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1 Inleiding 

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

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

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

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

- 150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk). 

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

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

In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Stand van zaken gevoerd proces 
Het planningsproces in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland startte begin 2005 en bestond uit: 

- infovergaderingen 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 (februari 2005); 

- overleg met provinciale diensten en bestendige deputaties waarop inzicht werd verschaft in de elementen die 
vanuit provinciale visies meegenomen moeten worden (maart-april 2005); 

- werksessies met een aantal sleutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en 
regiowerkingen (regionaal landschap, streekplatform, …) om zicht te krijgen op verwachtingen en vragen 
vanuit de rechtstreeks betrokken sectoren (maart-april 2005). 

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op met een aanzet tot beleidsdoelstellingen en ruimtelijke 
concepten voor de open ruimte in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland. Deze nota kwam tot stand op basis 
van een bundeling, confrontatie en afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken 
gemeenten, provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en 
ruimtelijke ordening); sleutelfiguren van belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren 
(regiowerkingen).  

In juni 2005 werden over de verkenningsnota overlegsessies georganiseerd met alle actoren. Op basis van de 
reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere Vlaamse administraties (natuurlijke rijkdommen, 
toerisme, openbare werken…) werd een programma voor uitvoering en onderzoek opgesteld. In december 2005 
werd dit programma toegelicht en overgemaakt aan alle betrokken actoren. 

Dit programma gaf aan: 

- over welke gebieden in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Het gaat over (delen 
van) grote aaneengesloten landbouwgebieden waarvoor aan de Vlaamse regering voorgesteld wordt de 
bestemmingen van de bestaande gewestplannen te herbevestigen volgens de methodiek die de Vlaamse 
regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005. Gemeenten, provincies en belangengroepen konden hierover 
formeel advies uitbrengen tot 1 april 2006; 

- over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor 
deze gebieden werden in de periode december 2005 -  maart 2006 een aantal overlegsessies georganiseerd 
waarop akte genomen werd van een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van 
de geformuleerde visie. 
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Op basis van de adviezen over de verkenningsnota of geformuleerd naar aanleiding van de overlegsessies, werd 
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld. 

1.4 Statuut van de nota 
Deze nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen en 
concepten voor de open ruimte in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland worden geformuleerd. Een 
administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelde de nota op. 
Deze nota wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de gemeenten, provincies en belangengroepen. Het 
voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door de 
Vlaamse regering over de verschillende uitvoeringsacties. 
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2 Situering, rol en positie 

2.1 Geografische situering 
De buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland situeert zich in het noordwesten van Vlaanderen. De 
westelijke helft ligt in de provincie West-Vlaanderen, de oostelijke helft in de provincie Oost-Vlaanderen. De 
kustpolders begrenzen het gebied in het westen. Nederland vormt de grens in het noorden. De oostelijke grens 
bestaat uit de Gentse Kanaalzone van Zelzate tot Gent. De overgang van de zandstreek naar de zandleemstreek 
in Oost-Vlaanderen en de zuidelijke kant van de historische veldgebieden van Bulskampveld en van de 
Munkebossen vormen de zuidelijke grens.  

KAART 1 . SITUERING VELDGEBIED BRUGGE – MEETJESLAND.   

De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Aalter, Assenede, Beernem, Brugge, 
Damme, Diksmuide, Eeklo, Evergem, Gent, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Kaprijke, Knesselare, Koekelare, 
Kortemark, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Oostkamp, Oudenburg, Ruiselede, Sint-Laureins, Torhout, 
Waarschoot, Wingene, Zedelgem, Zelzate en Zomergem. 

2.2 Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Veldgebied 
Brugge - Meetjesland. 

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

Stedelijke gebieden 

Gent is geselecteerd als grootstedelijk gebied en maakt deel uit van het stedelijk netwerk de Vlaamse Ruit en van 
het grensoverschrijdende stedelijke netwerk Gent – Terneuzen. De rol van dit grensoverschrijdend stedelijk 
netwerk ligt vooral in de verdere ontwikkeling van de zeehaven en in de bundeling van infrastructuur. Brugge is 
geselecteerd als regionaal stedelijk gebied en maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kust (RSV p.351). Eeklo is 
geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, terwijl Torhout is geselecteerd als kleinstedelijk 
gebied op provinciaal niveau. 

Buitengebied 

Veldgebied Brugge – Meetjesland maakt deel uit van de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied 
Polders – Westhoek en Polders – Meetjesland – Krekengebied. Beide gebieden worden van elkaar gescheiden 
door een bundeling van infrastructuur tussen de stedelijke gebieden van Gent en Brugge. Het Veldgebied ten 
zuidoosten van Brugge is aangeduid als open-ruimteverbinding tussen beide buitengebieden. Het vrijwaren en 
versterken van open-ruimteverbindingen tussen de grotere aaneengesloten gebieden van het buitengebied is 
essentieel voor de continuïteit binnen het buitengebied (RSV p.325). 

De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten 
worden behouden en versterkt. In Veldgebied Brugge – Meetjesland gaat het om de bronnen en ingesneden 
beekdalen van het plateau van Wijnendale, de overige beekdalen, de kanalen, de markante plotse overgangen 
van een plateau naar laag gelegen gebied (plateau van Wijnendale, cuesta van Oedelem-Zomergem en cuesta 
van Hertsberge-Lotenhulle), de stuifzandrug Maldegem–Stekene, de voedselarme terrestrische milieus van de 
bos- en natuurgebieden van de plateaus en stuifduinen en het veen van de Assebroekse meersen (RSV p.73 t/m 
75). 

Belangrijke bos- en natuurgebieden in Veldgebied Brugge – Meetjesland zijn de complexen van bossen, 
heiderelicten en beekvalleivegetaties van het Houtland en de cuesta van Oedelem-Zomergem, het 
graslandencomplex van de Assebroekse meersen, het laagveengebied Leiemeersen, het krekengebied met 
verschillende typen kreken en dijken van Oost-Vlaanderen en de bos- en natuurgebieden van de stuifzandrug 
Maldegem-Stekene (RSV p.70 en 88).  

De omgeving van Tielt en het gebied ten noordwesten van Gent (het Meetjesland) behoren tot de belangrijkste 
gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen (RSV p.392). De omgeving van Tielt – Torhout – Roeselare 
is een concentratiegebied voor de varkenshouderij. Leghennen zijn sterk aanwezig in de gemeenten Oostkamp, 
Aalter, Wingene en Tielt. Dit gebied kent tevens relatief veel vollegrondstuinbouw. Het Meetjesland is van belang 
voor de rundveehouderij (RSV p.79 en 80). De varkenssector is in deze regio eveneens sterk vertegenwoordigd. 
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In het noorden van het Meetjesland zijn de fruitteelt en boomkwekerijen aanwezig. Het ontwikkelingsperspectief 
voor de grondloze veehouderij is eerder gericht op behoud van de bestaande concentratie dan op de verspreiding 
ervan en is tevens gericht op verbetering van de ruimtelijke structuur (RSV p.398). Het ontwikkelingsperspectief 
voor de intensieve vollegrondstuinbouw wordt afhankelijk gesteld van regio’s waar, rekening houdend met alle 
functies, voldoende oppervlaktewatervoorraden beschikbaar zijn en waar (gemeenschappelijke) watertoevoer kan 
worden gerealiseerd. Verregaande concentratie is afhankelijk van het kunnen vervullen van milieuhygiënische en 
fytosanitaire randvoorwaarden (RSV p.398). 

Gebieden voor economische activiteiten 

Het zeehavengebied van Gent vervult een strategische positie binnen de economische structuur en is aangeduid 
als economische poort. Naast de geselecteerde stedelijke gebieden zijn ook Aalter, Maldegem, Kortemark en 
Wingene aangeduid als economisch knooppunt (RSV p.437, 438 en 457). 

Lijninfrastructuur 

De A10/E40 (Brussel-Gent-Jabbeke-Oostende), de A17/E403 (Brugge-Kortrijk) en de N49/A11 (Antwerpen-
Brugge-Zeebrugge) vormen de belangrijkste wegeninfrastructuur en zijn geselecteerd als hoofdweg. De 
spoorlijnen Brussel-Gent-Brugge-Oostende en Brugge-Kortrijk zijn hoofdspoorwegen. Het kanaal Gent-
Terneuzen, de Ringvaart rond Gent en het Afleidingskanaal van de Leie met aansluiting op de Ringvaart maken 
onderdeel uit van het hoofdwaterwegennet (RSV p.485, 498, 501 en 510). 

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

De Vlaamse administratie heeft werkkaarten opgemaakt van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de 
gewenste agrarische structuur. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door 
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en 
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de 
buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland (berekend voor het geheel van alle gemeenten die geheel of 
gedeeltelijk in de regio liggen). De overlapping tussen de twee sectorale kaarten bepaalt de breedte van de vork. 
De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden 
over Vlaanderen door AMINAL afdeling Bos & Groen. 

 

 minimumoppervlakte richtcijfer maximumoppervlakte 

agrarisch gebied 75.785 ha  78.658 ha 

grote eenheden natuur 4.261 ha  7.134 ha 

natuurverwevingsgebied   15.107 ha 

bosuitbreiding  900 ha  
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3 Beleidsdoelstellingen 
 

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende 
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland 
geformuleerd. 

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw 

Het Veldgebied Brugge – Meetjesland is een voor de land- en tuinbouw belangrijk agrarisch gebied. Door 
verschillen in fysische omstandigheden en ontstaansgeschiedenis binnen het gebied zijn verschillende 
deelgebieden van de agrarische structuur te onderscheiden. Vooral de Zeeuws-Vlaamse polders, maar ook delen 
van het Meetjesland en het zandleemgebied behoren tot de belangrijke agrarische gebieden van Vlaanderen.  

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

Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op 
termijn zouden kunnen belemmeren, te weren uit het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw 
kunnen in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook 
ruimte blijft voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische 
structuur en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied. 

Een differentiatie in functie van de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen 
te beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten 
karakter van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt 
rekening gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.  

Voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en glastuinbouw wordt gestreefd naar een ruimtelijke 
concentratie.  

Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte worden gelaten voor structurele 
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een 
economische diversificatie of omschakeling van landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, 
waarbij zowel het behoud als de kwalitatieve hedendaagse ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed (bv. 
markante hoeves) vooropstaat, moet worden ondersteund door een aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk 
beleid. Daarnaast moet ook een verbreding van de landbouwactiviteiten in de richting van natuur- en 
landschapsbeheer worden ondersteund. 

In een aantal gebieden moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af te 
stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten, 
natuurlijke waterberging en behoud en herstel van landschapsecologische structuren (waardevolle graslanden, 
bos, heide, sloten, dijken, kleine landschapselementen…). Om beschermingsgebieden voor grond- en 
oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren, wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid 
gevoerd. 

Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk 

Natuurlijke landschapsecologische processen doen zich voor in de ecosystemen van de grote natuur- en 
boscomplexen gekoppeld aan het waternetwerk (de meersengebieden, krekengebieden, beekvalleien en alle 
aanwezige gradiënten en aanverwante ecotopen) en clusters van historische bos- en heidegebieden met 
waardevolle Atlantische heidevegetaties en in talrijke overgangsgebieden (zoals het overgangsgebied van de 
polders naar de zandstreek). Deze ecologische processen moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden en 
hersteld.  

