegebied van 50 à 100m. Voor 
de andere beken een actiegebied van 25 à 50m (uitzonderlijk en zeer beperkt 
100m) ( kaart BLH 3)  
Oostelijk van spoorweg in lierde smalle strook langs respectievelijk molenbeek 
en larebeek en broekbeek als verweving behouden onder voorwaarde dat men 
met de in bovenstaande tekst beschreven aanpassingsvoorstellen uitvoert. 

242.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m tot 100m (max 50m langs weerszijden beek) : Larebeek, 
Vagebeek, pachtbosbeek, watermolenbeek,  

243.  ABS Bij de afbakening van de vallei van de Watermolenbeek en Larebeek tussen de 
Haltbaan (Hemelveerdegem) en Triepstraat (Hemelveerdegem) is niet de 
steilrand van de vallei gevolgd maar werd een brede strook koutergebied mee 
opgenomen.  

244.  Boerenbond 25.18 Parike-Brouwiersbos en Kalenberg (Parike-Everbeek-Zarlardinge) / 25.16 
Steenbergbos (Everbeek) 
Er is nog veel mogelijkheid voor inbreiding. Alle bosverbindingen dienen 
geschrapt te worden. 
De verbinding ter hoogte van Hoogbos, Brakel is niet gewenst. (25.16 – 5.7) 

een geheel systeem.  

Belangrijke delen van de bossen zijn Europees beschermd. Er wordt gestreefd 
naar een zo goed mogelijke verbinding tussen de verschillende bossen (ook over 
de waterscheidingskam tussen Zwalm en Dender heen (vb verbinding tussen 
bossen Everbeek Beneden en Haeyesbos).  

Er is ook een belangrijke relatie tussen de Europese beschermingszones rond 
Everbeek (als bronzones en hellingsbossen) en bossen (deels ook Europees 
beschermd) rond andere zijlopen van de Dender. Een zeker continuïteit in de 
natuurlijke structuur is noodzakelijk om migratie van de soorten niet te 
verhinderen (hetzij als VEN, hetzij als natuurverweving). Om dat te bereiken 
worden de alluviale gedeelten van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand in 
actiegebied opgenomen.  Dit werd geoperationaliseerd naar 50 m, 150 m of 
300m. In de meeste gevallen omvat dit het overstromingsgebied van de vallei.  

Op andere plaatsen is ervoor gekozen om ook de valleiflanken in actiegebied op 
te nemen om relaties tussen vallei en flank en specifieke gradiëntsituaties in de 
natuurlijke structuur te versterken.  

245.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Hollebeekstraat (Parike): Buffer van 100m HAG teneinde actieve 
landbouwbedrijven te herbevestigen 

De Hollebeekstraat is opgenomen in woongebied met landelijk karakter. De 
omzendbrief geldt daarvoor niet  

246.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Landbouwgebied tussen Feite – Peperendaal en dorpskern Parike 
herbevestigen bij HAG 46 

Het gebied tussen Feite en Peperendaal wordt toegevoegd aan herbestiging, 
maar een gewestelijk RUP voor differentiatie van het agrarisch gebied als 
natuurverwevingsgebied wordt voorzien. Rond de bestaande natuurgebieden is 
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marge voor  bosuitbreiding voorzien.  

 

Gebied 71. (Steen)Broekbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

247.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Lierde 

Vraag om actiegebied te herbevestigen. 

248.  Boerenbond 24.11 Broekbeek - Steenbroekbeek (Deftinge) 
grotendeels te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 1.4, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, veel bedrijfszetels met huiskavels 
Oostelijk van spoorweg in L ierde smalle strook langs respectievelijk Molenbeek 
en Larebeek en Broekbeek als verweving behouden onder voorwaarde dat men 
met de in bovenstaande tekst beschreven aanpassingsvoorstellen uitvoert. 

Discussiepunt. Belangrijke bovenloop van de Molenbeek-Moenbroekbeek. 

249.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

Gebied 72. Bossen van Everbeek (Trimpont, Kollebroeken en Nieuwpoort) Brouwiersbos en Molenbeek – Terkleppebeek, Korreel- en Gerrebroekbeek en Binche-, 
Kalsterloop 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

250.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf gelegen Brouwierstraat 29 (kaart). Aanzienlijk deel van 
graasweiden in conceptgebieden 25.18 (Parike-Brouwiersbos en Kalenberg) en 
22.5 (Molenbeek Terkleppenbeek). In overleg met landbouwer moeten de voor 
de leefbaarheid van het bedrijf belangrijkste gronden uit deze concepten worden 
gelicht (RUP-fase). 

251.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Landbouwbedrijf Torenstraat 20. Belangrijkst weide ten w van Watermolenstraat 
en ten n van Korreelstraat (thv concept 22.5/25.18). Vraag om bijkomend te 
herbevestigen, uitbreiding gebied 50. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie.  

Er werden geen andere grenzen gevonden die bruikbaar zijn voor 
herbevestiging. 

252.  Gemeentebestuur 
Brakel 

Er mogen geen agrarische bestemmingen ingenomen worden voor de 
versterking van de natuurlijke en bosstructuur van Trimpont, Kapel-Bouckbos en 
Kollebroeken en Nieuwpoort (25.17). De agrarische bestemming op het 
gewestplan moet hernomen worden. 

253.  Milieufront Omer 
Wattez 

De Everbeekse bossen vormen een belangrijk onderdeel in het Natura 2000 
netwerk. Toch wordt in dit gebied nog een landbouwenclave getekend wat 
vreemd is. 

Opname in Natura 2000 Netwerk betekent niet per definitie dat er geen 
landbouw meer mogelijk is in het gebied.  

Discussiepunt bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.  

254.  Boerenbond 25.17 Trimpont-, Kapel- en Broukbos, Plaatsbeke en Nieuwpoort (Everbeek- Belangrijke delen van de bossen zijn Europees beschermd. Er wordt gestreefd 
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Geraardsbergen)/25.18 Parike-Brouwiersbos en Kalenberg (Parike-Everbeek-
Zarlardinge) (kaart GER 8) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. Alle bosverbindingspijlen dienen geschrapt te worden!  
24.13 Binche-, Kalster-, Korreel- en Molenbeek (Everbeek/Zarlardinge/ 
Goeferdinge): Integraal te schrappen, veel bedrijfszetels met huiskavels 
Het noordelijke deel van 24.13 ter hoogte van Zarlardingen (Korelelbeek, 
Watermolenstraat , Lindestraat) naar Everbeek heeft geen beleidsopties voor 
natuur.  
23.15 ten zuiden van Terkleppenbeek (Everbeek) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied. Everbeek 
beneden en tussen Terbeken en het habitatgebied ten noorden : de 
herbevestiging dient uitgebreid te worden tot tegen de grens van het 
habitatgebied (langsheen de Molenbeek). (kaart BLH 4) 
23.13 Koreelbeek: integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch 
gebied. (kaart GER 8)22.5 Molenbeek-Terkleppebeek (bovenlopen) 
Beperken tot de VEN gebieden. Wat wegvalt maakt integraal deel uit van het 
agrarisch gebied 1.4 Verweving is niet mogelijk 

255.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Terkleppebeek + 25m marge 

256.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Binchebeek – Kasterbeek 

naar een zo goed mogelijke verbinding tussen de verschillende bossen (ook over 
de weterscheidingskam tussen Zwalm en Dender heen (vb verbinding tussen 
bossen Everbeek Beneden en Haeyesbos).  

Er is ook een belangrijke relatie tussen de Europese beschermingszones rond 
Everbeek (als bronzones en hellingsbossen) en bossen (deels ook Europees 
beschermd) rond andere zijlopen van de Dender. Een zeker continuïteit in de 
natuurlijke structuur is noodzakelijk om migratie van de soorten niet te 
verhinderen (hetzij als VEN, hetzij als natuurverweving). Om dat te bereiken 
worden de alluviale gedeelten van de beekvalleien, van steilrand tot steilrand in 
actiegebied opgenomen.  Dit werd geoperationaliseerd naar 50 m, 150 m of 
300m. In de meeste gevallen omvat dit het overstromingsgebied van de vallei.  

 

Gebied 73. Kohoorbos en Gelem- en Moesbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

257.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf gelegen Groteweg 429 (kaart). Vraag om gebied tussen 
spoorweg en Groteweg tot tegen bosje in zuiden uit te breiden (bij gebied 53). 

De landbouwbedrijfszetel is opgenomen in woongebied met landelijk karakter. 
Gronden behouden een landbouwfunctie binnen verweving landbouw-natuur. 

258.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Foutieve interpretatie bilateraal overleg. 

Vraag om te herbevestigen gebied rond Kohoorbos uit te breiden (gebied 54). 
De gemente wenst het concept “boscomplexen met hoofdfunctie natuur” te 
spreiden over meer gebieden en minder grote stukken per gebied (een gebied 
ter compecsatie ter hoogte van het Kohoorbos). Er is geen visiegebied 
“boscomplex met hoofdfunctie natuur” afgebakend ter hoogte van het 
Kohoorbos. Deze zone dient herbevestigd te worden.  

259.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Kouter ten Z van Kohoorbos: HAG 

260.  Boerenbond 23.14 Gelembeek (Zarlardinge/Overboelare) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 20.4. Hier is 
hoogstens een strook langs de beek te verantwoorden, bij voorkeur opname in 

Er is een vraag rond bosuitbreiding van het Kohoorbos in relatie tot de 
Gelembeek. Deze uitbreiding kan op gemeentelijk niveau gerealiseerd worden.  

Voor de Moesbeek werd rekening gehouden met het alluviale gedeelte van de 
vallei (zie ook opmerking 146) 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie. 



Operationeel uitvoeringspogramma 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Vlaamse Ardennen   

mei 2009

65/102 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

herbevestigd gebied (kaart GER 7) 

261.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Gelembeek – Moesbeek 

262.  Boerenbond 24.14 Moesbeek (Zarlardinge) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied. 

263.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

 

4.4 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 3. Dender en Mark” 

Gebied 74. Landbouwgebied van Roesbeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

264.  Natuurpunt Het landschappelijk waardevol agrarisch gebied ten noorden van de 
Brusselsesteenweg en rechts van de Eggerstraat-noord dient als buffergebied 
aangeduid te worden voor het aanpalende Walputbeekreservaat. 

Er werd een compromis uitgewerkt gedurende het overleg.  

De overlap met het visiegebied van het natuurreservaat wordt weggewerkt. 

 

Gebied 75. Landbouwgebied van Roost en Pollare 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

265.  Natuurpunt Er moet gezocht worden naar een betere buffering voor het Geitenbos. Hier zou 
minstens een buffer van 50 tot 100m moeten voorzien worden. 

De noordoostelijke zijde van het Geitenbos en de biologisch zeer waardevolle 
spectaculaire stijlranden tussen Geitenbos en Dendervallei moeten in oostelijke 
richting voor minstens 100 m gebufferd worden. Dit zijn de beste natuurlijke 
graslanden uit de regio. 

Er was in de klankbordgroep een akkoord om het Geitenbos het habitatgebied 
als grens te nemen voor de herbevestiging. Het projectteam volgt de 
klankbordgroep. 

 

Gebied 76. Landbouwgebied van Denderwindeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

266.  Natuurpunt Het zijbeekje van de Molenbeek te Denderwindeke richting Dasselt dient volledig 
te worden opgenomen in actiegebied. Het heeft geen zin beeksystemen te 
beschermen als men ook de bronzone niet meeneemt. 

Overzijde tov Steenhoutbeek. Gedurende het overleg is er veel nadruk gelegd 
op het herbevestigen van landbouwgebied in dit gebied. De overlap met het 
visiegebied van het natuurreservaat beheerd door ANB wordt weggewerkt De 
grenzen van het visiegebied worden gehanteerd. 
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267.  Natuurpunt Het gebied aangeduid als 43.5 (Peienbeek omgeving Nieuwenhove) dient 
uitgebreid te worden met de populieraanplantingen rond deze beek. Deze 
omgeving kan niet opgenomen worden bij de te herbevestigen gebieden. 

Er is een keuze gemaakt in dit gebied.  

268.  Natuurpunt De strook ten zuidoosten van Tenbergkets dient opgenomen te worden als 
actiegebied. Geen herbevestiging rond Neigembos. 

In deze strook bevinden zich 2 landbouwzetels, maar er is ook overlap met het 
visiegebied. Bovendien gaat het om een zeer kleine snipper tussen het 
woongebied en het natuurgebied. Het gebied wordt toegevoegd aan het 
actiegebied. Aanvullend wordt ook de overlap met het visiegebied in het noorden 
weggewerkt. 

 

Gebied 78. Landbouwgebied van Neigem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

269.  Natuurpunt Dit gebied dient in de visie te worden opgenomen onder het concept ‘Behoud en 
versterken van een mozaïeklandschap met ruimte voor bosuitbreiding, 
ecologische graslandontwikkelingen, ontwikkeling van andere natuur- en 
landschapelementen en ruimte voor landbouw’. Natuurpunt is het niet eens met 
de herbevestiging van dit gebied. Het gaat hier om een gebied waar 
natuurwaarden kunnen gebufferd, uitgebreid of verbonden worden. 

Opname van het gebied in herbevestiging werd vooropgesteld in de 
klankbordgroep indien er aansluiting gevonden werd in Zenne-Dijle-Pajottenland. 
Gezien er in het aansluitend gebied in Zenne-Dijle-Pajottenland geen voorstel 
voor herbevestiging is opgenomen, is het gebied zeer klein voor herbevestiging.  

Er is bovendien een redelijk groot aandeel van het gebied dat niet is aangegeven 
bij de mestbank.  

Het gebied wordt opgenomen in het actiegebied rond Neigembos. 

 

Gebied 79. Landbouwgebied van Lieferinge zuid 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

270.  Natuurpunt De linkeroever van de Papenmeersbeek (43.4) dient in de visie het concept 
‘Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien en op 
valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem’ te krijgen 
en kan niet worden opgenomen in de herbevestiging. 

De Papenmeersbeek is in Zenne-Dijle-Pajottenland ook opgenomen in een 
“smal” concept. Langs de Papenmeersbeek is er in beide regio’s plaatselijk 
gewerkt met een vaste afstand tot de beek.  

 

Gebied 81. Landbouwgebieden van Waarbeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

271.  Natuurpunt De hoek tussen het Geitenbos, Bovenkassei en de Heidestraat dient opgenomen 
te worden bij de zone van het bos zelf : meer logische grenzen, het is 
aangeplant populierenbos met bosflora in ontwikkeling. 

De suggestie wordt gevolgd. Een deel van het gebied is niet aangegeven bij de 
mestbank.  
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Gebied 83. Landbouwgebied Helix 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

272.  Milieufront Omer 
Wattez 

De bronbeken die uit het Raspaillebos komen, worden op een andere manier 
behandeld (smal en breed actiegebied), terwijl er geen landschappelijke of 
biologische argumenten zijn om dit zo te doen. Gelet op het grote belang van het 
Raspaillebos en de Dendervallei is het beter om ook de Steenborrebeek breder 
af te bakenen als actiegebied. 

Er is een verschil in belang voor landbouw tussen beide beken.  

 

273.  Projectteam Er is een overlapping tussen het visiegebied van het natuurreservaat en de 
herbevestiging. 

De grens van herbevestiging wordt aangepast aan de begrenzing van het 
visiegebied. 

 

Gebied 84. Landbouwgebied van Onkerzele 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

274.  Milieufront Omer 
Wattez 

De bronbeken die uit het Raspaillebos komen, worden op een andere manier 
behandeld (smal en breed actiegebied), terwijl er geen landschappelijke of 
biologische argumenten zijn om dit zo te doen. Gelet op het grote belang van het 
Raspaillebos en de Dendervallei is het beter om ook de Steenborrebeek breder 
af te bakenen als actiegebied. 

Er is een verschil in belang voor landbouw tussen beide beken.  

 

 

Gebied 89. Dendervallei ter hoogte van Overboelare 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

275.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Bedrijf gelegen Groteweg 429. Vraag om gebied tussen spoorweg en Groteweg 
tot tegen bosje in zuiden uit te breiden (bij gebied 53). 

276.  Boerenbond 41.2 Dendervallei 
Beperken tot het huidige Ven gebieden. 
Volgend deel valt onder het concept verweving 
- het gedeelte in Overboelare tussen de grote weg en het ven gebied , “planken” 
genaamd (huiskavels bedrijf) 

De begrenzing wordt herzien. De grens van het visiegebied wordt genomen als 
grens.  

277.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

Het sportvliegveld van Overboelare zal in het stedelijk gebied opgenomen 
worden, met de bedoeling om het zone-eigen te maken en er een aantal 
beperkte aanpassingen toe te laten. Het moet dus uit de buitengebiedvisie 
uitgesloten worden. 

278.  Natuurpunt Het vliegveld van Overboelare hoort niet thuis in de Dendervallei. In het beste 
geval kan een uitdoofscenario bepleit worden. 

Over het sportvliegveld van Overboelare heeft de visievorming nog niet geleid tot 
een beleidsmatige beslissing. In de actie wordt afstemming voorzien. 

Zolang de grenslijn niet concreet getrokken is in een RUP wordt het kaartbeeld 
niet aangepast. In de omschrijving is hiervoor marge voorzien. 

279.  College van 
Burgemeester en 

Landbouwbedrijf (Bruyneel) voor de helft van bedrijf (weiland) in actiegebied 
(concepten 44.1 Buizemont-Arduinbos en 47.7 Grote Buizemont, Boelarebos en 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 
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Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Arduinbos). 

Vraag om in RUP-fase extra rekening te houden met landbouwers en hen in 
overleg te betrekken. 

280.  Boerenbond 44.1 Boelare-Arduinbos (Overboelare) 
Alle voorgestelde bosuitbreidingen niet acceptabel. Bedrijfszetels met huiskavels 
worden rechtstreeks bedreigd 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

281.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Er is in dit actiegebied geen landbouwconcept voorzien op kaart.  

 

Gebied 90. Dendervallei tussen Geraardsbergen en Idegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

282.  Boerenbond 46.4 infiltratiegebied Boelaremeersen 
voorstel om te schrappen vermits de invulling perfect mogelijk is binnen het 
beleid inzake kleine landschapselementen; er is geen intrinsieke waarde die 
specifiek het ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden. De gebruikte 
percelen in dit gebied zijn van groot belang voor de betrokken bedrijven. 

Gedurende het overleg is gebleken dat de groene delen van de mozaïek zich 
vooral bevinden in de omgeving van de Dammersbeek. 

283.  Boerenbond 24.12 Dammersbeek (Nederboelare/Deftinge) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 1.4, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, (kaart GER 4) 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

284.  Boerenbond 41.2 Dendervallei 
Beperken tot het huidige Ven gebieden. 
Volgend deel valt onder het concept verweving 
- ter hoogte van Onkerzele, tussen Voldersstraat en de Dender, tot tegen 
recreatiegebied – er ligt hier een bedrijf met zijn huiskavel 

285.  Milieufront Omer 
Wattez 

Ten zuiden van het domein de Gavers is er een zone die bestemd is als 
woonuitbreidingsgebied maar die integraal overstromingsgebied is. Een 
herbestemming naar een openruimtebestemming dringt zich hier op en een dus 
een uitbreiding van het actiegebied. 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

Het woonuitbreidingsgebied wordt mee opgenomen in het actiegebied. 

286.  Toerisme Vlaanderen Het provinciedomein De Gavers is een recreatiegebied. Het moet zijn functie dan 
ook maximaal kunnen behouden.  

287.  BLOSO De Gavers : er dient over gewaakt te worden dat er nog voldoende 
recreatiegebied voorhanden blijft voor de uitbouw van recreatieve infrastructuur. 

Het gebied wordt erkend als een recreatiegebied. Verder onderzoek zal uitwijzen 
of delen ervan kunnen opgenomen worden in IVON (Natuurverweving). 

288.  Milieufront Omer 
Wattez 

Mist de opname van concept gebied 46.3 als actiegebied, terwijl dit gebied zeer 
waardevol is om zeker als dusdanig opgenomen te worden. 

289.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen  

Landbouwbedrijf Brusselsestraat 10. Bij uitwerken mozaïeklandschap rekening 
houden met gronden bedrijf (nulbemesting indien omzetting naar natuur of bos).. 
Vraag om bepaalde gronden nu al te herbevestigen, uitbreiden gebied 85 tot aan 
Smelterijweg. 

Het gebied werd onterecht uitgesloten als actiegebied. Het wordt toegevoegd 
aan de actie rond de Dender. 

Aandachtspunt bij verdere uitwerking van de uitvoeringsactie. Uit het 
klankbordoverleg is gebleken dat er geen eensgezindheid is over herbevestiging 
tot aan de Smelterijweg. 

290.  Boerenbond 44.6 Patersbos (Onkerzele) en 44.7 Hinnekensbos (Onkerzele) 
46.1 Verbinding tussen Patersbos en Hinnekensbos en 46.3 Zone rond Grote 

De Wambashoeve en de gronden ten noorden ervan zijn opgenomen in 
herbevestiging. In het gebied ten noorden van de Stuivenbergdreef en ten 
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Molenberg 
Voorstel om te schrappen vermits de invulling perfect mogelijk is binnen het 
beleid inzake kleine landschapselementen; er is geen intrinsieke waarde die 
specifiek het ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden. Boscomplex 
dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende VENgebied. De 
bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte percelen. 
Alle voorgestelde bosuitbreidingen niet acceptabel. (kaart GER 5) 

291.  ABS Het gebied ten noorden van de Wambashoeve en ten noord-oosten van de 
“Grote Molenberg”zijn vruchtbare akker- en weidegronden. Deze 
landbouwgronden moeten als dusdanig blijven bestaan. 

noordoosten van de Grote Molenberg is er een meer gedifferentieerd 
grondgebruik. Aandachtspunt bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

292.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Er is geen gebied met een monofunctioneel landbouwconcept opgenomen in het 
actiegebied. Bij gebieden met ruimtelijke verweving is landbouw vermeld.  

293.  Vlaamse Jeugdraad De jeugdlokalen van KSA Geraardsbergen (Atembekeweg 2A) liggen momenteel 
zonevreemd. We hopen dat bij de opmaak van een gewestelijke RUP dit punt zal 
worden meegenomen in het overleg.  

Het uitwerken van een visie op jeugdlokalen en het voorzien van oplossignen 
voor zonevreemde jeugdlokalen is normaal een gemeentelijke bevoegdheid.  

294.  Individuele landbouwer 
Pascal Devos 

Wenst dat zijn percelen herbevestigd worden Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

 

Gebied 91. Dendervallei tussen Idegem en Appelterre-Eichem en Geiten-Burrenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

295.  Boerenbond 43.3 Molenbeek-Hollebeek (Grimminge) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

296.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Molenbeek 

297.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Vraag om landbouw als hoofdfunctie te behouden. Geen mozaïeklandschap 
(46.5), maar ‘natuurverbinding’ via natuurverwevingsgebied 43.3 (Molenbeek-
Hollebeek). 

298.  Boerenbond 46.5 kleinschalig landschap Raspaillebos 
voorstel om te schrappen. (kaart GER 13) 

299.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Gebied thv Keringen herbevestigen tot op Keistraat, Meierij, Boekevijverstraat en 
natuurgebied. HAG te voegen bij nr 81 

Langs de linkeroever van de Molenbeek werd het actiegebied beperkt tot 50m 
volgens het akkoord van de klankbordgroep. 

Langs de rechteroever is de basis voor opname niet de beek, maar het 
Geitenbos en de steilrand. Er dient een verbinding te zijn tussen het 
Raspaillebos en de Dender. De verbinding wordt gecreëerd via de Molenbeek en 
de steilrand. Het gebied Keringen wordt opgenomen in herbevestiging en een 
gewestelijk RUP voor de differentiatie van het agrarisch gebied als 
natuurverwevingsgebied wordt voorzien.  

 

300.  Boerenbond 44.3 Geiten-Burrenbos (Zandbergen-Nieuwenhove-Denderwindeke) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen. 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

301.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 

Landbouwbedrijf gelegen Atembekestraat 117 (zie ook gebied 98, kaart). 
Uitbreiden herbevestiging van landbouwgronden ten westen van de Bovenkassei 

Herbevestiging van het gebied Bovenkassei is niet mogelijk via de 
vooropgestelde criteria. 
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Geraardsbergen (Zandbergen). 

 

Gebied 92. Dendervallei tussen Appelterre-Eichem en Ninove 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

302.  Natuurpunt Gaat niet akkoord met hernemen van de agrarische bestemming voor de 
bedrijfszetels op de valleiflank. Binnen de vallei is er maar één hoofdfunctie 
mogelijk : natuur 

Er was in de klankbordgroep een akkoord om het gebied ten zuiden en 
zuidoosten van Roost en het gebied ten zuiden van de Pollarebaan te 
herbevestigen met wegen als grens. Het projectteam volgt de klankbordgroep. 

303.  Boerenbond 41.2 Dendervallei 
Beperken tot het huidige Ven gebieden. 
Volgende delen vallen onder het concept verweving 
- strook niet VEN gebied tussen Appelterre en Eichem tussen de Rijt en de 
Dender Dit zijn de huiskavels van een landbouwbedrijf dat hier essentieel op 
aangewezen is 
- strook tussen de Rijt zuid en de Dender in de Molenmeers nabij Ninove 
volgend deel behoort tot de agrarische structuur concept 1 
- strook tussen de Pollarebaan, ninove en het Ven gebied langsheen de Dender 
Dit is de huiskavel van een landbouwbedrijf 

De Dendervallei is belangrijk voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. De 
meeste van de aangehaalde delen zijn reeds opgenomen in natuurgebied.  

In het natuurrichtplan (het openbaar onderzoek is recent afgerond) is verdere 
invulling gegeven aan de mogelijkheden voor lbeheersandbouw in de 
betreffende natuurgebieden. Deze houden geen bestemmingswijziging in.  

304.  Boerenbond 42.12 valleirand Dender 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied  

Het gebied wordt gekenmerkt door een gemengd gebruik. 

305.  Boerenbond 43.6 Teenbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 

Er wordt een aansluiting gezocht tussen het natuurgebied op het gewestplan en 
de Dendervallei.  

306.  Boerenbond 44.9 Lambrechtsbos (Denderwindeke) 
Dit bos behoort niet tot een habitatgebied noch tot VEN gebied. Dit is dus eerder 
van lokaal belang. Dit gebied schrappen. 

307.  Natuurpunt Het Lambertusbos (en andere bosjes) en hun onmiddellijke omgeving moet 
natuurgebied blijven en uitbreiden 

Het bos behoort tot het system van de Dendervallei, met name de valleisteilrand. 
Het vormt een bronbos van een kleine zijloop. 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

 

Gebied 93. Moensbroekbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

308.  Boerenbond 42.8 Moensbroekbeek (Denderwindeke-Pollare-Meerbeke) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept  
(kaart DHN 9) 

309.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Moensbroekbeek, inclusief 
natuurgebied insluiten 

De samenhang van de beek met de valleiflank is belangrijk. Het actiegebied 
wordt langs de zuidzijde begrensd door wegen 
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Gebied 94. Dendervallei ten oosten van Ninove, Wolfputbeek, Grote Molenbeek en Prindaalbeek, Berchembos en Neigembos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

310.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Roosdaal 

Gunstig advies. Het projectteam neemt kennis van dit standpunt 

311.  Natuurpunt In de vallei van de Dender ten noorden van de Brusselse Steenweg en 
stroomafwaarts aansluitend bij de stad Ninove kan geen gedifferentieerd 
landbouwgebied aangeduid worden. 

312.  Boerenbond 42.10 Dendervallei (delen rond Ninove en Pollare) 
integraal te schrappen (beide delen , ten noorden en ten zuiden van ninove)  

313.  Natuurpunt De Dendervallei ten zuidoosten van Ninove en het stroomafwaartse deel van de 
Walputbeekvallei dient het concept ‘Behoud en versterking van uitgesproken 
natuurwaarden in beekvalleien en op valleiflanken met ruimte voor het herstel 
van het natuurlijke watersysteem’. Belangrijke aandachtspunten zijn de 
bijzondere waterbergende capaciteiten ; de ontwikkelingsperspectieven voor 
zachte recreatie, de belangrijke kruispuntfunctie van het gebied tussen 
Dendervallei en het Neigemboscomplex annex beekvalleien. 

314.  Boerenbond 41.7 Walputbeek 
concept beperken tot het huidige Ven gebieden. 
De rest van het gebied hoort bij het concept 43.x verweving 

Het gebied is zowel waardevol voor landbouw en heeft zeer veel potenties voor 
natuur. Het uitgewerkte voorstel is een compromis. Discussiepunt dat zal worden 
meegenomen bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsactie.  

315.  Boerenbond Gebied 40.2 dient uitgebreid naar Roosdaal toe 
42.9 Grote Molenbeek: integraal te schrappen en gebied te integreren in 
agrarisch gebied 

Beide landbouwgebieden sluiten morfologisch nergens volledig aan. De 
tussenliggende beken en versnipperde landschappen verantwoorden een 
scheiding in twee concepten. 

316.  Boerenbond 41.6 Grote Molenbeek en Prindaalbeek 
concept beperken tot het huidige Ven gebieden. 

317.  Boerenbond 44.4 Neigembos (Meerbeke-Neigem-Gooik) en 44.5 Berchembos en Verbinding 
met Neigembos (Ninove-Roosdaal) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen. 

318.  Natuurpunt Gaat niet akkoord met het herbevestigen van delen van het agrarisch gebied ten 
oosten van de Steenstraat. Hier zijn plannen van ANB voor bosuitbreiding. 

319.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Zuidwaarts HAG uitbreiden tot tegen natuurgebied van Neigembos. 

Het voorstel voor herbevestiging is compatibel met de plannen voor 
bosuitbreiding.  

Het gebied ten zuiden van Neigembos wordt niet weerhouden voor 
herbevestiging. (zie ook opm 269) 

 

 

Gebied 95. Lavondelbeek, Vlaanderbeek-Liefferingebeek en Papenmeersbeek en zijbeken 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

320.  Natuurpunt Het is voor de natuur veel beter om de groene nabestemming voor Drogentop in 
de put te realiseren. Het heropvullen moet gestopt worden. 

Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

321.  Natuurpunt 41.5 De bovenloop van de Vlaanderenbeek heeft de allerbeste 
bronbosvegetaties uit een zeer ruime regio. Een degelijke buffering is 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
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noodzakelijk. 