Waardevolle bos- en heidegebieden worden maximaal behouden en zoveel als mogelijk ecologisch 
opgewaardeerd, uitgebreid en verbonden tot meer samenhangende complexen. Zones met een duidelijk reliëf en 
uitgesproken gradiëntsituaties worden aangewend om bestaande natuur- en boselementen ecologisch en 
structureel te versterken. Lokaal wordt gestreefd naar het herstel van het voor de streek typische ‘wastine-
landschap’ bestaande uit een mozaïek van diverse bostypes, struwelen, ruigtes, (Atlantische) heide, heischrale 
graslanden, vennen en mesotrofe (veld)vijvers en plassen. 

Speciale aandacht gaat naar het behoud en herstel van bron- en kwelzones en beekbeïnvloede gebieden en naar 
het reliëf van cuesta’s en dekzandruggen met aangrenzende depressies als dragers van bijzondere ecologische 
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waarden met veel variatie. Laaggelegen vochtige tot natte graslanden worden ecologisch opgewaardeerd met 
een gedifferentieerde uitwerking op gebiedsniveau. Deze differentiatie gebeurt onder meer op basis van de 
huidige natuurwaarden en natuurpotenties, het huidige grondgebruik en het gevoerde (water)beheer.  

Binnen het agrarisch gebied van het Veldgebied Brugge Meetjesland komen verspreid ecologisch waardevolle 
graslanden en bos- en natuurelementen voor. Volgens het standstill-principe moeten de natuurwaarden van deze 
elementen in stand worden gehouden. Dit is onder meer mogelijk door aangepast waterbeheer waardoor de 
natuurlijke invloed van kwel- of grondwater weer tot uiting kan komen. Het ruimtelijk beleid is er op gericht meer 
samenhangende landbouw- en natuureenheden af te bakenen zodat een meer homogeen beheer mogelijk wordt. 

Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen (kreken, bosjes, natte graslanden, bomenrijen, oude spoor-, 
weg- en kanaalbermen, …) zijn van belang als habitat (voor elementen van bosflora; voor autochtone bomen en 
struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren, …) én als corridor voor migratie van flora en fauna 
tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering van deze structuren te vermijden en 
herstel van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief medegebruik van een aantal van deze structuren als 
trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken, moet mogelijk worden 
gemaakt.  

Het ruimtelijk beleid biedt garanties om migraties van alle organismen tussen hun (specifieke) biotopen mogelijk 
te maken. Versnippering door harde structuren wordt vermeden, verbindingen worden hersteld en er worden 
actieve ontsnipperingsmaatregelen getroffen. 

Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen 

De regio Veldgebied Brugge – Meetjesland heeft een aantal gave landschappen met belangrijke erfgoedwaarde 
zoals de cuesta van Oedelem-Zomergem, het plateau van Wijnendale, het Bulskampveld, de dekzandrug 
Maldegem-Stekene, de Zeeuws-Vlaamse polders, de verschillende meersen- en valleigebieden…  

De veldzones worden gekenmerkt door het talrijk voorkomen van geometrische ontginningsstructuren, historische 
bos- en heidecomplexen, dreven, oude spoorwegbeddingen met heischrale bermen, verspreide waardevolle 
graslanden, poelen, bomenrijen, … De polders worden gekenmerkt door het voorkomen van sloten met 
rietkragen, dijken, poelen, bomenrijen en kreekrestanten. Het gehele gebied wordt doorsneden door enkele 
kanalen en vaarten die veelal worden geaccentueerd door bomenrijen of andere begeleidende vegetatie. Een 
aantal reliëfelementen en markante terreinovergangen zijn landschappelijk structuurbepalend. Ook de typische 
perceelsstructuur van het Meetjesland en het bulkenlandschap rondom de Vinderhoutse bossen en de vallei van 
de Oude Kale zijn belangrijke te vrijwaren landschappelijke structuren. 

Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschaps- en 
(bouwkundig) erfgoedelementen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud 
van de eigenheid en identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten worden 
versterkt. Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen 
versterken en landschappelijk worden ingepast. 

Het archeologisch erfgoed moet maximaal in situ worden bewaard. Bij belangrijke ingrepen moet het 
bodemarchief worden omgezet in een opgravingsarchief, waardoor de site gedocumenteerd en bewaard blijft. 

Onder meer in de omgeving van de steden bevinden zich tal van cultuurhistorische waardevolle parken. Deze 
parken zijn belangrijk als publieke groene en open ruimte en vormen noodzakelijke schakels in een 
landschapsecologisch netwerk.  

Stimuli om de integratie van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol 
landschap te realiseren, onder meer door beplantingen en aangepaste architectuur, zijn wenselijk. Daarbij wordt 
gezocht naar win-win-situaties die enerzijds een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw 
opleveren en anderzijds de ruimtelijke, landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio 
verhogen. 

Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur 

De veldgebieden worden gekenmerkt door een aantal grote boscomplexen die relicten zijn van oude 
heidegebieden. De veldgebieden vormen de grootste bosconcentratie in Oost- en West-Vlaanderen, in het 
bijzonder de oude veldgebieden van het historische Bulskampveld. In het Meetjesland is de grootste 
bosconcentratie gekoppeld aan de dekzandrug Maldegem-Stekene en de aangrenzende afdammingsdepressie 
en wordt deze gevormd door het Leen, de Kwadebossen en de Lembeekse bossen.  

Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering, het verlies van biodiversiteit 
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. De bestaande bos- en 
groenstructuur in de regio Veldgebied Brugge – Meetjesland wordt maximaal behouden en waar mogelijk 
versterkt en uitgebreid. 

Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en (kasteel)parken worden zoveel mogelijk behouden en 
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en 
ontwikkelen. Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de 
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bestaande bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-
recreatieve functie. Bij de stedelijke gebieden worden de mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om 
stadsrandbossen en/of speelbossen te realiseren. De bossen zouden moeten aansluiten bij de bewoonde kernen 
en moeten voldoende groot zijn om hun multifunctionele opdracht te kunnen dragen. 

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

Behoud en versterken van valleistructuren en watersystemen 

Het vertakte netwerk van rivier- en beekvalleien is een belangrijke landschappelijke en natuurlijke drager. De 
ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur in rivier- en beekvalleien vormen het 
uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in deze valleien. 

Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties 
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen 
garanderen. Belangrijk daarbij is dat ruimte voorzien wordt voor het behoud en herstel van het waterbergend 
vermogen van rivier- en beekvalleien, het realiseren van een meer natuurlijke waterafvoer en een ruimtelijke 
buffering van waterlopen. Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van waterlopen en laat 
ruimte voor onder meer actieve ontsnipperingsmaatregelen. Het landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien moet 
de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem respecteren. 

Een aantal beekvalleien bevat nog relatief gave en ecologisch waardevolle valleisystemen. Behoud en herstel 
van de ecologische en structuurbepalende processen (overstromingen, erosie-sedimentatie, ...) die aan de basis 
liggen van deze beekvalleistructuren vormen het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van 
deze laaglandbeken. Ook de specifieke ecologische en landschappelijke waarden van de watersystemen van het 
kreken- en poldergebied en van de kanalen en vaarten moeten worden gevrijwaard en versterkt. 

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte 

Het Veldgebied Brugge – Meetjesland heeft een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde, vooral gericht op 
zacht recreatief medegebruik (fietsen, wandelen, …) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken, 
cultuurhistorische routes en de bos- en groengebieden. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot 
het ontsluiten van erfgoedbakens en kansen bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten 
naar toerisme en recreatie. 

Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren 
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk 
gebied. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de 
kernen en stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte. 

Een gedifferentieerd recreatief gebruik moet in overeenstemming zijn met de ecologische draagkracht van deze 
gebieden. 
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4 Gewenste ruimtelijke structuur 
 

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de 
buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een 
samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt. 

De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Veldgebied Brugge – 
Meetjesland wordt aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 7 deelruimten. 

 

1. Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke  

2. Westelijk Houtland  

3. Oostelijk Houtland 

4. Noordelijk Houtland 

5. Noordelijk Zandig Meetjesland 

6. Zuidelijk Zandig Meetjesland 

7. Zeeuws-Vlaamse Polders 

4.1 Deelruimte 1. Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke 
 

Situering 

De deelruimte Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke omvat het afwisselende gebied met bosstructuren en 
kleinere landbouwgebieden, in het noorden begrensd door Brugge, in het (noord)westen door de polders, in het 
zuiden door de samenhangende landbouwgebieden van het Westelijk Houtland en in het oosten door de as 
Zedelgem-Brugge.  

 

Visie 

In deze deelruimte is het ruimtelijk beleid gericht op het aaneenschakelen van de versnipperde bos- en 
parkstructuur tot een samenhangend geheel, en op de versterking en integratie van de bos-, natuur- en 
randstedelijke recreatiefuncties. Bijzondere aandacht gaat naar het behoud van de landbouwfunctie, naar de 
landschappelijke integratie van de glastuinbouw en naar het herstel van het veldlandschap, dikwijls in 
mozaïeklandschappen. Deze bos-, natuur- en landbouwgebieden vormen een open ruimte corridor tussen 
Brugge en Jabbeke of Zedelgem.  
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Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke wordt 
weergegeven door middel van een structuurschets. 

KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE BOSRIJK GEBIED VAN SINT-ANDRIES  – JABBEKE.  

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke is opgebouwd uit 
een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende 
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de 
structuurschetsen. 

 Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren met concentraties aan parken en 
kasteeldomeinen 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. 

- De historische bossen en parken worden maximaal behouden en versterkt binnen 
het landschappelijke kader van de veldgebieden. Waardevolle te behouden 
elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de trage 
wegen, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en de 
identiteit en samenhang met de omgeving van de rijk aanwezige parken en 
kasteeldomeinen rondom Brugge.  

- Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren 
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of 
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zoveel mogelijk aan op bestaande bossen 
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in 
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een 
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke 
waarden. 

- Belangrijke zoekzones voor bosuitbreiding zijn de verbinding Vloethemveld - Den 
Os en den Ezel /Vijverbos, de omgeving van het Sint-Andriesveld en versterking 
van de bosstructuur in het gebied Tillegem-Tudor-Beisbroek-Kraaiennest-
Schaapsklauw. Naast bosuitbreiding kan de bosstructuur worden versterkt door 
middel van het behoud en de opwaardering van het landschapsecologisch 
netwerk van dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen. Dit 
netwerk vervult een belangrijke verbindende functie tussen de diverse 
boscomplexen. 

- Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar 
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder 
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale 
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende 
vegetaties.  

- De bosgebieden rondom Brugge vervullen een belangrijke functie als randstedelijk 
groengebied.  

- De onderlinge samenhang en de samenhang van de parken en kasteeldomeinen 
met de omgeving worden behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen 
worden als volwaardige entiteit behouden.  

- Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de 
open ruimte. 

Gebieden:  

1.1.Sint-Andriesveld (Tillegem, Beisbroek-Tudor, domeinen St.-Andries noord, ter Heide,  
      Van ’t Veld, Zevenkerken) 
1.2. deel hiervan = 2.3.Vloethemveld 
1.3.Hertebos/Nieuwbos – Smisjesbos 
1.4.Ten Briele – Lappersfort 
1.5.Bossen omgeving Halfweg 
1.6.Bossen van Den Os en den Ezel – Vijverbos 
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 Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. 