322.  Boerenbond 41.5 Vlaanderen- en Bosbroekbeek 
Beperken tot het huidige Ven gebieden . 
De rest van het gebied hoort bij agrarisch gebied., dus schrappen voor natuur 
Er is geen enkele natuurfunctie aanwezig in dit gebied buiten een aantal bosjes 
die sowieso behouden blijven. In het gebied liggen er 2 bedrijven met hun 
essentiële huiskavels 

uitvoeringsactie 

323.  Boerenbond 10-tallen bedrijfszetels van landbouwbedrijven hebben hier huiskavels of zeer 
belangrijke kavels voor hun bedrijf in liggen of liggen met het bedrijfserf in het 
gebied 
Enkel binnen de natuurbestemmingen binnen deze omschrijving kan verweving 
overwogen worden voor zoverre de aanwezige landbouw niet geschaad wordt in 
zijn bedrijfsvoering. 
Compromisvoorstel :actiegebied van 50 m rond deze beken. (kaart DHN 10) 

324.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) :  

- Vlaanderenbeek, Grote molenbeek en Papenmeersenbeek: plaatselijk 
beperkt tot 20m thv landbouwbedrijven 

- Lavondelbeek 

Discussiepunt dat wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

Bij differentiatie van het gebied als natuurverwevingsgebied wordt rekening 
gehouden met de landbouwzetels.  

 

325.  Natuurpunt Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen : 
De zijbeek van de Lavondelbeek : over welk gebied gaat het 

Beekje richting Boterdaal (slechts het eerste deel staat op de visiekaart 
getekend, maar het actiegebied omvat het gehele natuurgebied). 

326.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

Gebied 96. Hollebeek-Beverbeek, Bosbroek-Bettenhoekbeek en Waarbeek en zijbeken en Hof ten Berg 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

327.  Boerenbond 41.4 Hollebeek 
bepreken tot natuurgebied en Ven gebied 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

328.  Boerenbond Ten zuiden van Nieuwenhove, noordtak van de Bosbroekbeek : actiegebied van 
50 m rond de beek en herbevestigen van het noordelijk deel van de Putstraat 
(kaart GER 14) 

329.  College van 
Burgemeester en 
Schepen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Uitbreiden herbevestigd gebied ter hoogte van Eesbeekstraat, ten zuiden van de 
Overraadstraat (percelen tss 41046 A 304 – 197A en 302). 

Het gebied is voorgesteld als natuurgebied. Bovendien zijn er binnen de 
vooropgestelde methodiek zijn geen grenzen voor herbevestiging te vinden. 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

330.  Boerenbond 42.6 Leibees-, Holle-, Waar-, Nemerkensdriesbeek (Vollezele-Waarbele-
Tollembeek-Galmaarden) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied  

331.  Vlaams Agrarisch Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Leibeesbeek 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 
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Centrum 

332.  Boerenbond 43.7 Bettenhoekbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 

333.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

“Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de 
gebieden buiten de vallei,”  wordt toegevoegd.  

 

Gebied 97. Omgeving Raspailleboscomplex en Kluysbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

334.  Boerenbond 42.5 bronnenzone steenborrebeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept 1, er 
zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept van verweving te verantwoorden 

335.  Boerenbond Zijbeek van de Steenborrebeek die vanuit het Raspaillebos – Raspaillebosstraat 
ontspringt : actiegebied van 50m langs de noordzijde en 150m langs de 
zuidzijde. (kaart GER 12) 

336.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Steenborrebeek 

337.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen  

Landbouwbedrijf gelegen Hoogvorst 1 (kaart). Vraag om concept 43.2 te 
beperkten tot 50 meter langs weerszijden van beek ipv 300m ifv huiskavel. 
Vraag om wat buiten deze 50 meter valt te herbevestigen. 

338.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) :  Raspaillebeek 

Het Raspaillebos, deze beken en hun bronnenzone zijn belangrijke onderdelen 
van de natuurlijke structuur op de valleiflank van de Dender. Herbevestiging van 
de tussenliggende gebieden is moeilijk te verantwoorden vanuit het landgebruik 
en de door de Vlaamse regering opgelegde percelen.  

Hoe wordt omgegaan met de huiskavel van landbouwbedrijven zal aan bod 
komen bij het uitwerken van de uitvoeringsacties.  

 

339.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen  

Wensen gebieden “boscomplexen met hoofdfunctie natuur” te spreiden over 
meer kleinere gebieden, minder grote stukken per gebied. Vragen o.a. kleinere 
gebieden ter hoogte van Raspaillebos. Compensatie thv Kohoorbos, maar omdat 
het geen visiegebied is toch maar niet. Vragen herbevestiging rond Kohoorbos 
(zie gebied 73). 

340.  Natuurpunt Het Raspailleboscomplex : in eerste instantie dient het volledige 
habitatrichtlijngebied aangepakt te worden. De tekst dient geen interpretatie te 
geven over waar de samenhangende bosgebieden eerst dienen gerealiseerd te 
worden. 

341.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf gelegen Hazendans2 (kaart - gebied 85). Groot deel huiskavel 
(permanente) graslanden gelegen in actiegebied. Vragen om het open gebied 
tussen het Raspaillebos en het recreatief privébosje met vijver te herbevestigen 
(uitbreiden gebied 85 in het noordoosten). 

Vraag om het agrarisch gebied volgens het gewestplan te vrijwaren van concept 
44.2. (Raspailleboscomplex). 

Het Raspaillebos is een belangrijk onderdeel van de natuurlijke structuur en 
maakt deel uit van de Europees beschermde gebieden.  

De grens tussen herbevestiging en actiegebied is voor de volledige westgrens 
van het Raspaillebos gelegd op de begrenzing van het habitatrichtlijngebied. In 
het kader van de instandhoudingsdoelstellingen, het natuurrichtplan en bij 
uitwerken van het RUP zal de toekomst van het gebied verder bepaald worden.  
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342.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf gelegen Kapellestraat 35 (kaart). 

Vraag om gronden rond bedrijf te vrijwaren van concept 44.2 (Raspaillebos) en 
vraag om herbevestiging van gebied 85 uit te breiden langs beide zijden van 
weg. 

343.  Boerenbond 44.2 Raspaillebos 
Eerst dient inbreiding verder uitgewerkt worden. Uitbreiding kan enkel binnen de 
natuurbestemmingen en eventueel binnen habitatgebied voorzoverre de 
aanwezige landbouw niet geschaad wordt. Uibreiding buiten deze gebieden is 
niet aanvaardbaar. Bedrijfszetels met huiskavels worden rechtstreeks bedreigd. 

344.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Instandhoudingsdoelstellingen dienen worden afgewacht alvorens hierover een 
definitieve beslissing te nemen vermits het actiegebied volledig overlapt met de 
speciale beschermingszone.  

345.  Individuele landbouwer 
Pascal Devos 

Wenst dat zijn percelen herbevestigd worden Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

 

Gebied 98. Mark en zijlopen, Arduinbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

346.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Landbouwbedrijf Atembeekstraat 117 (zie ook gebied 91, kaart). Vraag voor 
overleg met uitbaters in RUP-fase. Gronden in concepten 42.4, 41.3, 42.3 en 
47.8. 

347.  Boerenbond 42.4 Hollebeek (Onkerzele-Moerbeke) integraal te schrappen en gebied te 
integreren in agrarisch gebied 

Aandachtspunt bij verder uitwerken van de uitvoeringsacties. 

De Hollebeek is nagenoeg volledig natuurgebied op het gewestplan.  

348.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf gelegen Akrenstraat 77 (kaart).  

Vraag om 41.3. (Markvallei) 100 meter meer noordelijk terug te plooien, ook 
oostwaarts van het bedrijf, ifv maximale levenskansen voor het landbouwbedrijf. 

349.  Boerenbond 41.3 Markvallei 
Beperken tot het huidige Ven gebieden. 
Volgende delen vallen onder het concept verweving: 
Het gedeelte ten zuiden van Geraardsbergen dat begrensd wordt door de 
Borrekens beek , de heuvelstraat in het noorden en de Akrenstraat in het zuiden, 
voor zoverre het geen VEN is en binnen het Habitatgebied gelegen is Een aantal 
bedrijfszetels heeft zijn huiskavels in dit gebied  
Wij pleiten expliciet om via het RUP de bedrijfszetels (momenteel in 
groengebied) integraal bij het agrarisch gebied te voegen (kaart GER 11) 

De Markvallei is een belangrijk onderdeel van de natuurlijke structuur en maakt 
deel uit van de Europees beschermde gebieden.  

De grens tussen actiegebied en herbevestiging valt samen met de Akrenstraat. 
Herbevestigen tot 100 m ten noorden hiervan is onmogelijk gezien de overlap 
(nagenoeg volledig) met habitatrichtlijngebied (sbz-h).  

In het kader van de instandhoudingsdoelstellingen en bij uitwerken van het RUP 
zal de toekomst van het gebied verder bepaald worden. 

350.  Boerenbond 44.1 Boelare-Arduinbos (Overboelare) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen. 

Er wordt gestreefd naar een verbinding tussen Dender en Mark over het 
interfluvium heen. De Vallei van de Mark en de verbinding zijn Europees 
beschermd. In deze verbinding zijn bossen, beekvalleien (met bronhoofd) en 
gebieden met afwisseling tussen landbouw en natuur/bos. Er is binnen de actie 
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Alle voorgestelde bosuitbreidingen niet acceptabel. Bedrijfszetels met huiskavels 
worden rechtstreeks bedreigd 

351.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Landbouwbedrijf gelegen Zavelstraat 131 (kaart). Jonge landbouwers, meer dan 
80% gronden in actiegebied. Vraag om in RUP-fase overleg te plegen met deze 
landbouwers, om extensieve weiden zoveel mogelijk te vrijwaren. 

352.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf gelegen Heuvelstraat 22 (kaart). Hele huiskavel komt in VEN te 
liggen. Vraag herbevestiging van het gewestplan in buurt van het bedrijf 
(uitbreiding gebied 85). (omgeving Arduinbos) 

353.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Vraag om akker in concept 42.3 te herbevestigen bij gebied 85. 

354.  Boerenbond 42.3 Schille-Borekensbeek (Overboelare-Moerbeke) : integraal te schrappen en 
gebied te integreren in agrarisch gebied 
Actiegebied van 50 m langs de horizontale vertakking (kaart GER 6) 

355.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf (Bruyneel, zie ook actiegebied 89) in 46.2 (mozaïek, verbinding 
tussen Arduinbos en Markvallei en Grote Buizemont). 

Vraag om huiskavel uit dit gebied te houden. 

356.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Vraag om bij uitwerking mozaïekgebied 46.2 geen natuur of bos af te bakenen 
op de huiskavel, en huiskavel te herbevestigen bij gebied 85. 

357.  Boerenbond 46.2 Verbinding tussen Arduinbos en Markvallei en Grote Buizemont 
(Overboelare) 
voorstel om te schrappen vermits de invulling perfect mogelijk is binnen het 
beleid inzake kleine landschapselementen; er is geen intrinsieke waarde die 
specifiek het ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden. 

358.  Boerenbond PU 
De landbouwbedrijfszetels dienen maximaal uit dit RUP gehaald te worden 
(jonge bedrijven) 

ook ruimte voor landbouw voorzien.  

 

359.  Boerenbond 42.1 Wijzebeek (Viane-Bever) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept  
Compromisvoorstel :  actiegebied van 50m langs deze beek. (Kaart : GER 9) 

360.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m langs Wijzenbeek 

361.  Boerenbond 42.2 Beverbeek (Galmaarden-Tollembeek-Viane-Bever) : integraal te schrappen 
en gebied te integreren in agrarisch gebied 
Compromisvoorstel :  actiegebied van 50m langs weerzijden van deze beek. 
(Kaart : GER 10) 

De omgeving van de Wijzebeek en Beverbeek worden opgenomen in 
actiegebied. Er is beslist een inrichtingsproject op te starten voor deze 
beekvalleien in samenhang met het gedeelte stroomopwaarts in het 
Pajottenland.  
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4.5 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 4. Land van Zottegem” 

Opmerkingen over gebieden buiten actiegebied 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

362.  BLOSO Bevegemse vijvers : er dient over gewaakt te worden dat er ook nog voldoende 
recreatiegebied voorhanden blijft voor de uitbouw van recreatieve infrastructuur 

363.  Milieufront Omer 
Wattez 

Mist een vertaling van gebied 66.2 (op de gewenste ruimtelijke structuur) te 
Bevegem 

Het gebied is in het kader van de afbakening van kleinstedelijk gebied Zottegem 
voorzien als actiegebied met bestemmingswijziing in het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

364.  Boerenbond 64.18 Zuidbeek (Nieuwerkerken) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn veel 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels, meer 
verweving niet gewenst 

365.  Boerenbond 64.19 Laarbeek (Nieuwerkerken/Haaltert) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn veel 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels, meer 
verweving niet gewenst 

366.  Boerenbond 64.20 Hoeze-Klokputbeek (Haaltert-Nieuwerkerken-Erembodegem) 
Ok indien beperkt tot groengebied en actief gebruikte percelen of huiskavels van 
de landbouw vermeden worden; enkele bedrijfszetels in gebied 

367.  Gemeenteraad Aalst Inzake de gewenste ruimtelijke structuur moeten de natuurwaarden van de 
valleigebieden versterkt worden (hoofdfunctie natuur en geen natuurverweving). 

Deze beken worden niet opgenomen in actie op gewestelijk niveau omdat ze 
onderdeel uitmaken van de nederzettingsstructuur en in hoofdzaak reeds 
bestemd zijn als groengebied. 

Verdere acties zijn mogelijk op lokaal of provinciaal niveau (ook in gebied voor 
herbevestiging). 

368.  Natuurpunt De Molenbeekmeersen vormen samen met de Pamelse Meersen een groot 
natuurgebied. Dit gebied moet als actiegebied opgenomen worden. 

Molenbeekmeersen zijn opgenomen in actiegebied in de buitengebiedregio 
Schelde-Dender. De acties in beide regio’s worden op elkaar afgestemd.  

369.  Natuurpunt Ninove Het behouden van ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw in de 
randstedelijke groengebieden hypothekeert het toekomstige stadsrandbos. 

In het provinciaal RUP is het rabndstedelijk groengebied verder gedifferentieerd. 
Landbouw heeft er een rol.  

370.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

De bedrijven ter hoogte van de Steenweg (N405-zuid) moeten kunnen blijven 
bestaan en/of uitbreiden. 

Dit heeft geen betrekking op Vlaamse Ardennen.   

 

Opmerking bij diverse actiegebieden 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

371.  Boerenbond 60.1 Het landbouwgebied tussen Zottegem, Woubrechtegem en Ninove 
60.2 Het landbouwgebied tussen Scheldewindeke en Sint-Lievens-Houtem 
60.3 Het landbouwgebied tussen de Cotthembeek, de N9 en de Molenbeek-Ter 

In de bestaande situatie worden de landbouwgebieden van elkaar gescheiden 
door onderdelen van de nederzettingsstructuur, grote infrastructuur en 
elementen van de natuurlijke structuur. Ruimtelijk zijn het duidelijk begrensde 
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

Erpenbeek 
60.4 Het landbouwgebied ten westen van Herzele 
60.5 Het landbouwgebied ten oosten van Herzele, tussen N46, Herzele en 
Heldergem 
Al deze gebieden sluiten perfect bij elkaar aan. Is in feite een doorlopend geheel 
dat door de keuze van de kaarten nodeloos opgesplitst is. 
Wij pleiten ervoor om de valleien te integreren in het te herbevestigen agrarisch 
gebied. 
Er moet eveneens overeenstemming gezocht worden met de continuïteit in het 
gebied Dender en Schelde. 

entiteiten. In de ruimtelijke visie wordt de natuurlijke structuur plaatselijk 
versterkt, waardoor de ruimtelijke scheiding eveneens versterkt.  

 

 

Gebied 99. Landbouwgebied van Balegem, Sint-Lievens-Houtem en Hillegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

372.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Sint-
Lievens-Houtem 

Verheugd dat bij de uitvoeringsacties rekening zal gehouden worden met de 
RVK. Het CBS wenst dat de timing van de uitvoeringsacties afgestemd wordt op 
de huidige timing van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem, gepland voor 
2011-2013. 

373.  Boerenbond 60.2 Het landbouwgebied tussen Scheldewindeke en Sint-Lievens-Houtem 
Is een gebied waar momenteel Ruilverkavelingen lopende zijn. Deze processen 
dienen integraal overgenomen te worden in deze ruimtelijke afbakening. 

De visie van de lopende ruilverkaveling wordt niet in vraag gesteld. 

374.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Oosterzele 

Vraag om kleine boscomplexen op grondgebied Zottegem (grens 
Balegem/Elene) mee op te nemen in RUP (actiegebied) ter versterking 
bosstructuur ‘Bos ter Berg’ en de groen nabestemming ontginning Verlee. 

Naar aanleiding van het overleg is gesteld dat de gemeente hiervoor zelf initiatief 
kan en wenst te nemen. Deze marge bestaat binnen de marge van de 
omzendbrief RO 2005/01 

 

Gebied 100. Landbouwgebied Elene 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

375.  Milieufront Omer 
Wattez 

Het park en bos van Leeuwergem heeft aan de westzijde te lijden van 
eutrofiëring. Een bufferstrook is daar aangewezen zodat een geleidelijke 
overgang van bos naar landbouw kan gerealiseerd worden. 

Eutrofiëring alleen vormt onvoldoende reden voor uitsluiting uit herbevestiging.  

 

Gebied 101. Landbouwgebied Vlierzele-Vlekkem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

376.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Sint-

Ten noorden van de E40, zone voor openbaar nut, onderzoekt de gemeente de 
mogelijkheid tot inplanting van een windturbine. 

Naar aanleiding van dit proces wordt in deze fase geen uitspraak gedaan over 
het plaatsen van windturbines. De bestaande afwegingskaders blijven 
behouden.  
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 Actor(en) Opmerking Antwoord 

Lievens-Houtem 

377.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Sint-
Lievens-Houtem 

Verheugd dat bij de uitvoeringsacties rekening zal gehouden worden met de 
RVK. Het CBS wenst dat de timing van de uitvoeringsacties afgestemd wordt op 
de huidige timing van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem, gepland voor 
2011-2013. 

De visie van de lopende ruilverkaveling wordt niet in vraag gesteld. 

 

Gebied 102. Landbouwgebied Sint-Lievenshouten - Borsbeke-Bambrugge 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

378.  Boerenbond 60.3 Het landbouwgebied tussen de Kottembeek, de N46 en de Molenbeek  
Is een gebied waar momenteel Ruilverkavelingen lopende zijn. Deze processen 
dien integraal overgenomen te worden in deze ruimtelijke afbakening. 

379.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Sint-
Lievens-Houtem 

Verheugd dat bij de uitvoeringsacties rekening zal gehouden worden met de 
RVK. Het CBS wenst dat de timing van de uitvoeringsacties afgestemd wordt op 
de huidige timing van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem, gepland voor 
2011-2013. 

De visie van de lopende ruilverkaveling wordt niet in vraag gesteld. 

 

Gebied 104. Landbouwgebied Erpe-Mere – Nieuwerkerken-Haaltert 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

380.  Gemeenteraad Aalst Akkoord dat geen acties op Vlaams niveau worden ondernomen en dat de 
bestemmingen op het gewestplan worden herbevestigd. 

Inzake de gewenste ruimtelijke structuur moeten de natuurwaarden van de 
valleigebieden versterkt worden (hoofdfunctie natuur en geen natuurverweving). 

Het projectteam neemt kennis van dit standpunt. 

381.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt kennis van dit standpunt. 

 

Gebied 105. Landbouwgebied Kerksken-Terjoden 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

382.  Gemeenteraad Aalst Akkoord dat geen acties op Vlaams niveau worden ondernomen en dat de 
bestemmingen op het gewestplan worden herbevestigd. 

Het projectteam neemt kennis van dit standpunt. 

383.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt kennis van dit standpunt. 
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Gebied 106. Landbouwgebied Pardassenhoek-Herzele 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

384.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Zottegem 

De voorziene uitbreiding van industriegebied langs de oostzijde van de N42 
(Leenstraat, kaart), was in de versie maart 2008 terecht opgenomen in 
kleinstedelijk gebied; in de huidige versie niet meer. Vraag om dit recht te zetten. 

385.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

In het provinciaal rup voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Zottegem 
werd ter hoogte van de Leenstraat een nieuw regionaal bedrijventerrein 
voorzien. Deze zone werd nu ingekleurd als te herbevestigen gebied. Gaat het 
hier om een materiële vergissing of zal Zottegem op dat punt niet goedgekeurd 
worden ? 

Er mag geen overlapping zijn tussen herbevestiging en deelplannen van het 
provinciaal RUP. De begrenzing wordt aangepast. 

386.  Boerenbond 67.4 Infiltratiegebied/bronnenzone Steenmeers-Doormansbeek en 
Pardassenhoek 
Het gebruik van de benaming infiltratiegebied is onaanvaardbaar. Dit is geen 
waterbeleid. Het is heel erg dat men onder de mom van waterbeleid natuur wil 
poneren. Dit is onaanvaardbaar 
voorstel om te schrappen vermits de invulling perfect mogelijk is binnen het 
beleid inzake kleine landschapselementen; er is geen intrinsieke waarde die 
specifiek het ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden. 

387.  Milieufront Omer 
Wattez 

Mist een vertaling van gebied 67.4 (op de gewenste ruimtelijke structuur) tussen 
Wassenhove en Pardassenhoek op deze overzichtskaart. Het is een zone heel 
rijk aan KLE’s die als natuurverwevingsgebied gerealiseerd kan worden en best 
als actiegebied opgenomen wordt. 

Pardassenhoek is een gebied met kleinschalig landschap dat ook een functie 
heeft als infiltratiegebied, wat een onderdeel van de benaming is geworden. Voor 
dit gebied wordt een ruimtelijk beleid voorgesteld van afwisseling van de functies 
landbouw, natuur en bos (ruimtelijke verweving). De schaal van de verweving 
laat toe om een grote deelentiteit te herbevestigen. Er worden beperkte 
aanpassingen doorgevoerd aan de begrenzing in functie van een enkel 
bronhoofd. (zie ook opmerkingen 432-436) 

 

Gebied 107. Landbouwgebied van Erwetegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

388.  Milieufront Omer 
Wattez 

De afbakening van het actiegebied rond de Klemhoutbeek stopt ongeveer 
halverwege. Een afbakening van het actiegebied 132 tot Gaverland en 
Smissenhoek is logischer en juister. 

Gedurende het klankbordoverleg waren de aanwezige partners het eens over 
deze begrenzing.  

 

Gebied 109. Landbouwgebied Woubrechtegem – Sint-Antelinks 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

389.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt kennis van die standpunt 
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Gebied 110. Landbouwgebied Heldergem-Denderhoutem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

390.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Gunstig advies betreffende gewenste ruimtelijke structuur, programma voor 
uitvoering en voorstel herbevestigen gebieden, mits rekening gehouden met 
opmerkingen (o.a. maximaal herbevestigen). 

Het projectteam neemt kennis van dit standpunt. 

391.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt kennis van dit standpunt. 

392.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Het is aangewezen dat de grenslijn van dit gebied ter hoogte van de 
Hoogstraat/N45 op grens van het woonlint gelegd wordt. 

Er wordt gestreefd naar duidelijke entiteiten waarbij een begrenzing op wegen 
wordt gekozen als er geen grote delen met andere bestemming zijn inbegrepen. 
Het gaat om een zeer beperkt deel van het woonlint dat verder volledig in 
herbevestiging is opgenomen. 

393.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Er dient in de visie rekening gehouden te worden met het RUP “verruimd 
Broekpark” (gelegen tussen de Broekstraat – Korte Broekstraat – verlengde 
Kapellestraat – Open Veldstraat) 

Aanpassing: De grens van het RUP wordt gevolgd. 

 

Gebied 111. Landbouwgebied Nederhasselt 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

394.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Gunstig advies inzake gewenste ruimtelijke structuur, programma voor uitvoering 
en voorstel herbevestigen gebieden, mits rekening gehouden met opmerkingen 
(o.a. maximaal herbevestigen). 

Het projectteam neemt kennis van dit standpunt 

395.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt kennis van dit standpunt 

396.  Natuurpunt Ten westen van het hof te Ruisbroek dient een buffer in actiegebied worden 
opgenomen. Momenteel zijn de holle wegen van de “diepe straten” als 
landschap geklasseerd.  
 

Ten zuiden van het hof te Ruisbroek wordt de grens verlegd op de grens van het 
beschermde landschap. Wanneer een RUP wordt gemaakt voor het gebied 
worden beide zijden van de holle wegen best op gelijkaardige wijze benaderd.  

Een beleid ten aanzien van het beschermd landschap wordt niet verhinderd door 
herbevestiging (voor het gebied ten noorden).  

397.  Natuurpunt De ontginningsput “Hove” dient ook volledig opgenomen te worden in 
actiegebied en er moet een groene nabestemming nagestreefd worden. 

398.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

Het ontginningsgebied ten noorden van de stad Ninove wordt mee opgenomen 
in het stedelijk gebied. 

De provincie voorziet opname van het ontginningsgebied als randstedelijk 
groengebied in het kleinstedelijk gebied Ninove. Gezien het provinciaal RUP niet 
definitief is goedgekeurd wordt het gebied opgenomen als actie van categorie III.  
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Gebied 112. Landbouwgebied Okegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

399.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Gunstig advies inzake gewenste ruimtelijke structuur, programma voor uitvoering 
en voorstel herbevestigen gebieden, mits rekening gehouden met opmerkingen 
(o.a. maximaal herbevestigen). 

Het projectteam neemt kennis van dit standpunt. 

400.  Natuurpunt Hier is teveel herbevestigd. De oksel tussen de N28 en de vallei van de 
Oliemeersbeek moet natuur worden en een grote zone zal binnen het 
kleinstedelijk gebied aangeduid worden als industriegebied. 

401.  Provincie Oost-
Vlaanderen 

De lijn van Ninove is nog niet zeker, aanpassingen kunnen nog gebeuren ter 
hoogte van het bedrijventerrein : hof ter Groeninge. 

De provincie voorziet een (uitbreiding van) een regionaal bedrijventerrein in dit 
gebied. De begrenzing van het gebied voor herbevestiging wordt aangepast om 
te voldoen aan beide aspecten.  

Gezien het provinciaal RUP niet definitief is goedgekeurd wordt het gebied 
opgenomen als actie van categorie III. 

 

Gebied 113. Landbouwgebied Ophasselt – Smeerebbe – Aspelare - Appelterre-Eichem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

402.  Natuurpunt De zone tussen de Neerstraat en de Dender (Appelterre-Eichem) dient 
opgenomen te worden als actiegebied. Dit zijn kwelzones met hoge 
natuurwaarden en lage landbouwkundige waarde. 

Het gebied tussen Neerstraat en Dender is opgenomen in actiegebied. Het 
gebied ten noorden van de Neerstraat blijft opgenomen in herbevestiging. 

403.  Natuurpunt Het gebied Eleverenberg (Eichem) ten oosten van de Eichemstraat is in 
eigendom van Natuurpunt en ligt binnen het visiegebied van het erkend 
reservaat ‘Dendervallei Ninove’. Dit gebied moet ingekleurd worden als 
actiegebied. 

De grenzen van het actiegebied worden aan gepast aan het visiegebied. 

404.  Natuurpunt  De bronzones van de Beverbeek en zijlopen dienen ruimer aangeduid te 
worden. Het gaat hier bij deze bronhoofden niet om een bufferstrook, maar om 
volwaardige natuur. Ook de kwelzones dienen overal voldoende gebufferd te 
worden. Natuurpunt is een dossier aan het uiwerken om dit gebied op te nemen 
in een visiegebied.  

Er wordt gewerkt met een ruimere vaste afstand tot de zijbeken. Op deze manier 
wordt het gedeelte met voor natuur waardevolle graslanden in actiegebied 
opgenomen.  

405.  Milieufront Omer 
Wattez 

Bij het Parkbos wordt er plots een inham gemaakt in het actiegebied 132. Dit is 
geen logische afbakening en daarenboven heeft het smalle bos daar sterk te 
lijden onder intensieve landbouw. Een ruimere afbakening van het actiegebied is 
hier beter. 

De afbakening is het gevolg van een compromis dat gesloten is naar aanleiding 
van het overleg.  

406.  Milieufront Omer 
Wattez 

De Molenbeekvallei wordt tussen de N45 en de Dendervallei  smal afgebakend 
terwijl het daar reeds een brede beekvallei betreft. 

Voor dit gebied werd een compromis uitgewerkt gedurende het 
klankbordoverleg. 

407.  Milieufront Omer 
Wattez 

De zijbeek van de Ophasseltbeek ter hoogte van Bosse kan beter afgesteld 
worden op de biologische waarderingskaart. De smalle afbakening van het 
actiegebied heeft hier weinig betekenis aangezien het hier grotere 
weilandcomplexen betreft. 

Ten oosten van de beek wordt de grens van het actiegebied gelegd op de weg. 
Aan de westgrens wordt de vaste afstand tot de beek uitgebreid naar 150m.  
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Gebied 116. Landbouwgebied Vloerzegem – Schendelbeke 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

408.  Milieufront Omer 
Wattez 

De Molenbeekvallei wordt tussen de N45 en de Dendervallei  smal afgebakend 
terwijl het daar reeds een brede beekvallei betreft. 

De afbakening is het gevolg van een compromis dat gesloten is naar aanleiding 
van het overleg. 

 

Gebied 117. Molenbeek bij Balegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

409.  Boerenbond 63.34 Molenbeek-Rommelbeek (Balegem) 
integraal te schrappen. Groenbestemmingen die er deel van uitmaakten kunnen 
verweving zijn 

Omwille van de continuïteit met de visie in Schelde-Dender wordt deze 
beekvallei met z’n bronbossen opgenomen in verwevingsgebied. Discussiepunt 
dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsactie 

 

Gebied 118. Bos Ten Berg en Ontginningsgebied Verlee 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

410.  Boerenbond Er was een consensus om dit gebied te herbevestigen. Dit moet uitgevoerd 
worden. 

411.  Boerenbond 65.15 Bos ten berg en 65.16 Ontginningsgebied Verlee 
Bosgebieden zijn veel kleiner dan weergegeven op de structuurschets, geen 
uitbreidingen mogelijk nog gewenst, beperkt tot huidige invulling. Het is de vraag 
of dit wel tot de boscategorie kan gerekend worden. 