- Binnen de historische bos- en parkstructuren ligt een aantal natuurcomplexen met 
een zeer waardevolle ecologische kwaliteit, vaak van internationaal belang. Deze 
ecologisch belangrijke bos- en heidegebieden maken deel uit van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN). 

- In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden, in het bijzonder gebieden met 
heidevegetaties of –relicten, ‘oude’ boskernen, bron- en kwelgebieden, natuurlijk 
meanderende beken en op waardevolle gradiënten, wordt gestreefd naar de 
ontwikkeling van het historisch aanwezige ‘wastine-landschap’. Dit landschap 
kenmerkt zich door een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige 
mozaïek van onder meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, 
(schraal)graslanden, schrale pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen 
deze verschillende vegetaties. Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het 
behoud en herstel van waardevolle kwel- en brongebieden en natuurlijk 
meanderende beken. 

- De realisatie van grotere en meer natuurlijke, aaneengesloten, ongeperceleerde 
eenheden natuur is afweegbaar in functie van de natuurkwaliteiten, het historisch 
voorkomen van dergelijke ‘wastine-landschappen’ en de gaafheid en het historisch 
belang van aanwezige perceels- en landschapsstructuren.  

- Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd, 
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief 
medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden. 

Gebieden: 

2.1.Tillegem 
2.2.Van ’t Veld – ter Heide – Zevenkerke – Duivelsnest 
2.3.= deel van 1.2. Vloethemveld  
2.4.Vuile Moere 

 

 Behoud en versterking van randstedelijke groengebieden 

 

- Rondom Brugge worden de bos- en parkstructuren uitgebouwd als randstedelijke 
groengebieden. Hierbij gaat aandacht naar het versterken van de recreatieve 
toegankelijkheid, de onderlinge verbindingen en de ontsluiting, waarbij rekening 
wordt gehouden met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische 
waarde van deze gebieden. 

- Om de recreatieve druk op bestaande bos- en natuurgebieden te verlichten, te 
voorzien in de behoefte aan randstedelijk groen en zorg te dragen voor een 
duurzame invulling aan onderlinge open-ruimte verbindingen is uitbreiding van de 
bestaande structuren op een aantal plaatsen wenselijk. Deze uitbreidingen kunnen 
tevens een meerwaarde betekenen voor de natuur in de vorm van uitbreiding of 
buffering van bestaande natuurgebieden en de realisatie van onderlinge 
verbindingen. 

- De identiteit en onthaalfunctie van kleinschalige groene toeristisch-recreatieve 
trekpleisters worden versterkt met aandacht voor een goede ontsluiting en 
rekening houdend met de aanwezige omgevingskwaliteiten. Deze trekpleisters 
kunnen als knooppunt fungeren binnen een samenhangend recreatief netwerk. 

Gebieden: 

3.1.= deels 1.1.Sint-Andriesveld (deel ten noorden van E40) 
3.2.= 1.3.Hertebos/Nieuwbos – Smisjesbos 
3.3.= 1.4.Ten Briele - Lappersfort  
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 Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw, 
grasland- en bosontwikkeling 

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos 
en/of natuurverweving hebben.  

- Rondom de boscomplexen van de veldgebieden en in het bijzonder in de 
omgeving van den Os en den Ezel (gebied 4.4.) is veelal sprake van de 
kenmerkende, door dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische 
ontginningsstructuur, met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en 
landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch waardevolle graslanden en kleine 
landschapselementen voor.  

- In het overgangsgebied van de zandstreek naar de polders benadrukt de mozaïek 
aan grondgebruiksvormen met een afwisseling van akkers, graslanden (soms nog 
omzoomd door kleine landschapselementen) en kleine bossen het contrast met 
het open polderlandschap.  

- Dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen kunnen een belangrijke 
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en 
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op voor de landbouw minder 
interessante gronden is een versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk. 

- Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine 
landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) die 
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het 
behoud en via stimulerende maatregelen naar het versterken van een netwerk van 
kleine bos- en landschapselementen en naar het zoveel mogelijk afstemmen van 
de landbouw op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Hierdoor kan een 
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt 
tot de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur.  

Gebieden: 

4.1.Omgeving Schaapsklauw 
4.2.Mozaïeklandschap tussen Jabbeke en Varsenare rond de E40 
4.3.Mozaïeklandschap Maskobossen en omgeving 
4.4.Omgeving den Os en den Ezel 
4.5.Zedelgem noord 
4.6.Omgeving Lisbona-Bethanië 

 

 Minder samenhangend landbouwgebied met bosjes, graslanden en kleine landschapselementen en 
met een geconcentreerde ontwikkeling en landschappelijke integratie van glastuinbouw 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Aansluitend op bestaande concentraties aan glastuinbouwbedrijven ten zuiden 
van Jabbeke zijn er mogelijkheden voor een geconcentreerde ontwikkeling met 
ruimte voor nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven met aandacht voor hun 
landschappelijke integratie. In het bijzonder moet de omgeving van de 
Boerenmolen open blijven, onder andere in functie van de maalvaardigheid van 
deze molen. 

- Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine 
landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) die 
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het 
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine 
bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische 
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt tot de regionale identiteit 
en dienst doet als ecologische infrastructuur.  

Gebieden: 

5.1.Landbouwgebied met glastuinbouw Jabbeke - Zerkegem 
5.2.Landbouwgebied met glastuinbouw Jabbeke - Snellegem 
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 Behoud en opwaardering van de ecologische waarde van open waters 

 

- Roksemput en directe omgeving zijn waardevol vanwege hun functie als broed-, 
rust- en fourageergebied voor watervogels en vanwege waardevolle vegetaties op 
de gradiënt van open water naar omliggende hogere gronden. Deze waarden 
worden behouden en waar mogelijk ecologisch opgewaardeerd.  

Gebieden: 

6.1.Roksemput en omgeving  

 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 

- De hoofdfunctie van dit gebied is landbouw. 

- Het landbouwgebied nabij Varsenare ten noordoosten van Jabbeke, aansluitend 
op de kustpolders vormt een aaneengesloten landbouwgebied waarin 
grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt.  

- Dit landbouwgebied is gelegen in een landschappelijk waardevol overgangsgebied 
naar enerzijds de open polders en anderzijds de waardevolle boscomplexen van 
Sint-Andriesveld. Zij vervult een belangrijke rol als open ruimte corridor tussen de 
kustpolders en de veldgebieden. Mogelijkheid tot nieuwvestiging van niet-
grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en intensieve veeteelt 
moet landschappelijk onderzocht worden. Voor de bestaande 
glastuinbouwbedrijven wordt gestreefd naar een kwalitatieve landschappelijke 
inpassing.  

- Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine 
landschapselementen (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) voor die 
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het 
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine 
bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische 
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale 
identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur. 

Gebieden: 

7.1.Landbouwgebied met glastuinbouw ten noorden van Varsenare 

 Minder samenhangende landbouwgebieden met verspreide bos- en landschapselementen, met 
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- De landbouwgebieden op en grenzend aan de dekzandrug Brugge-Gistel zijn 
vanwege de aanwezige bebouwing en kleine boselementen minder 
samenhangend, maar landbouw wordt wel erkend als ruimtelijke drager van het 
landschap. 

- Deze gebieden worden gevrijwaard voor de landbouw. Een sterke grondgebonden 
landbouwstructuur vormt een garantie voor het open houden van het landschap. 
Bestaande glastuinbouwbedrijven worden kwalitatief landschappelijk geïntegreerd.

- Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine 
landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) die 
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het 
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine 
bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische 
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt tot de regionale identiteit 
en dienst doet als ecologische infrastructuur. 

Gebieden: 

8.1.Landbouwgebied ten westen van Jabbeke 
8.2.Landbouwgebied tussen woonpark Hamincka-Jabbeke en E40 
8.3.Landbouwgebied Zerkegem 
8.4.Landbouwgebied Snellegem zuid en oost  
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 Bieden van waarborgen voor landbouw in randstedelijk landbouwgebied met een landschappelijke 
integratie van glastuinbouw 

 

- De hoofdfunctie van dit gebied is landbouw. 

- Waardevolle randstedelijke landbouwgebieden rondom Brugge worden behouden 
met aandacht voor verbreding van de landbouw, behoud van de landschappelijke 
karakteristieken (open ruimte als contrast met stad) en recreatieve ontsluiting.  

- Deze randstedelijke landbouwgebieden vormen een belangrijke verbindende 
schakel tussen een aantal waardevolle park- en kasteeldomeinen. Nieuwvestiging 
van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en intensieve 
veeteelt moeten worden vermeden. Voor de bestaande concentratie aan 
glastuinbouwbedrijven wordt gestreefd naar een kwalitatieve landschappelijke 
inpassing.  

- Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken 
van kleine bos- en landschapselementen die mee instaan voor het versterken van 
de onderlinge relaties tussen de kasteelparken. 

Gebieden: 

9.1.Landbouwgebied omgeving Noordvelde - Potterie  
 

 Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden 

 

- De identiteit van de grote veldgebieden wordt behouden en waar mogelijk 
versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. 
Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de 
aaneengesloten historische bos- en parkgebieden, geometrische ontginnings- en 
drevenstructuur, de trage wegen, de identiteit en samenhang met de omgeving 
van de aanwezige parken en de gebieden met een netwerk van kleine 
landschapselementen. De afwisseling van bossen met omliggende akkers en 
graslanden op de hogere gronden enerzijds, en graslanden en beekbegeleidende 
bossen in de valleien en depressies anderzijds, draagt bij tot de landschappelijke 
identiteit. 

Gebieden: 

10.1.= grootste deel van 1.1. Sint-Andriesveld 
10.2.= 1.2. Vloethemveld  

 

 Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek 

 

- De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk 
zichtbaar in het landschap. Kenmerkend voor de polders is de openheid met grote 
aaneengesloten grasland- en akkercomplexen binnen een netwerk van sloten en 
vaarten. Dit vormt op veel plaatsen een landschappelijk contrast met de 
zandstreek, gekenmerkt door een half-open landschap met een kleinschaliger 
mozaïek van akkers en graslanden, kleine landschapselementen en 
(kasteel)bosjes. 

- Deze landschappelijke kwaliteiten worden zoveel mogelijk gevrijwaard en kunnen 
plaatselijk worden versterkt door onder meer aanplanten van groenstructuren. 

Gebieden: 

11.1.Overgang polder - zandstreek  
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 Landschappelijke opwaardering van beekvalleien, kanalen en voormalige spoorwegbeddingen en 
versterken van de verbindende ecologische functie 

 

- De op het plateau van Wijnendale ontspringende beken zijn belangrijke 
landschappelijke dragers die zorgen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van 
het landschap. De herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar 
mogelijk hersteld. Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de 
kanalen markante landschapsstructuren.  

- Veel beken, kanalen en voormalige spoorwegbeddingen zijn van belang voor de 
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.  

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

- Landschappelijke opwaardering en versterking van de verbindende functie kan 
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen, 
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …), 
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het 
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen leveren tevens een 
bijdrage aan de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, 
ruimte voor lokale waterberging, …). 