Er was een eensgezindheid om dit gebied te herbevestigen op voorwaarde dat 
er grenzen konden gevonden worden die een uitbreiding van de bossen zouden 
toelaten. Dit is niet het geval.   

Het ontginningsgebied komt in aanmerking voor een groene nabestemming als 
onderdeel van de bosstructuur. 

 

Gebied 119. Kouterkesbeek en Halvecentesbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

412.  Boerenbond 63.32 Kouterkesbeek en zijbeek, Bijlokebeek (Scheldewindeke/Sint-Lievens-
Houtem/Bavegem) overlopend naar deelregio Schelde-Dender 
integraal te schrappen Gebied ligt in ruilverkavelinggebied. Groenbestemmingen 
rond gebied genaamd Houtembos en Steenberg kunnen verweving zijn 

De visie is afgestemd met de visie uit de ruilverkaveling.  

413.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 
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Gebied 120. Leeuwergem en de bovenloop van de Molenbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

414.  Boerenbond 63.31 Molenbeek (bovenlopen rond Leeuwergem) 
integraal te schrappen. Groenbestemmingen die er deel van uitmaakten kunnen 
verweving zijn 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie 

415.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Zottegem 

De gemeente is bezig aan de opmaak van drie RUPs voor zonevreemde 
landbouwbedrijven (kaart, ook 121): één in de Lovertheaterdreef en één 
fruitteeltbedrijf in de Kruisdreef, beide in de omgeving van het kasteel van 
Leeuwergem. 

De gemeente kan een initiatief nemen dat in de lijn ligt van de visie op Vlaams 
niveau. De Vlaamse overheid zal hier in haar adviesgeving naar teruggrijpen.  

416.  Boerenbond 54/63 §5 Leeuwergem 
Landbouw is belangrijker!De duurzame invulling van het gebied kan slechts als 
men de aanwezige landbouw bestendigt. Hier moet rekening mee gehouden 
worden. 
65.10 Leeuwergembos 
bosgebied beperken tot huidige invulling als groengebied, geen uitbreidingen 
mogelijk nog gewenst. (kaart : ZOT 2 
Langs de waterloop eventueel een actiezone van 25m. (kaart ZOT 3) 

417.  Milieufront Omer 
Wattez 

Leeuwergembos 
Kan niet akkoord gaan met de stelling dat de historische landbouwfunctie 
behouden wordt. Dit schept een precedent waardoor het overleg moeilijk zal 
worden om grote eenheden te realiseren. Hier was het net de bedoeling met het 
gewestplan om een grote eenheid van park en bos te realiseren. Men is dit 
blijkbaar vergeten en dertig jaar later stelt men vast dat men geslaagd is in dat 
opzet. Als men dezelfde lijn ook gaat doortrekken voor de nog af te bakenen 
bosuitbreidingsgebieden dan zullen die even weinig betekenis en inhoud 
hebben. 

Het domein van Leeuwergem heeft een belangrijke erfgoedwaarde. Bij het 
verder uitwerken van de visie zal een benadering van erfgoed plaatselijk 
overwegen op landbouw- of natuurbelangen.  

In het noordoosten van het gebied wordt het agrarisch gebied ten oosten van 
Nieuwwege en aansluitend op N42 opgenomen in gebied voor herbevestiging 
ten noorden ervan.  

418.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

Buiten het verwevingsgebied is geen landbouwgebied opgenomen in 
actiegebied. 

 

Gebied 121. Kottemboscomplex en Balleikouterbossen – Eetveld, Kampen en Zolderhout 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

419.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Kottembos (– Steenputtenbos) 65.12. Huidige natuurgebieden aanhouden. Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie. 

420.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Sint-
Lievens-Houtem 

Vraagt om ter hoogte van Espenhoek zoveel mogelijk akkercomplexen te 
herbevestigen; d.i. om bij de afbakening de bepalingen uit het ruilverkavelingplan 
te volgen. 

Binnen de mogelijkheden van begrenzing van gebieden voor herbevestiging 
werd het maximale gebied opgenomen. Binnen ruilverkaveling is nog 
bosuitbreiding voorzien.  

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
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421.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Bedrijfszetels langs N462 dienen meegenomen te worden in HAG 99 
Gebied aan Astridstraat afbakenen op Natuurgebied 

422.  Boerenbond 63.33 Kottembeek en zijbeken (Sint-Lievens-Houtem/Letterhoutem/Bavegem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept 1, er 
zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept van verweving te verantwoorden, zeer veel bedrijfszetels met 
huiskavels. Gebied ligt in ruilverkavelinggebied. 

423.  Boerenbond 65.12 Kottem (Oombergen/Hillegem/Sint-Lievens-Houtem) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. 
Imperatief GEEN uitbreidingen buiten dit gebied (kaart HER 5-ZOT 11) 

uitvoeringsactie 

 

424.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van 
Zottegem 

De gemeente is bezig aan de opmaak van drie RUPs voor zonevreemde 
landbouwbedrijven (kaart, ook 120): één in de Kottemstraat. 

De gemeente kan een initiatief nemen dat in de lijn ligt van de visie op Vlaams 
niveau. De Vlaamse overheid zal hier in haar adviesgeving naar teruggrijpen. 

425.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Baliekouterbossen (67.3). Buffer van 50m geven aan huidige bosjes. Huidig 
landschap consolideren in functies (stapstenen). 

426.  Boerenbond 67.3 Balleikouterbossen-Eetveld (Sint-Lievens-Houtem/Herzele) 
voorstel om te schrappen. 
Borsbeke “Kampen”. Dit gebied moet herbevestigd worden (kaart HER 6) 

Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling. Binnen de mogelijkheden 
van begrenzing van gebieden voor herbevestiging is het opnemen van een 
buffer rond bossen niet voorzien.  

Discussie- en aandachtspunt bij het verder uitwerken van de uitvoeringsacties. 

 

Gebied 122. Vallei van de Smoorbeek en benedenloop Molenbeek, Bos Godecharle en Vlekkembos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

427.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Sint-
Lievens-Houtem 

Vraag om het woonuitbreidingsgebied Vlierstraat op te nemen in het actiegebied, 
met nodige aandacht voor landbouw en natuur. Volgende bepaling werd 
opgenomen in het GRS, bindend gedeelte (kernbeslissing3): “het 
woonuitbreidingsgebied Vlierstraat wordt in zijn geheel geschrapt en herbestemd 
in functie van de open ruimte.” 

Het woonuitbreidingsgebied wordt meegenomen als actiegebied. 

428.  Boerenbond 65.13 bos Godelarche en 65.14 Bos Vlekkem 
Bosgebieden zijn veel kleiner dan weergegeven op de structuurschets, geen 
uitbreidingen mogelijk nog gewenst, beperkt tot huidige invulling. Het is de vraag 
of dit wel tot de boscategorie kan gerekend worden. 

429.  Boerenbond 64.17 Smoorbeek (Zonnegem-Ottergem) 
Ok indien imperatief beperkt tot groengebied en actief gebruikte percelen of 
huiskavels van de landbouw vermeden worden. Ligt in ruilverkavelinggebied!. 
Losliggende natuurgebieden in Vlierzele dienen herbevestigd te worden. 

De visie is afgestemd op de ruilverkaveling. De bossen (en soms ook een 
uitbreidingszone) zijn niet in het ruilverkavelingsgebied opgenomen. 

430.  Boerenbond Noordelijk zijloop van de Molenbeek. Er is geen continuïteit met de afbakening 
van Schelde-Dender. Dit gebied is te klein om zich te kunnen bestaan. (kaart 
EMS 1) 

De zijpbeek is binnen de regio Schelde-Dender eveneens opgenomen binnen 
actiegebied. Het actiegebied in Schelde-Dender is veel ruimer. In deze regio 
volstaat een smalle aanduiding.  

431.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 

‘Het hernemen van de agrarische bestemming wordt toegevoegd.  
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gewestplannen. 

 

Gebied 123. Middenloop van Molenbeek – Grote Beek – Steenmeersbeek en zijlopen, omgeving Pardassenhoek-Wassenhove, Eikbos en Houtbosveld 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

432.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Doormansbeek en zijloop 63.27: voor de samenvloeiing (met de 
Perrestraatgracht) in het Houtveldbos (65.11) breedte van 50m, na 
samenvloeiing breedte van 100m.  

Voor de verbindingsweg Perrestraat-Ter Natstraat komt deze gracht niet in het 
register voor en wordt enkel de vloer- en kruinbreedte bewaard. Zijbeek komt 
niet in register voor, enkel vloer en kruinbreedte. 

Houtveldbos (65.11) natuurgebied en afzoming Bergafstraat. Zie ook 63.27 
Doormansbeek. Noordelijke arm stopt aan Bergafstraat. 

433.  Boerenbond 63.27 Doormansbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn KLE.s 
aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept van 
verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels geen verweving 
gewenst. 

Compromisvoorstel actiegebied van 50m (kaart HER 4) 

434.  Boerenbond 65.11 Houtbosveld (Herzele) 
bosgebied is veel kleiner dan weergegeven op de structuurschets, geen 
uitbreidingen mogelijk nog gewenst, beperkt tot huidige invulling. 

435.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 25m (12 à 13m langs weerszijden beek) : zijbeken Grote beek 
Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Grote beek 

436.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

67.4 infiltratiegebied/bronzone Steenmeers-Doormansbeek en Pardassenhoek. 
Gebied schrappen als infiltratiegebied. 

437.  Boerenbond 63.28 en 63.29 Hellegat-Kasteelgracht-Zolderhout 
(Ressegem/Borsbeke/Herzele/Burst/Hillegem/Sint-Lievens-Houtem) 
Ok indien beperkt tot groengebied en actief gebruikte percelen of huiskavels van 
de landbouw vermeden worden 
Zijlopen Kasteelgracht en Hellegat van de Molenbeek door Herzele en noordelijk 
van Ressegem kunnen maximaal 25 tot 50m actiezone dragen. (kaart HER 7) 

438.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Kasteelgracht en zijloop (63.28): breedte van 100m voor Hertshoornmijngracht 
(uitbreiding natuurgebied) en breedte van 50m voor Kasteelgracht 

439.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Eikbos ((65.7) gebied in te richten volgens bestaand natuurgebied. 

440.  Boerenbond 65.7 Eikbos (Herzele) 

De criteria voor begrenzing tussen actiegebied en gebied voorgesteld voor 
herbevestiging zijn bepaald door de Vlaame regering. Het gaat om voldoende 
grote omvang, duidelijke terreingrenzen zoals wegen of duidelijke juridische 
grenzen zoals gewestplanbestemmignen. Gedurende het klankbordoverleg 
hebben de aanwezigen zich uitgesproken voor het gebruik van aanvullende 
criteria voor herbevestiging. Omwille van de leesbaarheid en bruikbaarheid van 
de kaart heeft het projectteam de te hanteren vaste breedtes rond beken 
geoperationaliseerd naar 50 m, 150 m of 300m. Bij verder het uitwerken van de 
uitvoeringsacties zal voor het actiegebied een RUP opgesteld worden, waarin 
ook ruimte kan zijn voor landbouw.  

De Doormansbeek en andere zuidelijke zijbeken zijn een beekvalleien waarvoor 
het alluvium en de valleiflank van belang is voor de natuurlijke structuur op 
Vlaams niveau. Verdere evaluatie wijst uit dat gewerkt kan worden via wegen en 
een smallere vaste afstand tot deze beken voor zover rekening gehouden wordt 
met de interfluvia, aansluitende bronbossen en bestaande natuurgebieden.  

Het criterium om beekvalleien al dan niet op te nemen in de Vlaamse visie heeft 
geen verband met de opname in het register. Het ruimtelijk voorkomen is van 
belang.  

In aansluiting op de visie voor Pardassenhoek (zie ook opmerkingen 386-387) 
wordt het bronhoofd opgenomen in actiegebied. 

Aandachts- en discussiepunt bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.  
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bosgebied beperken tot huidige invulling als groengebied, geen uitbreidingen 
mogelijk nog gewenst. 

441.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Hellegat en zijloop (63.29): breedte van 50m. 

442.  Boerenbond 64.15 Molen-, Dorenmeers-, Steenmeers- en Valleibeek, Kasteelgracht en 
Hellegat 
(Grotenberge/Hillegem/Leeuwergem/Herzele/Ressegem/Borsbeke/Burst) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept 1, er 
zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept van verweving te verantwoorden, zeer veel bedrijfszetels met 
huiskavels. Geen verweving gewenst 

443.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Molenbeek-Grote beek-Steenmeersbeek 64.15. 

Grote beek en Fonteinbeek op grondgebied Hillegem, voor hun samenvloeiing, 
breedte 50m. Na samenvloeiing (Grote beek met Fonteinbeek) breedte 100m. 

Op grondgebied van Herzele en Borsbeke: natuurgebieden en woongebieden 
behouden volgens gewestplan. Binnen KMO-zone Ketegem uitbreiding van 
bestaande bedrijven vrijwaren. Gebied rond bedrijventerrein Ter Rijst behouden 
als mogelijk gebied voor uitbreiding KMO. 

Rubbendries: agrarisch gebied behouden volgens huidige juridische en feitelijke 
voorwaarden. 

Een zekere contiuniteit van de beekvallei dient gevrijwaard te worden. Binnen de 
nederzettingsstructuur is dat voor grote delen reeds voorzien op het gewestplan. 
Over de hele lijn wordt gestreefd naar een bescherming van de beek en z’n 
alluvium.  

Gebieden rond de bestaande bedrijventerreinen waarvoor in het eerste voorstel 
van GRS uitbreiding is voorzien zijn opgenomen in actiegebied. 

444.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Beek door het Elsbos, 64.16 (zijbeek Molenbeek, Grote beek, Steenmeersbeek 
rond Zolderhout) (cat3): breedte van 50m. 

445.  Boerenbond 64.16 Zijbeek Molenbeek-Grote Beek-Steenmeersbeek rond Zolderhout 
(Borsbeke/Hillegem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn veel 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels, meer 
verweving niet gewenst 

Aandachtspunt te bekijken  in samenhang met 67.3 en 65.12  

446.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Erpe-Mere 

Concept 69.9 (ingesloten door actie 123, niet opgenomen) “sportpark 
Bambrugge (Aaigem)”, beter vervangen door “Domein Steenberg (Bambrugge)” 

Conform de benadering van andere gebieden in vergelijkbare situatie wordt het 
domein wel opgenomen in actiegebied. Er kan onderzoek gebeuren naar 
verweving.  

Wordt opgenomen in de omschrijving van de actie. 

 

Gebied 124. Beneden- en middenloop Molenbeek – Ter Erpenbeek en zijlopen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

447.  College van 
Burgemeester en 

Ter hoogte van de deelgemeenten Mere en vooral Aaigem wordt aandacht 
gevraagd voor de bestaande landbouwactiviteit/landbouwbedrijven. Behoud van 

Voor de zijbeek van de Molenbeek- ter Erpenbeek ter hoogte van Heetsvelde-
Langemunte werd de begrenzing van het actiegebied geëvalueerd op basis van 
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Schepenen Erpe-Mere agrarische bestemming voor delen van dit gebied zoals benadrukt in GRS.  

448.  Boerenbond Heetsevelde en Langemunte ten zuiden van Mere herbevestigen. (kaart DHN 4 
– EMS 3) 

449.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

tussen Heetsvelde en Molenbeek, ten noorden van de spoorweg: HAG tot op de 
grens met het natuurgebied. 

de gehanteerde criteria. Een beperkte wijziging wordt doorgevoerd.  

Verder aandachtspunt bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 

450.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Ter Erpenbeek-Molenbeek en zijbeken (62.6, ook 125). Kern beperken tot 50m 
rondom beek als VEN. 

Ter Erpenbeek en Molenbeek (62.6) tot 300m behalve de kouters Ter 
Erpenkouter (ten zw en ten no van de Arestraat), Everlee (ten zw van Bokstraat), 
Otterkant, Aaigemsveld. 

451.  Boerenbond 62.6 Molenbeek-Ter Erpenbeek (tussen Zottegem en Mere) 
Imperatief beperken tot het huidige Ven gebieden 
Niet limitatieve opsomming van te schrappen gedeelten: steeds grens leggen op 
grens VENgebied 
- oosten van Hazelbeek, erpe-mere en noorden van kortemunt, erpe-mere 
- tussen aaigemdries en kortemunt in erpe-mere aansluiten bij ven 
- hoefstraat en krekeldries, haaltert, aansluiten aan vEN 
- tussen ouddorp en mosveldstraat in haaltert bij heldergem, genaamd landelee, 
schrappen en beperken tot ven 
- tussen Aaigem en Ressegem en Opaaigem gebied beperken tot het VEN, 
bosgebiedje kan niet uitbreiden! 
- Gedeelte tussen molenstraat, herzele en lammersweg op de grens met erpe-
mere schrapen waarbij vengebiedjes als steppingstones overblijven 
Compromisvoorstel : algemeen een actiezone van 50m, langs de Molenbeek van 
Ressegem tot Herzele een actiezone van maximaal 100m (of VEN of 
natuurgebiedgrens), de zijlopen die voldoende groot zijn en permanent 
waterdragend een actiezone van maximaal 25 tot 50m dragen  

Volgende gebieden moeten herbevestigd worden : het gebied ten noorden van 
Woubrechtegem aansluitend aan de Molenbeek, het gebied noordelijk van de 
Molenbeek tussen Ressegem en Herzele noordelijk van de Molenbeek. (kaart : 
HER 3) 

Tererpenbeek bovenloop en hoofdzijlopen tot Aaigem een actiezone van 50m.  
(kaart : DHN 5) 

452.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Molenbeek van bron tot monding: 
verwevingsgebied binnen corridor. 

453.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. 

Aandacht voor gemeentelijk project: aanplant van (geboorte-)bos aan de 
Steenbeek (63.22) te Heldergem. De gemeente verondersteld dat de uitbreiding 
van bos in de beekvallei, met natuur- en boselementen en 
landschapselementen, geen probleem zal zijn. 

454.  Boerenbond 63.22 Steenbeek en zijbeken (Heldergem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept 1, er 

De Molenbeek-Ter Erpenbeek is de belangrijkste beekvallei van deze 
deelruimte. Er is potentie om de natuurlijke structuur te versterken in de 
langsrichting van de beek, door integratie van de zijlopen, bronamfitheaters en 
de flanken en diverse gradiëntsituaties. Het actiegebied is voldoende ruim 
genomen om al deze aspecten mee te nemen, maar binnen de actie komen ook 
gebieden voor die een zuivere landbouwfunctie behouden. Het criterium om 
beekvalleien al dan niet op te nemen in de Vlaamse visie heeft geen verband 
met het feit of ze al dan niet permanent watervoerend zijn.  

Aandachts- en discussiepunten bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties.  

Het hernemen van de agrarische bestemming voor het gebied tussen Ressegem 
en Aaigem wordt toegevoegd aan de omschrijving van de actie.  
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zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept van verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels. 
Groenbestemmingen die er deel van uitmaakten kunnen verweving zijn 
Tererpenbeek en zijbeken oa Steenbeek van Aaigem tot Mere 
Compromisvoorstel : actiezone van 100m langs de hoofdloop en 50m langs de 
zijbeken, voor zover de grens niet op de grens met het VEN of groengebied 
gelegd wordt. 
Heetsevelde en Langemunte ten zuiden van Mere herbevestigen. (kaart DHN 4 
– EMS 3) 

455.  Boerenbond 63.23 en 63.24 en 63.25 Molenbeek en zijbeken (Haaltert-Aaigem-Mere) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept 1, er 
zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept van verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels. 
Groenbestemmingen die er deel van uitmaakten kunnen verweving zijn 

456.  Boerenbond 63.26 Molenbeek Tererpenbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn KLE.s 
aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept van 
verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels geen verweving 
gewenst. 
Compromisvoorstel actiezone van maximaal 50m op de Molenbeek. (kaart : 
EMS 2-HER 3) 

457.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Holbeek en zijtakken 64.13. Holbeek: voorstel enkel vloer- en kruinbreedte 
vastleggen. 

Hoppelbeek, Strigt en Wijmenier: vraag om te schappen en op te nemen in 
herbevestigd gebied. 

458.  Boerenbond 64.13 Holbeek en zijbeken (Woubrechtegem-Aaigem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn KLE.s 
aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept van 
verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels.. 
Groenbestemmingen die er deel van uitmaakten kunnen verweving zijn (kaart 
HER 8) 

459.  Boerenbond 64.14 Zijbeek Molenbeek-Ter Erpenbeek rond Gotegem/Hazelbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn veel 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels, meer 
verweving niet gewenst 

460.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Bos Ressegem Langeveld 65.8: natuurgebied en afbakening Grep (zie 125). 
Wijmenier en de Wijngaard. 

461.  Boerenbond 65.8 Bos Ressegem 
bosgebied beperken tot huidige invulling als groengebied, geen uitbreidingen 
mogelijk nog gewenst. 

462.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

69.4 Kasteelpark du Parc-Locmaria: parkgebied volgens gewestplan 
(hernemen). 
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463.  Boerenbond 65.9 Blauwbossen en omgeving 
bosgebied beperken tot huidige invulling als groengebied, geen uitbreidingen 
mogelijk nog gewenst.  
54/63 §7 blauwbossen 
Hier is geen versterking gewenst. Dit is een onnatuurlijke evolutie van de 
omgeving. Bestaande toestand behouden. 
Voorstel Schrappen 

 

Gebied 125. Bovenloop Molenbeek – Ter Erpenbeek en zijbeken 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

464.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Ter Erpenbeek-Molenbeek en zijbeken (62.6). Kern beperken tot 50m rondom 
beek als VEN. 

Ter Erpenbeek en Molenbeek (62.6) tot 300m behalve de kouters Ter 
Erpenkouter (ten zw en ten no van de Arestraat), Everlee (ten zw van Bokstraat), 
Otterkant, Aaigemsveld. 

Er was in de klankbordgroep een redelijk grote consensus om voor de 
Molenbeek te gaan naar een versterking van het VEN, als hoofdbeek van dit 
deel van de Vlaamse Ardennen. 

Het hernemen van de agrarische bestemmingen in de omgeving van deze beken 
zal als discussiepunt worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties 

465.  Boerenbond 62.6 Molenbeek-Ter Erpenbeek (tussen Zottegem en Mere) 
Imperatief beperken tot het huidige Ven gebieden 
Wat wegvalt maakt integraal deel uit van het agrarisch gebied  
De percelen zijn hoofdzakelijk weiland of akkerland maar zijn essentieel voor het 
nabijgelegen landbouwbedrijf. Er liggen meerdere bedrijfszetels en dus ook hun 
huiskavels in het gebied zoals het hier afgebakend is. 

argumentatie: totale afwezigheid van elementen die de keuze voor natuur 
zouden kunnen verantwoorden en bovendien bestaande KLE.s zijn voldoende 
- Vanaf molenbeek, herzele tot pardassenhoek , zottegem dient men zeker het 
gebied te beperken tot het bestaande VENgebied omwille van de aanwezigheid 
van meerdere belangrijke landbouwbedrijven.. De aansluitende 
groenbestemmingen kunnen hier blijven deel uitmaken van het concept 3.6. 
geïsoleerde stukken functioneren als steppingstones. (pardassenhoek) 
- Zuidelijke tak van de molenbeek ten zuiden van de pardassenhoek, herzele of 
zottegem, gebied genoemd ter erpenkouter tot schonenberg, zeker te schrappen 

- Stroomopwaarts vanaf de samenvloeiing met de meilegembeek enkel het ven 

weerhouden, de rest schrappen (meerdere bedrijfszetels met huiskavels) 

Compromisvoorstel Voor de zijlopen die voldoende groot zijn en permanent 
waterdragend een actiezone van maximaal 25 tot 50m. Voor de bovenloop van 
de Molenbeek een actiezone van 50m. 
Volgende gebieden moeten herbevestigd worden : gebied molen Ter Rijst ten 
zuidwesten van Herzele en het gebied aan de noordzijde aansluitend bij de 
Molenbeek, het gebied Doom tussen Sint-Lievensbronbeek en ’s 
Heerendijkbeek. (kaart : HER 3) 

466.  Vlaams Agrarisch Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Molenbeek van bron tot monding: 
verwevingsgebied binnen corridor. 

De Molenbeek-Ter Erpenbeek is de belangrijkste beekvallei van deze 
deelruimte. Er is potentie om de natuurlijke structuur te versterken in de 
langsrichting van de beek, door integratie van de zijlopen, bronamfitheaters en 
de flanken en voor diverse gradiëntsituaties op de steilrand. Het actiegebied is 
voldoende ruim genomen om al deze aspecten mee te nemen, maar binnen de 
actie komen ook gebieden voor die een zuivere landbouwfunctie behouden. Het 
criterium om beekvalleien al dan niet op te nemen in de Vlaamse visie heeft 
geen verband met het feit of ze al dan niet permanent watervoerend zijn of in 
een register zijn opgenomen.  

Gebied Molen Ter Rijst: de begrenzing zoals voorzien op de kaart van het 
programma voor overleg wordt opnieuw gehanteerd. 

Aandachts- en discussiepunten bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties. 
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Centrum 

467.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Zijbeken (63.20): Willebeek en Plankebeek beperken tot 150m en zijbeek van de 
Willebeek ter hoogte van Pardassenhoek beperken tot 50m. Kouters uit te 
sluiten. Bestaande natuurgebieden behouden. 

468.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Willebeek: geen bron thv Godveerdegem: gebied tussen Godveerdegem en 
Erwetegem: HAG 

469.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

Alle zijbeken beperken tot 50m: Speibeek vanaf Tervarent, ’s Heerendijkbeek 
(63.21) vanaf de kruising met de trambaan, Oude Wijmenier op Evendael, 
Vijver+ Grep (63.25?). 

470.  Boerenbond 64.10 Meilegembeek, Plankenbeek en zijbeken (Godveerdegem/Erwetegem) 
ok voor zoverre huiskavels vermeden worden. Het voorstel is hier om voor de 
hoofdlopen een actiezone van 50m te hanteren of groen of VEN als buitengrens 
(kaart : ZOT 9) 

471.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Beek langs Oud Hof ter Erpen – Vossenhoek( (-Schonenberg), 64.11. 

Hiervoor wordt verwezen naar 62.6 Ter Erpenbeek-Molenbeek en Zijbeken: ‘voor 
beken die niet in het register voorkomen vloer- en kruinbreedte.’ 

472.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Zijbeken Ter Erpenbeek 64.12. 

Hiervoor wordt verwezen naar 62.6 Ter Erpenbeek-Molenbeek en Zijbeken: ‘voor 
beken die niet in het register voorkomen vloer- en kruinbreedte.’ 

473.  Boerenbond 65.6 Pardassenhoek, Lange veld en Blauwbossen 
(Grotenberge/Ressegem/Mere-Aaigem, verspreid langs Ter Erpenbeek) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen.Er is nog veel mogelijkheid voor inbreiding. 
Pardassenhoek – Wolvenhoek : actiezone van 50m langs de waterlopen (kaart : 
ZOT 10) 

Pardassenhoek. Zie opmerkingen 386-387, 432-436 

 

Gebied 126. Vallei van de Molenbeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

474.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Gunstig advies inzake gewenste ruimtelijke structuur, programma voor uitvoering 
en voorstel herbevestigen gebieden, mits rekening gehouden met opmerkingen 
(o.a. maximaal herbevestigen). 

Het projectteam neemt kennis van dit standpunt 

475.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt kennis van dit standpunt 

476.  Boerenbond 63.16 Molenbeek-Anderbroek (Haaltert/Kerksken/Denderhoutem/Welle) 
verweving kan maar de strook dient absoluut imperatief ingeperkt te worden tot 

Er werd rekening gehouden met het visiegebied van het erkend natuurreservaat. 
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de bestaande groenbestemmingen, NIET breder. 
Er zitten heel wat bedrijfszetels in de buurt en deze gronden zijn van zeer groot 
belang. 
Voor de bovenloop volstaat een actiezone van 50m tot aan de Eilandstraat 
(Haaltert) en verder stroomafwaarts 100m. (kaart : DHN 1) 

477.  Natuurpunt Bij de differentiatie binnen dit gebied dient bijzondere aandacht te gaan naar het 
voldoende inkapselen van het gebiedje “Keelman” te Denderhoutem binnen een 
ruime natuurbuffer 

478.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

Gebied 127. Vallei van de Wildebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

479.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Gunstig advies inzake gewenste ruimtelijke structuur, programma voor uitvoering 
en voorstel herbevestigen gebieden, mits rekening gehouden met opmerkingen 
(o.a. maximaal herbevestigen). 

Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

480.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

481.  Boerenbond 63.18 Wildebeek (Denderhoutem-Welle) 
verweving kan maar de strook dient absoluut imperatief ingeperkt te worden tot 
de bestaande groenbestemmingen, NIET breder. 
Er zitten heel wat bedrijfszetels in de buurt en deze gronden zijn van zeer groot 
belang. 
De vertakking in de richting van de terwarentstraat,haaltert vanuit daal of 
zonnestraat in haaltert is uitgesloten en dient geschrapt te worden (kaart : DHN 
3) 

482.  Boerenbond 64.6 Wildebeek (Denderhoutem/Welle) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn veel 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels, meer 
verweving niet gewenst 

De begrenzing zoals voorzien op de kaart van het programma voor overleg 
wordt opnieuw gehanteerd voor de zuidoostgrens. 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties. 

483.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 
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Gebied 128. Bovenloop Vogelenzangbeek, Dommelbeek en Biest 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

484.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Gunstig advies inzake gewenste ruimtelijke structuur, programma voor uitvoering 
en voorstel herbevestigen gebieden, mits rekening gehouden met opmerkingen 
(o.a. maximaal herbevestigen). 

Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

485.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

486.  Boerenbond 63.12 en 63.13 Vogelenzang-, Dommel- en Biestbeek (Outer-Nederhasselt-
Denderhoutem-Heldergem-Iddergem) 
verweving kan maar de strook dient absoluut imperatief ingeperkt te worden tot 
de bestaande groenbestemmingen, NIET breder. 
Er zitten heel wat bedrijfszetels in de buurt en deze gronden zijn van zeer groot 
belang. 
Vogelenzang stroomopwaarts, westelijk van de Scheidstraat : actiezone van 50 
m (kaart : DHN 6) 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties 

487.  Boerenbond 64.5 Molenbeek-Vogelenzangbeek (deel tussen Iddergem en Denderhoutem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn veel 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels, meer 
verweving niet gewenst 

Het gebied is natuurgebied op het gewestplan. 