- Vooral de kanalen en voormalige spoorwegbeddingen hebben tevens een functie 
of potentie als recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze 
functie te ondersteunen, dit in evenwicht met de eventuele natuurverbindende 
functie. 

- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

Gebieden: 

12.1.Kerkebeek 
12.2.Jabbeekse beek 
12.3.Bourgognebeek 
12.4.Kanaal Gent – Brugge 
12.5.Vloethemveldzate (oude spoorwegbedding) 
12.6.Lijsterbeek 
12.7.Zabbeek 

 

 Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open-ruimteverbindingen, die essentieel zijn voor de 
aaneengeslotenheid van de randstedelijke open-ruimtegordel rondom Brugge en 
een functie hebben als verbinding tussen de grote aaneengesloten 
buitengebieden van de polders en het Meetjesland, worden maximaal gevrijwaard 
van bebouwing en vertuining. 

- Waardevolle open-ruimteverbindingen in de groengordel rondom Brugge kunnen 
worden versterkt door een versterking van de bosstructuur. Voor de overige 
verbindingen vormt het behoud van het grondgebonden landbouwgebruik een 
belangrijke voorwaarde voor het open houden van het landschap. 

Gebieden: 

13.1.Open ruimte verbinding Sint-Andries - Varsenare 
13.2.Open ruimte verbinding Varsenare – Jabbeke 
13.3.Open ruimte verbinding Brugge - Oostkamp  
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 Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De 
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.  

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

Gebieden: 

14.1. Regionaalstedelijk gebied Brugge 

 

4.2 Deelruimte 2. Westelijk Houtland 
 

Situering 

De deelruimte omvat de samenhangende landbouwgebieden en bosstructuren van het plateau van Wijnendale en 
omgeving. 

 

Visie 

Deze deelruimte Westelijk Houtland is een belangrijk landbouwgebied. Het ruimtelijk beleid is gericht op de 
vrijwaring en de versterking van de landbouwfunctie. In deze gebieden liggen herkenbare beekvalleien met een 
belangrijke waterbeheersings-, landschappelijke en natuurverbindende functie. De kwaliteitsvolle 
veldlandschappen hebben een robuuste bosstructuur. Wijnendalebos is een belangrijke te versterken en beter te 
bufferen natuurkern van Vlaams niveau. 

 

Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Westelijk Houtland wordt weergegeven door middel van een 
aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. 

KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE WESTELIJK HOUTLAND – WESTELIJK DEEL.  

KAART 4 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE WESTELIJK HOUTLAND – OOSTELIJK DEEL. 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Westelijk Houtland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke 
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De 
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen. 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende 
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend 
en gevrijwaard wordt. 

- De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van 
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden 
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur. In relatief minder 
samenhangende landbouwgebieden aan de randen van kernen en 
bebouwingslinten dient een sterke grondgebonden landbouw bij te dragen tot het 
open houden van het landschap. Een verdere aantasting en versnippering van 
deze gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden. Er 
is aandacht voor een goede landschappelijke integratie van ‘storende’ bebouwing. 

- Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en 
intensieve veeteelt, behouden voldoende ontwikkelingsmogelijkheden op goede 
locaties. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen (een sterke concentratie en 
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verdichting aan bedrijven) van niet-grondgebonden landbouw zijn niet wenselijk. 
Op lokaal niveau zijn er mogelijkheden voor een geconcentreerde ontwikkeling 
met ruimte voor nieuwvestiging. Hierbij wordt aangesloten bij stedelijke of reeds 
versnipperde structuren of reeds bestaande concentraties. Aaneengesloten, open 
landbouwgebieden in het algemeen en beekdalen, waardevolle landschappen en 
‘zicht-locaties’ in het bijzonder, dienen gevrijwaard te blijven van dergelijke 
ontwikkelingen. 

- Binnen het landbouwgebied komen kleine (kasteel)bosjes en lijnvormige houtige 
kleine landschapselementen (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) voor als 
relicten van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via 
stimulerende maatregelen naar het versterken van een netwerk van kleine bos- en 
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit 
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst 
doet als ecologische infrastructuur. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de 
verbindende functie van dit netwerk tussen de grote boscomplexen. 

Gebieden:  

15.1.Landbouwgebieden rond Aartrijke (kaart 4) 
15.2.Landbouwgebied Eernegem-zuid – Aartrijke zuid (kaart 4) 
15.3.Landbouwgebied Koekelare – Ichtegem (kaart 3) 
15.4.Westelijke landbouwgebieden Koekelare – Kortemark – Torhout (kaart 3) 
15.5.Landbouwgebied Ichtegem zuid (kaart 3) 

 

 Minder samenhangende landbouwgebieden met ruimte voor een gedifferentieerde 
landbouwontwikkeling 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- De landbouwgebieden rondom Veldegem en Zedelgem worden gekenmerkt door 
een versnippering door woon- en werkfuncties. Verspreid komen waardevolle 
kleine landschapselementen als beekvalleien en (kasteel)bosjes voor. 
Glastuinbouw is verspreid tot ontwikkeling gekomen. 

- Deze landbouwgronden worden gevrijwaard voor de landbouw, waarbij in 
gebieden met specifieke kwaliteiten (beekdalen, nog relatief open gebieden, 
gebieden met verspreide kleine bos- en landschapselementen, situering ten 
opzichte van omvangrijke samenhangende boscomplexen, …) een sterke 
grondgebonden landbouwstructuur een garantie vormt voor het open houden van 
het landschap. De aanwezige kleine bos- en landschapselementen worden 
behouden met bijzondere aandacht voor behoud en versterking van ecologische 
infrastructuren gekoppeld aan de Vloethemveldzate (oude spoorwegbedding) of 
aan beekdalen. 

- In meer versnipperde structuren en aansluitend bij bestaande bebouwing zijn er 
op lokaal niveau mogelijkheden voor een intensivering van de landbouw door 
bijvoorbeeld een gerichte en geconcentreerde ontwikkeling van glastuinbouw, met 
integratie in het landschap.  

Gebieden: (kaart 4) 

16.1.Landbouwgebied ten oosten van Zedelgem 
16.2.Landbouwgebied Veldegem noord 
16.3.Landbouwgebied Veldegem oost  
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 Bieden van waarborgen voor landbouw in randstedelijk landbouwgebied 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Waardevolle randstedelijke landbouwgebieden rondom Torhout worden behouden 
met aandacht voor verbreding van de landbouw, behoud van de landschappelijke 
karakteristieken (open ruimte als contrast met stad) en recreatieve ontsluiting. 

- Er wordt gestreefd naar het behoud en versterken van aanwezige 
landschapsecologische structuren (oude spoorwegbedding, plateaurand) in 
randstedelijk landbouwgebied.  

- In gebied 17.6 wordt de mogelijkheid open gelaten tussen Wijnendalebos en de 
bossen van de omgeving Verloren Kost – Domein d’Aertrycke, stapsteenbosjes te 
realiseren of het bestaande bosje ten oosten van de N33 beperkt uit te breiden. 
Het realiseren van deze bosverbinding kan ook gerealiseerd worden via kleine 
landschapselementen en dreven. 

Gebieden: 

17.1.Randstedelijk landbouwgebied Torhout noord (kaart 4) 
17.2.Randstedelijk landbouwgebied Maria Assumpta (kaart 4) 
17.3.Randstedelijk landbouwgebied Torhout zuidoost (kaart 4) 
17.4.Randstedelijk landbouwgebied Torhout zuidwest (kaart 3) 
17.5.Randstedelijk landbouwgebied Torhout – Don Bosco-zuid (kaart 3) 
17.6.Randstedelijk landbouwgebied Torhout – Wijnendale plateaurand (kaart 4) 

 

 Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. 

- De historische bossen en parken van de veldgebieden worden maximaal 
behouden en versterkt binnen het landschappelijke kader van de veldgebieden. 
Waardevolle te behouden elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en 
drevenstructuur, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en 
de identiteit en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken. 

- Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren 
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of 
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen 
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in 
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een 
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke 
waarden.  

- De versterking van het Wijnendalebos en verbinding met het Konijnenbos en 
Poelkemveld (bossen omgeving Ruidenberg/Edewalle) en versterking van de 
bosstructuur van de bossen van Koekelare en in de omgeving van het 
Groenhovebos (speelbos gebied 18.3 en uitbreiding richting plateaurand), domein 
d’Aertrycke, Veldbos, Caloen, Pleyzierbos en Hoogveld, zijn belangrijke 
aandachtsgebieden voor bosuitbreiding. Naast bosuitbreiding kan de bosstructuur 
worden versterkt door middel van het behoud en de opwaardering van het 
landschapsecologisch netwerk van dreven, beekdalen (zoals Mouwbeek, 
Potsdambeek, Plaatsbeek), kleine landschapselementen (zoals ten westen van 
Groenhovebos) en stapsteenbossen. Dit netwerk vervult een belangrijke 
verbindende functie tussen de diverse boscomplexen. 

- Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar 
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder 
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale 
pioniersvegetaties en graduele overgangen tussen deze verschillende vegetaties.  

- Binnen een aantal bosgebieden en verspreid in het agrarisch gebied liggen 
waardevolle en structuurbepalende kasteeldomeinen en parken. De samenhang 
hiervan met de omgeving wordt behouden en versterkt. Parken en 
kasteeldomeinen worden als volwaardige entiteit behouden. 

- Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de 
open ruimte. 
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Gebieden: 

18.1. grootste deel hiervan = 19.1.Wijnendalebos (kaart 3) 
18.2. deel hiervan = 19.3.Groenhovebos (kaart 4) 
18.3.=20.1.Speelbos Torhout-Groenhovebos (kaart 4) 
18.4.Koekelare bossen (kaart 3) 
18.5.d’Aertrycke - bosjes Verloren Kost – Hoge Rokersbos (kaart 4) 
18.6.Pleyzierbos (kaart 4) 
18.7.Hoogveld (kaart 4) 
18.8.Veldbos (kaart 4) 
18.9.Kasteelpark Aartrijke van Caloen / Litterveldbos (kaart 4) 

 

 Behoud en versterking van zeer waardevolle boscomplexen 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. 

- Deze voor de natuurlijke structuur bepalende boscomplexen maken deel uit van 
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

- Het Wijnendalebos bestaat voor het grootste deel uit zeer waardevolle ‘oude’ 
loofbossen, waarbij de ligging op de steilrand van het plateau van Wijnendale en 
de hiermee samenhangende brongebieden van diverse beken bijdragen tot een 
zeer waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal belang die zoveel 
mogelijk gevrijwaard moeten worden. 

- Voor dit boscomplex wordt gestreefd naar het behoud en de versterking van 
waardevolle oude loofbossen, van brongebieden en bovenlopen van natuurlijk 
meanderende beken. De relatie met aangrenzende boscomplexen en het 
omliggende veldlandschap met een waardevolle structuur van dreven, kleine 
landschapselementen en beekvalleien wordt versterkt. 

- Voor het Groenhovebos wordt gestreefd naar lokale bosontwikkeling met 
heideveldjes en mantelzoomvegetaties in afwisseling met waardevolle graslanden 
met kleine landschapselementen. Bosuitbreiding in de richting van de steilrand 
wordt nagestreefd. Ten westen van Groenhovebos wordt in de ankerplaats 
gestreefd naar een herstel van de kleine landschapselementen en soortenrijk 
grasland (zie ook 21.6 en 22.3). De grondgebonden landbouw, gericht op een 
permanent graslandgebruik, kan hierbinnen een natuurondersteunende en 
landschapsverzorgende taak opnemen. 