488.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

Gebied 129. Molenbeek en Oliemeers-Kipsteekbeek /Omgeving Vogelenzang 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

489.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Gunstig advies inzake gewenste ruimtelijke structuur, programma voor uitvoering 
en voorstel herbevestigen gebieden, mits rekening gehouden met opmerkingen 
(o.a. maximaal herbevestigen). 

Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

490.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Haaltert 

De voorstellen uit de ruimtelijke visie stroken met de opties uit het GRS. Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

491.  Pronvincie Oost-
Vlaanderen 

Het ontginningsgebied ten noorden van de stad Ninove wordt mee opgenomen 
in het stedelijk gebied. 

492.  Boerenbond 63.14 Oliemeers-, Kipsteek- en Molenbeek (Denderhoutem-Iddergem-Ninove) 
verweving kan maar de strook dient absoluut imperatief ingeperkt te worden tot 
de bestaande groenbestemmingen, NIET breder.  
Er zitten heel wat bedrijfszetels in de buurt en deze gronden zijn van zeer groot 

Zolang er geen definitieve beslissing is genomen over de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Ninove in het kader van het provinciaal RUP worden de 
randgebieden opgenomen in actiegebied op Vlaams niveau. De veronderstelling 
is dat de provincie het randstedelijk groengebied uitwerkt. De actie wordt daarom 
opgenomen in categorie III.  

 Er wordt voor gezorgd dat er geen overlap is tussen herbevestiging en acties 



Operationeel uitvoeringspogramma 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Vlaamse Ardennen   

mei 2009

93/102 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

belang. 
De uitwassen aan expresweg,ninove te okegem kunnen absoluut niet, evenmin 
de uitwassen in ninove en haaltert in het gebied genoemd herlinkhove en 
omgeving 
Langs de Oliemeersbeek volstaat een actiezone van 50m. 

die mogelijk voorzien worden in het provinciaal RUP.  

Het ontginningsgebied wordt volledig in actiegebied opgenomen. 

493.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Denderleeuw 

Er moet bij de begrenzing van dit gebied rekening gehouden worden met de 
woonlinten Bakergemveldbaan en Enestraat. 

Het gebied blijft opgenomen in actiegebied zodat relatie tussen het wonen en het 
natuurgebied mee onderzocht kunnen worden. Aandachtspunt bij verdere 
uitwerking van de uitvoeringsacties.  

494.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

Gebied 130. Dendervallei te Okegem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

495.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Roosdaal 

Gunstig advies. Het projectteam neemt akte van die standpunt 

496.  Boerenbond 63.15 Neerbeek (Okegem-Ninove) : ok Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

497.  Boerenbond 65.5 Phenixberg : ok Het projectteam neemt akte van dit standpunt 

498.  Natuurpunt In de Phenixberg te Okegem overschrijdt de recreatieve voorziening de 
draagkracht van het gebied. Hier dient in samenwerking met de visclub maar 
een harmonieuze oplossing gezocht te worden. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsactie. 

499.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

‘Het hernemen van de agrarische bestemming voor het landbouwgebied tussen 
Haaltert en Liedekerke,’ wordt toegevoegd.  

500.  Natuurpunt De omgeving van de Grote Meersen dient dringend opgewaardeerd te worden 
tot een volwaardig natuurgebied, zodat er ook beleidsmatige stappen kunnen 
gezet worden tot betere bescherming en inrichting van het gebied. 

Aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties 

501.  Natuurpunt In het actieplan moet de realisatie van een deftige buffer tussen het 
industrieterrein en de Dender worden opgenomen. De industrie moet hier haar 
verantwoordelijkheid nemen. 

Het bufferen van indrustriegebied maakt deel uit van de inrichting van het 
industriegebied en dient in de provinciale actie aan bod te komen. 

 

Gebied 131. Beekvalleien en bossen rond de Beverbeek en de Kabbeek, inclusief Bekenhol en Duivenbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

502.  College van 
Burgemeester en 

Beverbeek (62.3 kaart 6), breedte van 100m (vanaf midden van beek). De Beverbeek vormt samen met de andere elementen van de natuurlijke 
structuur een belangrijk geheel in de Vlaamse Ardennen. Er is potentie om de 
natuurlijke structuur te versterken in de langsrichting van de beek, door integratie 
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schepenen Herzele 

503.  Boerenbond 62.3 Molenbeek-Beverbeek (Nederhasselt-Aspelare-Ophasselt) 
62.4 Kabbeek en zijbeek (Aspelare-Sint-Antelinks) 
65.4 Destelbergbos en Waalhove (Aspelare-Sint-Antelinks) 
Beperken tot de VEN gebieden. Wat wegvalt maakt integraal deel uit van het 
agrarisch gebied 
De percelen zijn hoofdzakelijk weiland maar zijn essentieel voor het nabijgelegen 
landbouwbedrijf 
Eventueel is verweving te overwegen op voorwaarde dat er geen verdringing 
optreed. 
Te schrappen: 
- Ten zuiden van Nederhasselt, ten noorden van de Muylemstraat, Ninove valt 
het gedeelte dat geen ven is weg en wordt aangesloten bij het gebied 1.1 
(agrarisch) wat de werkelijke toestand is. 
- Gebied, ten noorden van het Schoolstraatje en de Cyriel Prieelstraat, Ninove 
dient de volledige aftakking geschrapt te worden. Er is niets dat deze 
natuurontwikkeling verantwoord. De aangegeven bosjes zijn fictief! De bomen 
die er te vinden zijn kunnen moeilijk een bos genoemd worden maar zijn 
simpelweg KLE.s. Dit is onaanvaardbaar: integraal schrappen en bij het 
agrarisch gebied voegen. 
- Ten zuiden van Sint Antelinks, ten zuiden van de Tortelboomstraat, Ninove valt 
het gedeelte, genaamd Tortelboom, dat geen ven is weg en wordt aangesloten 
bij het gebied 1.1 (agrarisch) wat de werkelijke toestand is. 
- Ten zuiden van Sint Antelinks, ten noorden van de Brakelsesteenweg, Ninove 
gebied Broodhoek en Hegge, Zuurstraat, Ninove vallen gedeelten waar geen 
VENis weg naar het egrarisch gebied. Er zijn heel wat bedrijven die hier buiten 
het ven belangrijks percelen hebben liggen en bovendien is buiten KLE hier 
geen extra natuurwaarde te vinden. 
- Ten oosten van de straat Beverbeek, Ninove op de grens met Herzele eindigt 
het gebied 
De geschrapte gedeelten die naar het westen en het noorden liggen worden bij 
het agrarisch gebied gevoegd. De gedeelten VEN blijven natuur (als 
steppingstones).reden: totale afwezigheid van elementen die de keuze voor 
natuur zouden kunnen verantwoorden en daarentegen ; bestaande KLE.s zijn 
voldoende 
Het is absoluut prioritair dat men hier een actiezone van 50m respecteert op alle 
hoofdlopen en eventueel de bijlopen die permanent waterdragend zijn. (kaart 
HER 2 – DHN 8) 

504.  Natuurpunt Landbouw als hoofdfunctie is niet aanvaardbaar voor de Beverbeekvallei. Hier is 
een aankoopproject gestart. Het is de bedoeling dat het volledige beekalluvium 
op termijn als natuurreservaat wordt ingericht.  

505.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Corridor 50m (25m langs weerszijden beek) : Beverbeek 

506.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Buffer van Kabbeek van max 20m. 

van de zijlopen, bronamfitheaters en de flanken en voor diverse gradiëntsituaties 
op de steilrand. Het actiegebied is voldoende ruim genomen om al deze 
aspecten mee te nemen, maar binnen de actie komen ook gebieden voor die 
een zuivere landbouwfunctie behouden. Het criterium om beekvalleien al dan 
niet op te nemen in de Vlaamse visie heeft geen verband met het feit of ze al 
dan niet permanent watervoerend zijn of opgenomen zijn in een register.  

Aandachts- en discussiepunten bij verdere uitwerking van de uitvoeringsacties 
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507.  Boerenbond 63.6 Roostbossen – Wageveld (Aspelare) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn KLE.s 
aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept van 
verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels geen verweving 
gewenst. 

508.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Duivenbos (65.3): gebied binnen Huigeveldstraat, Ransbeekstraat, Zavelstraat 
tot doorsteekweg met Kokkestraat, Kokkestraat, Mollestraat, Kauwstraat. 
Noordelijk deel boven insteekweg (Zavelstraat, Kauwstraat, Kokkestraat 
beperkten tot 50m rond zijbeek van de Ransbeek). Natuurgebieden + 
ankerplaatsen + VEN. 

Ransbeek: 50m voor samenvloeiing, 100m na samenvloeiing. Ransbeek 
ontbreekt in deze studie. 

509.  Boerenbond 65.3 Duivenbos (Sint-Antelinks/Sint-Lievens-Esse) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen kunnen uitsluitend op door landbouw niet meer 
in gebruik zijnde percelen in de aansluitend op het bos : parallel met de 
ransbeekstraat, herzele; noordzuid uitbreiding niet aanvaardbaar 
Ten noorden van de Duivenbossen kan naar meer verweving gezocht worden. 
Zeer belangrijk voor de betrokken bedrijven is dat men aan de Zavelstraat het 
VENgebied als begrenzing neemt.  
Het is absoluut prioritair dat men hier een actiezone van 50m respecteert op alle 
hoofdlopen en eventueel de bijlopen die permanent waterdragend zijn. (kaart 
HER 2) 

510.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Omgeving Hof ter Ranst : buffer van max 50m  

511.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Destelbergbos (65.4) beperken tot zijbeek Kapbeek (62.4). Kapbeek+zijbeek 
Kapbeek 50m vanaf de beek. Bestaande bosjes en natuurgebied behouden + 
aan de Roeselarestraat. 

512.  Boerenbond 63.7 zijloop Beverbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn KLE.s 
aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept van 
verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels geen verweving 
gewenst. 

513.  Natuurpunt In het kader van het project Beverbeekvallei vraagt natuurpunt 63.7 (zijloop 
Beverbeek ter hoogte van Zevenkoten) op te nemen als het concept ‘Behoud en 
versterking van uitgesproken natuurwaarden in beek- en riviervalleien en op 
valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem. 

514.  Boerenbond 63.8 Galgenvijverbeek en zijbeek (Outer) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied 1, er zijn 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels geen verweving 
gewenst. 

515.  Natuurpunt In het kader van het project Beverbeekvallei vraagt natuurpunt 63.8 
(Galgenvijverbeekje en Raspeybeekje) op te nemen als het concept ‘Behoud en 
versterking van uitgesproken natuurwaarden in beek- en riviervalleien en op 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties. 
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valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem. 

516.  Boerenbond 63.9 Molenbeek Beverbeek 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn KLE.s 
aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept van 
verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels geen verweving 
gewenst. 

517.  Natuurpunt In het kader van het project Beverbeekvallei vraagt natuurpunt 63.9 
(benedenloop Molenbeek-Beverbeek) op te nemen als het concept ‘Behoud en 
versterking van uitgesproken natuurwaarden in beek- en riviervalleien en op 
valleiflanken met ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem. 

518.  Boerenbond Outer, landbouwgebied bij Ninove moet herbevestigd worden (kaart DHN 7) 

519.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Leenbroekbeek (64.3): vanaf Oude Gentweg 50m. Leenbroekbeek voor Oude 
Gentweg en zijbeken beperken tot vloer- en kruinbreedte. 

520.  Boerenbond 64.3 Leenbroek-, Molen-, Mussen- en Bodembeek (Sint-Lievens-
Esse/Steenhuize-Wijnhuize/Erwetegem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn veel 
KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept 
van verweving te verantwoorden, heel veel bedrijfszetels met huiskavels, meer 
verweving niet gewenst 

521.  College van 
Burgemeester en 
schepenen Herzele 

Mussen(hoek)beek, Ertsbrugbeek en Bodembeek, 64.4. 

Mussenhoekbeek 50m; Ertsbrugbeek vanaf de trambaan 50m; Bodembeek 
vanaf de Hekkestraat 50m. Ertsbrugbeek voor trambaan, Bodembeek voor de 
Hekkestraat, zijbeek van de Mussenhoekbeek beperken tot vloer- kruinbreedte. 

522.  Boerenbond 64.4 Mussenhoekbeek, Ertsbrugbeek en Bodembeek (Sint-Lievens-
Esse/Steenhuize- Wijnhuize/Erwetegem) 
compromisvoorstel : actiezone van 50m op alle hoofdlopen en eventueel de 
bijlopen die permanent waterdragend zijn. (kaart HER 2) 

Conform de visie wordt het verwevingsgebied beperkt tot het alluviale gedeelte 
van de beekvallei.  

523.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

69.3 Kasteelpark Steenhuize. Parkgebied hernemen volgens gewestplan. Wordt opgenomen in de omschrijving van de actie.  

Conform de benadering van andere gebieden in vergelijkbare situatie wordt het 
domein wel opgenomen in actiegebied. Er kan onderzoek gebeuren naar 
verweving.  

 

Gebied 132. De Parkbosbeek en Ophasseltbeek en zijlopen stroomopwaarts, Uilenbroek, Ophasselt- en Parkbos 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

524.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

65.1 Park- en Hasseltbos. Huidig natuurgebied behouden, hierbinnen is 
bebossen toegestaan. Verdere uitbreiden van bebossing zal ankerplaats echter 
uniform maken. Bos vernielt de ankerplaats. 

Park- en Hasseltbos is een belangrijk onderdeel van de natuurlijke structuur op 
Vlaams niveau. Een groot deel ervan is ook Europees beschermd. Dit gebied 
dient ingebed te worden in een groter geheel van de natuurlijke structuur. Daarin 
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525.  Boerenbond 65.1 Park- en Hasseltbos (Ophasselt-Sint-Maria-Lierde) 
boscomplex dient beperkt te worden tot de grenzen van het desbetreffende 
VENgebied. De bosuitbreidingen vermijden actief door de landbouw gebruikte 
percelen.Er is nog veel mogelijkheid voor inbreiding. 
Imperatief GEEN uitbreidingen buiten dit gebied vermits er heel veel bedrijven 
aansluiten op dit complex met zetels en huiskavels (kaart GER 1) 
Parkbosbeek : actiezone van 25 tot 50m (uitzonderlijk en zeer beperkt 100m). 
(kaart HER 1) 

526.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

69.2. Gapenberg – deel van Hasseltbos. De Deyn natuurgebied hernemen 
volgens gewestplan. 

527.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 
(landbouwraad) 

Landbouwbedrijf Gapenberg 29 (kaart). Bedrijfsgronden nodig voor beweiding 
melkkoeien aan rand van geplande Hasseltbos (65.1). 
Vraag om rekening te houden met alle vernoemde elementen (investeringen, 
toekomstige overname, milieuvergunning, gemengd bedrijf dus geringere 
milieubelasting…) en dit familiaal bedrijf de nodige (werkbare) toekomstkansen 
te bieden.  
Landbouwbedrijf Gapenberg 48. Zelfde redenering (ook zelfde type bedrijf) als 
landbouwbedrijf Gapenberg 29. Zelfde vraag. 

528.  ABS Vragen garanties voor ontwikkelingsmogelijkheden voor 2 bedrijven langs de 
Gapenberg  

529.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

67.1 Infiltratiegebied Parkbos en Bekenhol.  Gebied schrappen als 
infiltratiegebied. Leenbroekbeek (64.3): breedte van 50m. 