- Het westelijk deel van gebied 19.2, omgeving Ruidenberg, bestaat deels uit 
bossen met natuurverweving. 

- Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd, 
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze 
gebieden voor zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen). 

Gebieden: 

19.1.= grootste deel van 18.1.Wijnendalebos (kaart 3) 
19.2.Vallei van de Waterhoenbeek (en bossen Poelkemveld/Edewallebos) (kaart 3) 
19.3.= deel van 18.2.Groenhovebos (kaart 4) 

 

 Ontwikkeling van randstedelijke groengebieden 

 

- Nabij Torhout wordt de mogelijkheid voorzien voor de ontwikkeling van een 
randstedelijk groengebied, aansluitend op het Groenhovebos. Hierdoor en in 
samenhang met een versterking van de bosstructuur van het Groenhovebos, 
vermindert de recreatieve druk op het Groenhovebos en wordt een meerwaarde 
voor natuur gerealiseerd. 

- Bij de ontwikkeling van dit groengebied dient rekening gehouden te worden met de 
landschappelijke waarden (historisch bosgebied, …). 

Gebieden: 

20.1.= 18.3.Speelbos Torhout-Groenhovebos (kaart 4) 
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 Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw, 
grasland- en bosontwikkeling en een goede landschappelijke inpassing van niet-grondgebonden 
landbouw 

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos 
en/of natuurverweving hebben.  

- Rondom de boscomplexen van de veldgebieden is veelal sprake van de 
kenmerkende, door dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische 
ontginningstructuur, met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en 
landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch waardevolle graslanden en kleine 
landschapselementen voor. 

- Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen 
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering 
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en 
landschapselementen.  

- Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke 
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en 
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op voor de landbouw minder 
interessante gronden is een versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk. 
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het behoud en herstel van waardevolle 
ecologische en landschappelijke verbindingen.  

- Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor 
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende 
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de 
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden. 

- Rondom de bosgebieden van Koekelare is sprake van een uitgesproken 
veehouderijgebied met een sterke niet-grondgebonden landbouwstructuur. In dit 
gebied dienen bestaande niet-grondgebonden landbouwbedrijven dan ook 
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. Hierbij wordt wel gestreefd naar 
een goede landschappelijke inpassing. Nieuwvestiging van niet-grondgebonden 
bedrijven wordt uitgesloten. Binnen een ruime zoekzone kan ruimte worden 
gevonden voor bosuitbreiding, gericht op het versterken van de bestaande 
boskernen en onderlinge verbindingen hiertussen. 

Gebieden: 

21.1.Mozaïeklandschap omgeving Hoge Rokersbos (kaart 4) 
21.2. Mozaïeklandschap Verloren Kost (kaart 4) 
21.3. Mozaïeklandschap omgeving Wijnendalebos (kaart 3) 
21.4. Mozaïeklandschap omgeving Edewalle-Ruidenberg (kaart 3) 
21.5. Mozaïeklandschap omgeving bossen van Koekelare (kaart 3) 
21.6. Mozaïeklandschap omgeving Groenhovebos (kaart 4) 

 

 Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden 

 

- De identiteit van nog relatief gave veldgebieden wordt behouden en waar mogelijk 
versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. 
Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de 
aaneengesloten historische bos- en parkgebieden, geometrische ontginnings- en 
drevenstructuur, de trage en historische wegen, de identiteit en samenhang met 
de omgeving van de parken en kasteeldomeinen (o.a. de historische waterburcht 
Wijnendale), gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en het 
aanwezige militair erfgoed. De markante rand van het plateau van Wijnendale 
draagt bij tot de landschappelijke identiteit en maken dat de hieraan gekoppelde 
bosstructuur zeer beeldbepalend is.  

- Een verdere toename van storende lintbebouwing en verspreide bebouwing dient 
vermeden te worden. Rondom de bosgebieden vormen behoud en ontwikkeling 
van de grondgebonden landbouw binnen het behoud en de versterking van het 
landschapsecologische raamwerk het uitgangspunt. Voor de bosgebieden rondom 
Koekelare wordt gestreefd naar een goede landschappelijke inpassing van de 
aanwezige niet-grondgebonden landbouw. 
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Gebieden: 

22.1.Omgeving bossen van Koekelare (“Koekelarebos en kasteel Ter Heide”) (kaart 3) 
22.2.Wijnendalebos en –kasteel (kaart 3) 
22.3.Groenhove (kaart 4) 

 

 Behoud en versterken van markante plateauranden 

 

- De rand van het plateau van Wijnendale wordt als herkenbare, structurerende 
reliëfcomponent in het landschap behouden. 

- Markante steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en behoud en 
herstel via stimulerende maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen is 
wenselijk (gericht op het versterken van de onderlinge connectiviteit). Speciale 
aandacht gaat naar behoud en herstel van de brongebieden. 

- Erosiebestrijding wordt ondersteund vanuit het ruimtelijk beleid en gestimuleerd. 

Gebieden: 

23.1.Plateaurand plateau van Wijnendale 
23.2.Plateaurand plateau van Wijnendale – Maria Assumpta (kaart 4) 

 

 Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek met typische dorpen 

 

- De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk 
zichtbaar in het landschap. Kenmerkend voor de polders is de openheid met grote 
aaneengesloten grasland- en akkercomplexen binnen een netwerk van sloten en 
vaarten. Dit vormt op veel plaatsen een landschappelijk contrast met de 
zandstreek, gekenmerkt door een half-open landschap met een kleinschaliger 
mozaïek van akkers en graslanden, kleine landschapselementen en 
(kasteel)bosjes. 

- Deze landschappelijke kwaliteiten moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven en 
kunnen plaatselijk worden versterkt door onder meer aanplanten van 
groenstructuren. 

- De typische dorpen die op de overgang van de zandstreek naar de polders liggen, 
hebben een cultuurhistorisch belang. Het architecturale karakter dient als 
dusdanig geconserveerd te blijven. 

Gebieden: 

24.1.Overgang polder - zandstreek  
 

 Landschappelijke opwaardering van beekvalleien en voormalige spoorwegbeddingen en versterken 
van de verbindende ecologische functie 

 

- De op het plateau van Wijnendale ontspringende beken zijn belangrijke 
landschappelijke dragers die zorg dragen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid 
van het landschap. De herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar 
mogelijk hersteld.  

- Veel beken en voormalige spoorwegbeddingen zijn van belang voor de migratie 
van planten en dieren, maar ook als habitat.  

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

- Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan 
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen, 
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling,  …), 
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het 
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij 
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte 
voor lokale waterberging, …). 
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- Vooral voormalige spoorwegbeddingen hebben tevens een functie of potentie als 
recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te 
ondersteunen, dit in evenwicht met de eventuele natuurverbindende functie. 

- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

Gebieden: 

25.1.Plaatsebeek (kaart 4) 
25.2.Mouwbeek (kaart 4) 
25.3.Veldbeek (kaart 4) 
25.4.Langedijkbeek (kaart 4) 
25.5.Kasteelbeek (kaart 3) 
25.6.Drijbeek (kaart 3) 
25.7.Waterhoensbeek (kaart 3) 
25.8.Kolve/Calvebeek (kaart 3) 
25.9.Kasteelbeek/Vladslovaart (kaart 3) 
25.10.Kamardebeek (kaart 3) 
25.11.Lekevaartje (kaart 3) 
25.12.Donkbeek (kaart 3) 
25.13.Koolveldbeek (kaart 3) 
25.14.Moerdijkvaart (kaarten 3-4) 
25.15.Engelbeek (kaart 4) 
25.16.Alettebeek (kaart 4) 
25.17.Groene 62 (kaart 4) 
25.18.Vloethemveldzate (kaart 4) 
 

 

 Behoud van waardevolle open-ruimte verbindingen 

 

- Waardevolle open-ruimteverbindingen, die essentieel zijn voor de 
aaneengeslotenheid van de randstedelijke open-ruimtegordel rondom Brugge en 
een functie hebben als verbinding tussen de grote aaneengesloten 
buitengebieden van de polders en het Meetjesland, worden maximaal gevrijwaard 
van bebouwing en vertuining. 

Gebieden: 

26.1.Open-ruimte verbinding Heidelberg - Pierlapont (kaart 4) 
 

 

 Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De 
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.  

- Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied Torhout is een provinciale taak. 

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

Gebieden: 

27.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge – deel Zuidwege/Zedelgem (kaart 4) 
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4.3 Deelruimte 3. Oostelijk Houtland 
 

Situering 

De deelruimte omvat de omvangrijkste concentratie van nog vrij gave veldgebieden in Vlaanderen en gaat van 
Merkemveld in Zedelgem, over het historische Bulskampveld tot de Gavers in Aalter. Zij omvat ook het 
landschapsecologisch waardevolle bekken van de Rivierbeek. In het noorden vormt de kanaalzone de grens, in 
het zuiden de overgang naar de Zandleemstreek. 

 

Visie 

Het cultuurhistorisch waardevolle oude Bulskampveld vormt een uitgestrekt veldlandschap met bossen, 
heidegebieden en beekvalleien, verweven met landbouw en kasteelparken. De bos-, natuur- en landschappelijke 
functies zijn structuurbepalend voor deze deelruimte. Het ruimtelijk beleid is gericht op de versterking van de 
bosstructuur en de natuurfunctie met de typische heidegemeenschappen. Landbouw wordt gevrijwaard in 
mozaïeken van hoog kwalitatieve veldlandschappen. De valleilandschappen van het stelsel van de Rivierbeek 
worden versterkt.  

 

Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Oostelijk Houtland wordt weergegeven door middel van een 
aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. 

KAART 5 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE OOSTELIJK HOUTLAND – WESTELIJK DEEL. 

KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE OOSTELIJK HOUTLAND – OOSTELIJK DEEL. 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Oostelijk Houtland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke 
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De 
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen. 

 Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren met concentraties aan parken en 
kasteeldomeinen 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. 

- Met de boscomplexen van het Bulskampveld bevat deze deelruimte de grootste 
bosconcentratie van West- en Oost-Vlaanderen binnen een omvangrijk, 
samenhangend en gaaf veldlandschap met hoge en gevarieerde ecologische 
kwaliteiten.  

- De historische bossen en parken worden maximaal behouden en versterkt binnen 
het landschappelijke kader van de veldgebieden. Waardevolle te behouden 
elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de trage 
wegen, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen, diverse 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en hoeves, en de identiteit en samenhang 
met de omgeving van de rijk aanwezige parken en kasteeldomeinen. 

- Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren 
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of 
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen 
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in 
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een 
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke 
waarden.  

- De versterking en verbinding van de diverse boscomplexen onderling van het 
Bulskampveld en van de boscomplexen van Merkemveld-Doeveren-Kampveld en 
van de Lakebossen-Munkebossen, zijn belangrijke aandachtsgebieden voor 
bosuitbreiding. Daarnaast is versterking van de bosstructuur gewenst in de 
omgeving van het park van Loppem, De Warande en rond en tussen de 
Markettebossen en de Gavers. Naast bosuitbreiding kan de bosstructuur worden 
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versterkt door het behoud en de opwaardering van het landschapsecologisch 
netwerk van dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen. 
Dit netwerk vervult een belangrijke verbindende functie tussen de diverse 
boscomplexen. 

- Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar 
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder 
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale 
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende 
vegetaties.  

- Vooral de bosgebieden van het Bulskampveld vervullen een belangrijke 
recreatieve functie voor natuur- en landschapsgerichte recreatie, Merkemveld is 
belangrijk voor jeugdtoerisme, doch in evenwicht met de ecologische draagkracht. 

- Binnen veel bosgebieden liggen waardevolle en structuurbepalende 
kasteeldomeinen en parken. De samenhang hiervan met de omgeving wordt 
behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen worden als volwaardige 
entiteit behouden en hierbij dient het behoud en herstel van de cultuurhistorische 
eigenheid van kasteelparken mogelijk te blijven. 

- Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de 
open ruimte. 

Gebieden: 

28.1.Lippensgoed-Bulskampveld (kaart 5) 
28.2.Driekoningen (kaart 5) 
28.3.Hontzocht – Blommeke (kaart 5) 
28.4.Lindeveld – Hulstlobos (kaart 6) 
28.5.Hulstlobos noord (kaart 6) 
28.6.=29.3.Vagevuurbossen (kaart 6) 
28.7.Blauwhuisbossen (kaart 5) 
28.8.Wildenburg (kaart 6) 
28.9.=29.4.Gulke Putten – Predikherenbossen (kaart 6) 
28.10.=29.12.Omgeving Schuurlo(bos) (kaart 6) 
28.11.=29.13.Omgeving Vaanders (kaart 6) 
28.12.Omgeving Egypteveld, Hoogveld en Stratem (kaart 6) 
28.13.Blekkerbos (kaart 6) 
28.14.=29.5.Vorte Bossen – Galathosbossen (kaart 6) 
28.15.Parochieveldbos – Hooggoed (kaart 6) 
28.16.=29.7.Slangebossen – Meersbos (Eendekooi) (kaart 6) 
28.17.Schoonhove (kaart 5) 
28.18.omgeving Gruuthuuse – Cellen (kaart 5) 
28.19.Nieuwenhove (kaart 5) 
28.20.Kasteeldomein Loppem (kaart 5) 
28.21.Merkemveld (kaart 5) 
28.22.Doeveren (kaart 5) 
28.23.Breidels – Croisilles (kaart 5) 
28.24.=29.10.Kampveld – Rooiveld – Papevijvers (kaart 5) 
28.25.Kasteelbossen Ruddervoorde (kaart 5) 
28.26.Zorgvliet (- Kortekeerhoek – Leegtebos) (kaart 5) 
28.27.Lakebossen – Rapenburg (kaart 5) 
28.28.Munkebossen (kaart 5) 
28.29.Kraenepoel – Markette- en (Oud) Bellemse bossen – Waggebrug – Mariahoeve (k.6) 
28.30.Gavers (kaart 6) 
28.31.Kasteel van Hansbeke (kaart 6) 
28.32.Bloemendale (kaart 5) 
28.33.Kasteeldomein van Poeke (= onderdeel van gebied 33.2. en 37.8.) (kaart 6) 
28.34.Nevele Veldeke (kaart 6) 
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 Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide 

 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. 

- Binnen de historische bos- en parkstructuren ligt een aantal natuurcomplexen met 
een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van vaak internationaal belang. Deze 
ecologisch belangrijke natuurcomplexen maken deel uit van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN). 

- In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden, in het bijzonder gebieden met 
heidevegetaties of –relicten, oud-boskernen, bron- en kwelgebieden, natuurlijk 
meanderende beken en op waardevolle gradiënten, wordt gestreefd naar de 
ontwikkeling van het historisch aanwezige ‘wastine-landschap’. Dit landschap 
kenmerkt zich door een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige 
mozaïek van onder meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, droge tot 
natte (schraal)graslanden, schrale pioniersvegetaties met graduele overgangen 
tussen deze verschillende vegetaties.  

- De realisatie van grotere en meer natuurlijke, aaneengesloten, ongeperceleerde 
eenheden natuur is afweegbaar in functie van de natuurkwaliteiten, het historisch 
voorkomen van dergelijke ‘wastine-landchappen’ en de gaafheid en het historisch 
belang van aanwezige perceels- en landschapsstructuren. 

- Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van 
waardevolle kwel- en brongebieden en natuurlijk meanderende beken. Tevens 
wordt gestreefd naar het behoud en de ecologische opwaardering van 
waardevolle gradiëntsituaties tussen de bos- en natuurcomplexen op de hogere 
gronden en de gave valleisystemen van onder meer de Rivierbeek, 
Hertsbergebeek, Bornebeek en Wantebeek. 

- Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd, 
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze 
gebieden voor zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen). 

Gebieden: 

29.1.Aanwijsputten en omgeving, en delen van Lippensgoed-Bulskampveld (kaart 5) 
29.2.Driekoningen – Bornebeekvallei (kaart 5) 
29.3.Vagevuurbossen (kaart 6) 
29.4.= 28.9.Gulke Putten – Predikherenbossen (kaart 6) 
29.5.= 28.14.Vorte Bossen – Galathosbossen (kaart 6) 
29.6.Parochieveldbos – Hooggoed (kaart 6) 
29.7.= 28.16.Slangebossen – Meersbos Wantebeek (kaart 6) 
29.8.Warande (kaart 5) 
29.9.Doeveren - Merkemveld (aan weerszijden van E403) (kaart 5) 
29.10.= 28.24.Kampveld – Rooiveld – Papevijvers (kaart 5) 
29.11.Kraenepoel – Markettebossen (kaart 6) 
29.12.= 28.10.Schuurlobos (kaart 6) 
29.13.= 28.11.Vaanders (kaart 6) 

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

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos 
en/of natuurverweving hebben.  

- Rondom de boscomplexen van de veldgebieden is veelal sprake van de 
kenmerkende, door dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische 
ontginningstructuur, met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en 
landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch waardevolle graslanden en kleine 
landschapselementen voor. 

- Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen 
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische 
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en 
landschapselementen.  

- Dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen kunnen een belangrijke 
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en 
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op landbouwkundig minder 
interessante gronden is een kwantitatieve versterking van bos- en natuurwaarden 
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mogelijk. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar behoud en herstel van 
waardevolle ecologische en landschappelijke verbindingen.  

- Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor 
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende 
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de 
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden.  

- Een stevige grondgebonden landbouwstructuur vormt een belangrijke drager voor 
het behoud van historische, (half-)open landbouwgebieden binnen een bosrijke 
omgeving, zoals het Sint-Pietersveld. 

Gebieden: 

30.1.Landbouwgebied omgeving Kerkebeek tussen Loppem en Merkemveld (kaart 5) 
30.2.Oostkamp noord – Joyeuze Pensée – Ter Lare (kaart 5) 
30.3.Landbouwgebied omgeving Kampveld (kaart 5) 
30.4.Landbouwgebied Sint-Hubertus – Kortekeer (Ruddervoorde oost) (kaart 5) 
30.5.Omgeving Munkebossen (kaart 5) 
30.6.Omgeving Blommeke (kaart 5) 
30.7.Landbouwgebieden in Bulskampveld (omgeving Vijvers - Lindeveld – Bakensgoed -  
        Schuurlo – St.-Pietersveld – Kruisbergen (kaart 6) 
30.8.Landbouwgebied omgeving Blekkersbos – Nieuwendam (kaart 6) 
30.9.Landbouwgebied omgeving Bellembeek(vallei) – Spildoorn (kaart 6) 

 Ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied 

 

- Het historische Bulskampveld en de valleien van het rivierbeekstelsel en de 
voormalige Zuidleie (kanaaldepressie), met aansluitende veldgebieden vormen 
een samenhangend, zeer omvangrijk en landschappelijk gaaf complex van 
veldgebieden met bijbehorende grote kwaliteiten en potenties. Een groot deel van 
het gebied heeft ecologische kwaliteiten van internationaal belang. 

- Dit gebied, “Bulskampveld”, wordt in onderlinge samenhang behouden en verder 
ontwikkeld als omvangrijk, hoogwaardig veldgebied met een mozaïek van 
natuurkerngebieden, bossen, beekvalleien, cultuurhistorische elementen en een 
verbrede, grondgebonden landbouw. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale 
landschapsecologische verweving via behoud en herstel van het netwerk van 
dreven, trage wegen en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen. Speciale 
aandacht gaat uit naar het faciliteren en stimuleren van een verbrede landbouw 
die optimaal kan inspelen op natuur- en landschapsbeheer en op de toeristisch-
recreatieve kwaliteiten en potenties. 

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt de uitbouw van een samenhangend toeristisch-
recreatief netwerk gericht op natuur- en landschapsgerichte recreatievormen. 
Hierbij is aandacht voor het faciliteren van kleinschalige recreatieve elementen die 
dit ondersteunen (kasteelkamperen, bezoekerscentra, hoevetoerisme, 
ontwikkeling van een samenhangend wandel- en fietsnetwerk, ...).  

- De relatief grote rijkdom aan waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen 
(hoeves, kastelen, historische gebouwen, …)  wordt behouden en opgewaardeerd 
met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een samenhangend toeristisch-
recreatief netwerk. 

- Het kleinschalige karakter en de historische structuur van landelijke 
nederzettingen (Doomkerke, Kruiskerke, Maria-Aalter, Wildenburg, …) dient 
behouden te blijven met bijzondere aandacht voor verkeersleefbaarheid en voor 
gave relaties tussen de dorpskernen en omliggende gave landschappen. 

- Een verdere aantasting en versnippering van dit gebied door verspreide en 
lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede landschappelijke 
integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing. 

- Het is wenselijk ten aanzien van de infrastructuurbundel Gent-Brugge 
(autosnelweg E40, spoorlijn Gent-Brugge, kanaal) actieve 
ontsnipperingsmaatregelen te nemen, zodanig uit te voeren dat eventuele 
negatieve gevolgen voor de samenhang zoveel mogelijk worden gecompenseerd 
en om het versnipperende effect van de huidige infrastructuurbundel Gent-Brugge 
te verminderen. 
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Gebieden: 

31.1.Bulskampveld (het historische veldgebied, bekken Rivierbeek en omgevende  
        veldgebieden tot aan E403, Munkebossen en kanaal) 

 

 Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met herstel van het natuurlijk 
watersysteem 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. 

- De valleien van de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Zuidleie, Bornebeek en 
Wantebeek vormen gave aaneengesloten valleilandschappen met ecologische 
kwaliteiten van veelal internationaal belang. Ze worden nog gekenmerkt door 
natuurlijke overstromingen. Deze samenhangende natuurcomplexen worden 
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

- De natuurlijke waterbergende en waterafvoerende functie, en de natuurwaarden 
zijn bepalend voor de ordening van deze valleien. De beekvalleien worden 
ecologisch en hydrologisch opgewaardeerd gericht op het behoud en herstel van 
natte tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden , broekbossen, 
moeras, …) met overgangen naar drogere valleiflanken. Valleigedeelten met 
kasteelparken en gebieden met een nog gave percelering en hiermee 
samenhangende perceelsrandbegroeiingen worden binnen hun historische 
context behouden en versterkt. De grondgebonden landbouw, gericht op een 
permanent graslandgebruik kan lokaal een natuurondersteunende en 
landschapsverzorgende taak opnemen.  