530.  Boerenbond 67.1 Infiltratiegebied parkbos en Bekenhol (Steenhuize-Wijnhuize/Erwetegem) 
Het gebruik van de benaming infiltratiegebied is onaanvaardbaar. Dit is geen 
waterbeleid. Het is heel erg dat men onder de mom van waterbeleid natuur wil 
poneren. Dit is onaanvaardbaar. Overigens is dit gebied op een heuvelflank 
gelegen wat niet echt de beste plaats is om infiltratie te bewerkstelligen! 
voorstel om te schrappen vermits de invulling perfect mogelijk is binnen het 
beleid inzake kleine landschapselementen; er is geen intrinsieke waarde die 
specifiek het ruimtelijk concept inzake mozaïek kan verantwoorden. (kaart HER 
1) 

531.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Bekenhol als brongebied van leenbroekbeek mee opnemen in corridor van 50m 
langs de leenbroekbeek. Actieve landbouwbedrijven met verbreding 
(hoevetoerisme) mee opnemen in HAG. 

532.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

64.1 Kakebeek (Geraardsbergen/Lierde). Tot aan gemeentegrens - Parkbosbeek 
breedte van 50. 

533.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Herzele 

64.1 (Kakebeek tussen Hasseltbos en Uilenbroek?) Parkbosbeek: 100m links en 
rechts van de beek. 50m voor beek + 50m voor bosuitbreiding, over 1500m op 
grondgebied Herzele, maakt bos van 15ha. 

534.  Boerenbond 64.1 Kakebeek (Lierde) 
Compromisvoorstel : actiezone van 25 tot 50m overwogen te worden 
(uitzonderlijk en zeer beperkt 100m). (GER 1) 

spelen zowel de beekvalleien als de verbindingen over de interfluvia heen een 
belangrijke rol. Het actiegebied is voldoende ruim genomen om al deze aspecten 
mee te nemen, maar binnen de actie komen ook gebieden voor die een zuivere 
landbouwfunctie behouden.  

Aandachts- en discussiepunten bij verdere uitwerking van de uitvoeringsactie.  

Voor het gebied ter hoogte van Waasbergdries wordt voorzien in herbevestiging 
aansluitend op het gebied Stuivenberg. Er wordt voorzien in een gewestelijk 
RUP voor de differentiatie van het agrarische gebied als verwevingsgebied voor 
de Kalebeek. 

Voor de zijbeek van de Ophasseltbeek ter hoogte van Spende wordt het 
agrarisch gebied herbevestigd en de opmaak van een gewestelijk RUP voor 
differentiatie van het agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied voorzien. 
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535.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Lierde 

Vraag om van het actiegebied in het noorden van de gemeente ongeveer 250ha 
(waarvan 75%) akker, te herbevestigen. 

536.  Boerenbond 62.2 Uilenbroek 
integraal te schrappen, het is integraal landbouwgebruik (akkerbouw), de 
percelen zijn zeer belangrijk voor de bedrijfsvoering (minstens 3 bedrijfszetels 
binnen gebied gelegen met aansluitende huiskavels); Het gedeelte VEN blijft 
natuur (als steppingstones).argumentatie: totale afwezigheid van elementen die 
de keuze voor natuur zouden kunnen verantwoorden en bovendien bestaande 
KLE.s zijn voldoende 

537.  Boerenbond 63.1 Klemhoutbeek (stroomopwaarts deel, Erwetegem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied, er zijn KLE.s 
aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk concept van 
verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels geen verweving 
gewenst. 
Compromisvoorstel  : actiezone van 25 tot 50m  (uitzonderlijk en zeer beperkt 
100m) (kaart ZOT 8) 

538.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Klemhoutbeek : corridor 50m (25m langs weerszijden beek)  

539.  Boerenbond 63.2 Sempelkouterbeek  
Zeer belangrijk : integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch 
gebied, er zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit 
ruimtelijk concept van verweving te verantwoorden, zeer veel bedrijfszetels met 
huiskavels en zelfs bedrijfszetels in de voorgestelde gebieden gelegen. Met een 
beleid inzake KLE.s kan de landbouw verder leven en ontwikkelen. 
Verweving is hier uitgesloten (tenzij binnen de groenbestemmingen) (kaart ZOT 
8) 

540.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Sempelkouterbeek : corridor 50m (25m langs weerszijden beek) 

541.  Boerenbond 63.3 zijloop broekbeek integraal te schrappen en gebied te integreren in 
agrarisch gebied, er zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering 
onder dit ruimtelijk concept van verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met 
huiskavels geen verweving gewenst. 

542.  Boerenbond 63.4 Ophasseltbeek  
Zeer belangrijk : integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch 
gebied, er zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit 
ruimtelijk concept van verweving te verantwoorden, zeer veel bedrijfszetels met 
huiskavels en zelfs bedrijfszetels in de voorgestelde gebieden gelegen. Met een 
beleid inzake KLE.s kan de landbouw verder leven en ontwikkelen. 
Verweving is hier uitgesloten (tenzij binnen de groenbestemmingen) 
Compromisvoorstel (behalve voor de zijbeek ten noorden van hemelveerdegem) 
: actiezone van 25 tot 50m (uitzonderlijk en zeer beperkt 100m oa tussen de 
samenloop van de Kalebeek en de Ophasseltbeek en de Smeerebbestraat in 
Smeerebbe-Vloezegem) 
(kaart BLH 6-GER 2) 

543.  Vlaams Agrarisch Ophasseltbeek : corridor 50m (25m langs weerszijden beek)  
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Centrum 

 

Gebied 133. Molenbeek tussen N42 en Dendervallei en Ophasseltbeek stroomafwaarts Ophasselt 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

544.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
Geraardsbergen 

Landbouwbedrijf Rapidelaan 30 (zelfde uitbaters als Atembeekstraat 117, 
gebieden 91 en 98, kaart). Vraag om huiskavel te herbevestigen (uitbreiding 
gebied 113) en vrijwaren van concept 63.4. 

545.  Boerenbond 63.4 Ophasseltbeek (Ophasselt/Smeerebbe-Vloerzegem) 
Verweving is hier uitgesloten (tenzij binnen de groenbestemmingen) 
(kaart GER 3) 

Ophasseltbeek stroomafwaarts N42c tot Vloerzegem is vooral belangrijk in 
functie van de continuïteit van de natuurlijke structuur tussen Park- en 
Ophasseltbos en de Dender. Het gebied is aangeduid als verwevingsgebied. 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen worden bij de verdere uitwerking 
van de uitvoeringsacties 

546.  Boerenbond 62.1 Molenbeek, Pachtbosbeek en Moenebroekbeek 
ISchappen van het gedeelte buiten het VEN 
- ten oosten van Grijsdauwe en Molendijk in Geraardsbergen, genaamd 
Mussenhoek 
- ten oosten van de Varingstraat, Geraardsbergen en ten zuiden van de 
Vloerzegemstraat, Geraardsbergen, genaamd Vloerzegem 
- ter hoogte van de Boesberg tot tegen het VEN en het habitatgebied, ten 
noorden van de Ruisenbroek, Geraardsbergen verder het westelijk deel dat niet 
in het VEN zit maar habitat is , indien gewenst verweving (sluit aan bij 
nabijgelegen kaart) 
in dit laatste gedeelte liggen er wel een aantal zeer belangrijke kavels voor 
nabijgelegen bedrijven. Het is aangewezen hiermee maximaal rekening te 
houden 

547.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

gebied rond kakelenberg: Buffer vanaf broekbeek en verder langs larebeek van 
100m + aansluitend het natuurgebied. Het gebied kakelenberg tussen N460 en 
Larebeek: HAG 

De Molenbeek, Pachtbosbeek en Moenebroekbeek is opgenomen in de 
natuurlijke structuur. Er wordt afgestemd met acties in het kader van het 
integraal waterbeleid.  

Het gebied rond Kakelenberg en ten oosten ervan is grotendeels opgenomen in 
het visiegebied van een natuurreservaat. De beheerder heeft niet ingestemd met 
herbevestiging van delen van het visiegebied. Het westelijk gedeelte is in beeld 
voor bijkomend ontginningsgebied. 

548.  Boerenbond 63.5 Molenbeek (Zandbergen/Idegem/Voorde/Smeerebbe-Vloerzegem) 
verweving alleen binnen groenbestemmingen 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties 

549.  Boerenbond 65.2 bosuitbreiding stortplaats 
bosgebied beperken tot huidige invulling als groengebied, geen uitbreidingen 
mogelijk noch gewenst. 

Ten oosten en ten westen wordt het agrarisch gebied herbevestigd en is aldus 
geen bosuitbreiding voorzien.  

 

Gebied 134. Oppem- Voordebeek 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

550.  Boerenbond 64.2 Oppem-Voordebeek (Voorde-Appelterre/Eichem) 
integraal te schrappen en gebied te integreren in agrarisch gebied concept 1, er 
zijn KLE.s aanwezig , geen elementen om de klassering onder dit ruimtelijk 
concept van verweving te verantwoorden, bedrijfszetels met huiskavels 
verweving binnen groenbestemmingen 

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties 
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551.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

 

4.6 Opmerkingen bij gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma “Deelruimte 5. Vallei van de Bovenschelde met relatie tot 
Leiestreek” 

Algemeen 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

552.  Boerenbond In de visie voor dit gebied dient het wordt natuurcomplex vervangen te worden 
door ‘gebied’. 

De visie is in overeenstemming met de visie die voor het gebied is geformuleerd 
in de buitengebiedregio Leiestreek. 

 

Gebied 135. Scheldevallei tussen Nederzwalm en Gavere 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

553.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen van Zwalm 

Meilegem: historische meandering Schelde is al in het gewestplan Oudenaarde 
opgenomen als natuurgebied; ook project Neerwelden VLM. Aanpassingen zijn 
niet nodig. 

554.  Boerenbond Hermelgem, Meilegem. Dit actiegebied is uitgesproken landbouwgebied. Het 
agrarisch gebruik moet hier herbevestigd worden. Eventueel kan de grens met 
het habitatgebied een compromis zijn. (kaart : ZWA 4) 

In de ruimtelijke visie is verweving voorzien.  

Discussiepunt dat zal worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsacties 

 

Gebied 136. Scheldevallei tussen Nederzwalm en Oudenaarde 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

555.  Boerenbond Welden : dit gebied is integraal geruilverkaveld. Het is onaanvaardbaar om dit 
gebied niet maximaal te herbevestigen. De Oossebeek is een 
ruilverkavelingsbeek zonder bijzondere natuurwaarden. 
Het volledige gebied dient opgenomen te worden tot aan de ontsluitingswegen 
parallel aan de Rijtgracht nl de Hemelrijkstraat en de Rothweg. 
Het gebied tussen de Oossebeek en de Zwalm is gelegen in een 
landinrichtingsproject en kan actiegebied blijven. (kaart : OUD 1) 

556.  Boerenbond Het gebied ten westen van Nederename tegen de Schelde wordt rubriek 2, 
verwevingsgebied 

De Scheldevallei is een belangrijk element voor de ecologische structuur op 
Vlaams niveau. De visie voor de Scheldevallei is natuurgebied of 
natuurverwevingsgebied.  

Het hernemen van de agrarische bestemmingen zal als 
discussiepunt/aandachtspunt worden meegenomen bij de verdere uitwerking van 
de uitvoeringsacties.  

De ruilverkaveling rond Welden is uitgevoerd volgens oude stijl.  
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557.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Gebied tussen N435 en Zwalmbeek beperken tot 100 m corridor langs de 
Zwalmbeek. 
Rest HAG bij gebied 2 

558.  Milieufront Omer 
Wattez 

De gehele Scheldevallei mag een hoofdfunctie natuur dragen. Hier kunnen nog 
grote eenheden natuur (in ontwikkeling) gerealiseerd worden.  

559.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 
Absoluut geen prioritair RUP 

De omschrijving rond verweving wordt uitgebreid tot de flank van de 
Scheldevallei.  

Wordt beschouw als een actie van categorie II conform Leiestreek en Schelde-
Dender.  

 

Gebied 137. Scheldevallei tussen Oudenaarde en Berchem 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

560.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Kluisbergen 

Vraag om actiegebied te verkleinen: Rijtgracht kan als grens genomen worden. 
Landbouwgebieden ten zuiden mee herbevestigen. 

561.  Boerenbond Melden : dit volledige gebied maakt deel uit van een ruilverkaveling. De beste en 
drogere gronden grenzen aan de Schelde. De Boerenbond vraagt om het 
volledige gebied te herbevestigen tot aan de boorden van de Schelde (trekweg) 
en het natuurgebied (kaart : KLU 16) 

562.  Milieufront Omer 
Wattez 

De gehele Scheldevallei mag een hoofdfunctie natuur dragen. Hier kunnen nog 
grote eenheden natuur (in ontwikkeling) gerealiseerd worden.  

De Scheldevallei is een belangrijk element voor de ecologische structuur op 
Vlaams niveau. De visie voor de Scheldevallei is natuurgebied of 
natuurverwevingsgebied.  

Het hernemen van de agrarische bestemmingen zal als 
discussiepunt/aandachtspunt worden meegenomen bij de verdere uitwerking van 
de uitvoeringsacties.  

De ruilverkaveling rond Melden is uitgevoerd volgens oude stijl. 

563.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 
Absoluut geen prioritair RUP 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

Wordt beschouw als een actie van categorie II conform Leiestreek en Schelde-
Dender. 

 

Gebied 138. Scheldevallei tussen Berchem en de Gewestgrens 

 Actor(en) Opmerking Antwoord 

564.  College van 
Burgemeester en 
Schepenen Kluisbergen 

Vraag om actiegebied te verkleinen: Scheldestraat als grens. Zo komen drie 
landbouwbedrijven in herbevestigd gebied te liggen. 

565.  Boerenbond 20.1 Van Berchem tot Melden 
Dit gebied is uitgebreid naar de Schelde toe tussen Melden en Kluisbergen en 
verder naar de Turkenhoek toe. 

De Scheldevallei is een belangrijk element voor de ecologische structuur op 
Vlaams niveau. De visie voor de Scheldevallei is natuurgebied of 
natuurverwevingsgebied.  

Het gebied tussen de spoorlijn en de weg wordt toegevoegd aan het gebied voor 
herbevestiging.     
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566.  Boerenbond Turkenhoek : Dit is zeer goede grond. Dit gebied moet herbevestigd worden. 
(kaart : KLU 5) 

567.  Vlaams Agrarisch 
Centrum 

Turkenhoek herbevestigen tot tegen spoorlijn. Enkel buffer langs schelde. 
 

568.  Milieufront Omer 
Wattez 

De gehele Scheldevallei mag een hoofdfunctie natuur dragen. Hier kunnen nog 
grote eenheden natuur (in ontwikkeling) gerealiseerd worden.  

569.  Boerenbond PU 
Toevoegen: Het hernemen van de agrarische bestemming op de 
gewestplannen. 
het gebied moet niet gedifferentieerd worden vermits het integraal bij het HAG 
dient te horen 

Het hernemen van de agrarische bestemming op de gewestplannen is niet als 
afzonderlijk punt opgenomen voor acties die betrekking hebben op het uitwerken 
van verweving. In deze uitwerking wordt dit automatisch onderzocht. 

 

 

 

 