- Een ecologische en hydrologische opwaardering kan worden gerealiseerd door 
verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen (hermeandering, 
herwaarderen winterbed, vertragen natuurlijke stroomsnelheid, structuurvariatie in 
oevers en bedding, terugbrengen van natuurlijke dynamiek, …), verbetering van 
de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …), het opheffen van 
barrières, herstel en versterking van kleine landschapselementen en het behoud 
en vrijwaren van van nature overstroombare gebieden. De valleien worden 
gevrijwaard van verdere bebouwing. 

- Lokaal en vooral in aansluiting op langsliggende bos- en natuurcomplexen kan 
worden gestreefd naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met de 
spontane ontwikkeling van diverse bostypes langs een vrij meanderende beek en 
de ontwikkeling van beekdalvegetaties. 

Gebieden: 

32.1.Rivierbeek benedenloop (- Warandeputten) (kaart 5) 
32.2.Rivierbeek – Waardammebeek (kaart 5) 
32.3.Hertsbergebeek (kaart 5) 
32.4.Poverbeek (kaart 5) 
32.5.Ringbeek (kaart 5) 
32.6.Blauwhuisbeek (kaart 5) 
32.7.Bornebeek (kaart 5) 
32.8.Leiemeersen (kaart 5) 
32.9.Wantebeek (kaart 6) 

 

 Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen van 
deze valleilandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. 

- In de vallei van de Poekebeek en de vallei van het Vaardeke zijn binnen een 
overwegend landbouwgebruik nog graslanden en bosrelicten met ecologische 
waarden en kleine landschapselementen aanwezig. 

- De afwisseling van landbouw en natuur-, en landschapselementen wordt 
behouden, waarbij wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering en 
landschappelijke herstel van deze elementen.  

- Er wordt gestreefd naar een verbetering van de structuurkwaliteiten van 
waterlopen, verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen, het opheffen van 
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barrières, herstel van kleine landschapselementen en het behoud en vrijwaren van 
van nature overstroombare gebieden. De valleien worden gevrijwaard van verdere 
bebouwing. 

- Binnen het netwerk van natuur- en landschapelementen is er ruimte voor behoud 
en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende maatregelen 
wordt het beheer van deze kleine elementen en een graslandbeheer bevorderd, 
en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden. 

Gebieden: 

33.1.Vallei van de Zuidleie (kaarten 5 en 6) 
33.2.Vallei van de Poekebeek (kaart 6) 
33.3.Vallei van het Vaardeke (kaart 6) 

 

 Behoud en herstel van ecologisch waardevolle graslanden in een open agrarisch landschap met 
behoud van het overstroombaar karakter van laaggelegen gronden 

 

- De nevenfuncties van deze gebieden zijn landbouw en natuur. Deze gebieden 
worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. 

- De Wulgenbroeken en de graslanden langs de benedenloop van de Kerkebeek 
vormen een waardevol graslandcomplex waarin de grondgebonden landbouw als 
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt. De ecologische kwaliteit van deze 
graslanden dient in stand gehouden en via stimulerende maatregelen versterkt. 
Het open karakter dient bewaard te blijven. 

- Het overstroombaar karakter van laaggelegen graslanden dient behouden te 
blijven. Deze gebieden worden maximaal gevrijwaard van nieuwe bebouwing. 

Gebieden: 

34.1.Wulgenbroeken (kaart 5) 
34.2.Graslanden benedenloop Kerkebeek (kaart 5) 

 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Rondom de boscomplexen ligt een aantal kleinere samenhangende 
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend 
en gevrijwaard wordt. 

- Deze aaneengesloten landbouwgebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden 
van bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand 
houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.  

- Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals 
glastuinbouw en intensieve veeteelt, moeten worden vermeden. 

- Binnen het landbouwgebied, vooral aansluitend op historische boscomplexen, 
komen lijnvormige houtige kleine landschapselementen voor (dreven, houtkanten, 
hagen, knotbomen, beken, sloten, ...) die relicten vormen van het traditionele 
landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen 
het versterken van een netwerk van kleine bos- en landschapselementen.  

- Aansluitend op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het 
landbouwgebied verspreid kleinere beken en sloten voor waar een goede 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Hierdoor kan een 
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt 
tot de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur. Hierbij gaat 
bijzondere aandacht uit naar de verbindende functie van dit netwerk tussen de 
grote bos- en valleicomplexen. 

Gebieden: 

35.1.Landbouwgebieden van Oostkamp west – Loppem (kaart 5) 
35.2.Landbouwgebieden Ruddervoorde zuid – Baliebrugge (kaart 5) 
35.3.Landbouwgebieden Ruddervoorde oost (kaart 5) 
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35.4.Landbouwgebied Hertsberge noord (kaart 5) 
35.5.Landbouwgebied tussen Erkegem en Gevaarts (kaart 5) 
35.6.Landbouwgebied ten zuidwesten van Aalter (kaart 6) 
35.7.Landbouwgebied Hansbeke zuid-Nevele - Landegem (kaart 6) 

 

 Minder samenhangende landbouwgebieden met grondgebonden landbouw als drager van de open 
ruimte 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Aangrenzend aan en tussen de grote boscomplexen worden de hier gelegen 
landbouwgebieden als open-ruimtekamers erkend en gevrijwaard voor de 
grondgebonden landbouw. 

- Deze landbouwgebieden worden gekenmerkt door een meer kleinschalig karakter 
door de verweving met lijnvormige houtige kleine landschapselementen (dreven, 
houtkanten, hagen, knotbomen, ...) of door het voorkomen van verspreide 
bebouwing en lintbebouwing. 

- In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur 
een garantie voor het open houden van het landschap. Een verdere aantasting en 
versnippering van deze agrarische gebieden door verspreide bebouwing en 
lintbebouwing wordt vermeden. Er is aandacht voor een goede landschappelijke 
integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing.  

- Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals 
glastuinbouw en intensieve veeteelt moeten worden vermeden. 

- Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken 
van een netwerk van kleine bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een 
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt 
tot de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur. Hierbij gaat 
bijzondere aandacht uit naar de verbindende functie van dit netwerk tussen de 
grote boscomplexen. 

Gebieden: 

36.1.Landbouwgebied ten zuiden van Baasveld – Merkemveld (kaart 5) 
36.2.Landbouwgebied van Ruddervoorde west (kaart 5) 
36.3.Landbouwgebied ten zuiden van Ruddervoorde (kaart 5) 
36.4.Landbouwgebied bij Waardamme (kaart 5) 
36.5.Landbouwgebied Erkegem tussen Rivierbeek en Bornebeek (kaart 5) 
36.6.Landbouwgebied ten zuiden van Gevaarts (kaart 5) 
36.7.Landbouwgebied tussen Blauwhuisbos en Wildenburg (kaart 5) 
36.8.Landbouwgebied omgeving Nieuwendam (kaart 6) 
36.9.Landbouwgebied ten westen van Aalter (kaart 6) 
36.10.Landbouwgebied Sterrewijk (kaart 6) 
36.11.Landbouwgebied ten westen van Kruiskerke (kaart 6) 
36.12.Landbouwgebied omgeving Aalter – Bellem (kaart 6) 
36.13.Landbouwgebied ten oosten van Bellem (kaart 6) 
36.14.Landbouwgebied Hansbeke (kaart 6) 
36.15.Landbouwgebied omgeving Eiland (kaart 6) 

 Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden van samenhangende veldgebieden en 
gave beekvalleien 

 

- De identiteit van de grote veldgebieden en gave beekvalleien wordt behouden en 
waar mogelijk versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine landschaps-
elementen. Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de 
aaneengesloten historische bos- en parkgebieden, geometrische ontginnings- en 
drevenstructuur, de trage wegen, de identiteit en samenhang met de omgeving 
van de rijk aanwezige parken, de landschappelijk gave beekvalleien, diverse 
cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen, gebouwen en hoeves en gebieden 
met een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van bossen met 
omliggende akkers en graslanden op de hogere gronden, en graslanden en 
beekbegeleidende bossen en historische percelering in de valleien en depressies, 
draagt bij aan de landschappelijke identiteit. 
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- Een verdere toename van storende lint- en verspreide bebouwing dient vermeden. 
Rondom de bosgebieden vormt behoud en ontwikkeling van de grondgebonden 
landbouw het uitgangspunt, binnen de bosgebieden het behoud en de versterking 
van het landschapsecologische raamwerk.  

Gebieden: 

37.1.=28.10. en omgeving: Loppem kasteelpark en omgeving (kaart 5) 
37.2.Wulgenbroeken – Schoonhove (kaart 5) 
37.3.Kastelengebied Oostkamp (kaart 5) 
37.4.Leiemeersen (kaart 5) 
37.5.Munkebossen (kaart 5) 
37.6.Bulskampveld - Sint-Pietersveld (kaart 6) 
37.7.Kraenepoel en Markettebossen – Kasteeldomeinen Mariahove en Waggebrug (=28.29.)
       (kaart 6) 
37.8.Vallei van de Poekebeek – Kasteeldomein van Poeke (= 28.33.) (kaart 6) 

 

 Landschappelijke opwaardering van beekvalleien en kanalen en versterken van de verbindende 
ecologische functie 

 

- De op de cuesta’s ontspringende beken zijn belangrijke landschappelijke dragers 
die zorgen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van het landschap. De 
herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar mogelijk hersteld. 
Hierbij is bijzondere aandacht voor het realiseren van een goede waterkwaliteit in 
de bovenlopen van de Rivierbeek en Hertsbergebeek. Veel beken zijn van belang 
voor de migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.  

- De ecologisch waardevolle bermen en aanpalende gronden van het kanaal 
Brugge-Gent dienen hun functie als landschappelijke drager, habitat en 
ecologische verbinding te behouden.  

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

- Landschappelijke opwaardering en versterking van de verbindende functie van 
beekvalleien kan worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten 
en waterkwaliteit van de waterlopen, het opheffen van barrières, de aanplant van 
beekbegeleidende begroeiing en het vrijwaren van bebouwing in beekvalleien. 
Door toepassing van deze maatregelen wordt tevens een bijdrage geleverd aan 
de doelstellingen vanuit het integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte 
voor lokale waterberging, …). 

- Het kanaal Gent–Brugge en het Schipdonkkanaal hebben eveneens belangrijke 
kwaliteiten als recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze 
functie te ondersteunen, dit in evenwicht met de functie als habitat voor 
waardevolle flora en fauna en de natuurverbindingsfunctie. De landschappelijke, 
ecologische en recreatieve kwaliteiten van het kanaal vormen belangrijke 
randvoorwaarden bij een eventuele verdere economische ontwikkeling van het 
kanaal. Landschappelijke en ecologische opwaardering en versterking van de 
habitatfunctie en verbindende functie is mogelijk door een aangepaste inrichting 
en beheer van de kanaalbermen en -oevers.  
Diverse vormen van recreatief medegebruik komen voor langsheen het kanaal 
Gent-Brugge, met de Kijkuit als recreatief knooppunt. De kanaaleilanden en de 
restgebieden te Gevaerts en Sint-Joris hebben ontwikkelingsmogelijkheden naar 
natuur en zachte recreatie.  
Via stimulerende maatregelen wordt gestreefd naar herstel van kleine natuur- en 
landschapselementen in het direct aangrenzende landbouwgebied, en dat zowel 
in de natte als in de droge sfeer. Hierdoor kan een landschapsecologische 
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt tot de regionale identiteit, 
en de recreatieve belevingswaarde verhoogt. 

- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

Gebieden: 

38.1.Kanaal Gent – Brugge (kaarten 5 en 6) 
38.2.Schipdonkanaal (kaart 6) 
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38.3.Kerkebeek/Rollewegbeek (kaart 5) 
38.4.Zuidervaartje/Lijsterbeek (omgeving ten Briele) (kaart 5) 
38.5.Velddambeek (kaart 5) 
38.6.Grote Beek (kaart 5) 
38.7.Pover-Leugaertsbeek (kaart 5) 
38.8.Spei-Veldbeek (kaart 5) 
38.9.Ringbeek (kaart 5) 
38.10.Zouterbeek (kaart 6) 
38.11. Oude kanaalarm (kaart 6) 
38.12.Brielbeek (kaart 6) 
38.13.Oostmolenbeek (kaart 6) 
38.14.Keutelbeek (kaart 6) 
38.15.Bellembeek (kaart 6) 

 

 Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open-ruimteverbindingen, die essentieel zijn voor de 
aaneengeslotenheid van de randstedelijke open-ruimtegordel rondom Brugge en 
een functie hebben als verbinding tussen de grote aaneengesloten 
buitengebieden van de polders en het Meetjesland, alsmede open ruimte 
verbindingen die essentieel zijn voor de landschapsecologische samenhang 
tussen grote veldcomplexen, worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en 
vertuining. 

- Voor deze open-ruimteverbindingen vormt het behoud van het grondgebonden 
landbouwgebruik een belangrijke voorwaarde voor het open houden van het 
landschap. Hierdoor kan tevens een bijdrage worden geleverd aan het behoud 
van waardevolle landschapsecologische relaties tussen de grote boscomplexen. 

Gebieden: 

39.1.Open-ruimteverbinding tussen Brugge en Oostkamp (kaart 5) 
39.2.Open-ruimteverbinding tussen Loppem en Zedelgem, Loppem en Oostkamp (kaart 5) 

 

 Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De 
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.  

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

Gebieden: 

40.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge (kaart 5) 

 

4.4 Deelruimte 4. Noordelijk Houtland 
 

Situering 

De deelruimte Noordelijk Houtland omvat het omvangrijke veldgebied van het Drongengoed met omliggende 
samenhangende landbouwgebieden. In het zuiden vormt het kanaal Gent-Brugge de grens, in het oosten het 
Afleidingskanaal van de Leie, in het noorden de dekzandrug van Maldegem en in het westen Brugge. 

 

Visie 

Binnen deze deelruimte bevinden zich grote aaneengesloten landbouwgebieden en bos- en heidecomplexen 
(Drongengoedbos, Kallekesbos, Schobbejakshoogte) met een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van 
internationaal belang. Het ruimtelijk beleid is erop gericht deze te versterken alsook het mozaïeklandschap met 
omgevende dreven, dreefrestanten, geometrische ontginningsstructuur met een ruimtelijke mozaïek van kleinere 
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bossen en landbouwgronden. Het ruimtelijk beleid is er tevens op gericht de belangrijke beekvalleien en 
waardevolle graslanden te behouden en te versterken. 

 

Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk Houtland wordt weergegeven door middel van 
een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. 

KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK HOUTLAND – WESTELIJK DEEL.  

KAART 8 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK HOUTLAND – OOSTELIJK DEEL. 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk Houtland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke 
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De 
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen. 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende 
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend 
en gevrijwaard wordt. 

- De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van 
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden 
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.  

- De omvang van de niet-grondgebonden landbouwsectoren blijft beperkt. 
Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en 
intensieve veeteelt, op goede locaties, behouden voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvesting van niet-grondgebonden landbouw 
dient vermeden. 

- Binnen het landbouwgebied komen vooral in een brede zone ten noorden van het 
kanaal Gent-Brugge kleine bosjes, natte graslanden, waterlopen, poelen en 
lijnvormige houtige kleine landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen, 
knotbomen, ...), die relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt 
gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een 
netwerk van kleine bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een 
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt 
aan de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur. 

Gebieden:  

41.1.Landbouwgebied bij Moerbrugge (kaart 7) 
41.2.Groot samenhangend landbouwgebied van Oedelem – Maldegem – Aalter brug (kaart 
7) 
41.3.Samenhangend landbouwgebied Aalter-Brug – Zomergem (kaart 8) 
41.4.Landbouwgebied tussen Oostwinkel en Adegem (kaart 8) 

 

 Minder samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open 
ruimte 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- De landbouwgebieden rondom een aantal kernen en bebouwingsconcentraties 
worden gekenmerkt door een versnippering door verspreide en lintbebouwing. 
Waar deze landbouwgebieden aansluiten op historische veldgebieden komen 
dreven, dreefrestanten en kleine bos- en landschapselementen voor.  

- Deze landbouwgronden worden gevrijwaard voor de landbouw, waarbij een sterke 
grondgebonden landbouwstructuur een garantie vormt voor het open houden van 
het landschap. De aanwezige kleine bos- en landschapselementen worden 
behouden. 
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- Een verdere aantasting en versnippering van deze gebieden door verspreide 
bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede 
landschappelijke integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing. 

- Landschappelijk waardevolle overgangen (omgeving boscomplexen, 
cuestahellingen, …) en de samenhang met de aansluitende grote, 
aaneengesloten landbouwgebieden dient behouden te blijven. 

Gebieden: 

42.1.Landbouwgebied ten westen van Maldegem (kaart 7) 
42.2.Landbouwgebied ter hoogte van de Spanjaardshoek(kaart 8) 
42.3.Landbouwgebied omgeving Kleit (kaart 7) 
42.4.Landbouwgebied Knesselare west (kaart 7) 
42.5. Landbouwgebied Knesselare oost (kaart 8) 
42.6.Landbouwgebied ter hoogte van Ronsele en Rijvers (kaart 8) 
42.7.Landbouwgebied Klein Burkel (kaart 7) 
42.8.Landbouwgebied Oostveld (kaart 7) 
42.9.Landbouwgebied ten zuidoosten van Ursel (kaart 8) 

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

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos 
en/of natuurverweving hebben. 

- Rondom de historische bossen van de cuesta van Oedelem-Zomergem, de 
bosgebieden van Ryckevelde en Maleveld is sprake van de kenmerkende, door 
dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische ontginningstructuur, met een 
ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en landbouwgronden. Verspreid komen 
ecologisch waardevolle graslanden en kleine landschapselementen voor. Het 
Beverhoutsveld wordt gekenmerkt door landbouwgronden met een raamwerk van 
dreven, kleine landschapselementen (zoals poelen en knotbomen) en waterlopen 
met verspreide bosjes en natte graslanden. 

- In de (natte) noordelijke en westelijke delen van het gebied 43.2 Doolhof is natuur 
de hoofdfunctie. In het oostelijke deel is er ruimte voor bosuitbreiding (pijl kaart 7). 

- Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen 
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering 
en landschappelijk herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en 
landschapselementen.  

- Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke 
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en 
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op voor de landbouw minder 
interessante gronden is een versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk. 
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het behoud en ecologisch en 
landschappelijk herstel van de meest waardevolle percelen en verbindingen.  

- Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor 
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw en zijn er 
ontwikkelingsperspectieven voor de aanwezige glastuinbouw. Via stimulerende 
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de 
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden.  

Gebieden: 

43.1.Omgeving Loweiden - Ten Torre- Egypte (kaart 7) 
43.2.Doolhof (kaart 7) 
43.3.Oedelemberg en omgeving Bergbeek zuid (kaart 7) 
43.4.Beverhoutsveld (oost) (kaart 7) 
43.5.Omgeving Klein Burkel en Biestwatergang (kaart 7) 
43.6.Groot Burkel (kaart 7) 
43.7.Verbinding Burkel-Drongengoed (kaart 7) 
43.8.Omgeving Buisputten kasteel Prinseveld (kaart 8) 
43.9.Omgeving Wagemakersbeek te Ursel (kaart 8) 
43.10.Steenberg (kaart 8) 
43.11.Rijvers/Bauwerwaan (kaart 8) 
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43.12.Schipdonk (kaart 8) 
43.13.Omgeving Maleveld (kaart 7) 

 

 Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is park of bos. 

- De historische bossen van de cuesta van Oedelem-Zomergem en de bosgebieden 
van Ryckevelde en Maleveld worden behouden en versterkt binnen het 
landschappelijke kader van de veldgebieden. Waardevolle te behouden elementen 
hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de identiteit en 
samenhang met de omgeving van de rijk aanwezige parken (vooral in de groene 
gordel rondom Brugge) en gebieden met een netwerk van kleine 
landschapselementen. 

- Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren 
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of 
stapsteenbossen. Bosuitbreiding via be- en verbossing sluit zoveel mogelijk aan 
op bestaande bossen en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. 
Bebossing gebeurt in eerste instantie op landbouwkundig minder interessante 
gronden, heeft een ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke 
landschappelijke waarden. 

- Zoekzones voor bosuitbreiding zijn gelegen in een versterking van de bosstructuur 
van het Drongengoed en de omliggende bossen (Kallekesbos, Koningsbos, 
Kapellebos, Keigatbos, …) en van de bosgebieden Ryckevelde en Maleveld. De 
onderlinge relatie tussen het boscomplex Drongengoed en de omliggende bossen 
wordt vooral versterkt door behoud en versterking van bosverbindingen via kleine 
landschapselementen, dreven en stapsteenbossen in de tussenliggende 
agrarische gebieden. 

- Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar 
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder 
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale 
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende 
vegetaties.  

- De bosgebieden Ryckevelde en Maleveld behoren tot de randstedelijke groene 
gordel rond Brugge en hebben een belangrijke recreatieve functie. Ook het 
Drongengoed vervult een belangrijke recreatieve functie voor natuur- en 
landschapsgerichte recreatie. 

- Binnen een aantal bosgebieden liggen waardevolle en structuurbepalende 
kasteeldomeinen en parken. De samenhang hiervan met de omgeving wordt 
behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen worden als volwaardige 
entiteit behouden. 

- Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de 
open ruimte. 

Gebieden: 

44.1.Maleveldbos (kaart 7) 
44.2.Male - Abdij van Male (kaart 7) 
44.3.Ryckevelde – kasteelparken Ryckevelde en omgeving (kaart 7) 
44.4.Bos ter hoogte van Kasteel Wapenaar (kaart 7) 
44.5.Koningsbos (kaart 7) 
44.6.Burkel-Kallekesbos (kaart 7) 
44.7.Kapellebos (kaart 7) 
44.8.Drongengoedcomplex (kaart 8) 
44.9.Keigatbos (kaart 8) 
44.10.Koningsbos (kaart 8) 
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 Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. 

- Het Drongengoedbos, het Kallekesbos en de Schobbejakshoogte zijn bos- en 
heidecomplexen met een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal 
belang. Zij maken deel uit van de Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

- In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden, in het bijzonder gebieden met 
heidevegetaties of –relicten, oude boskernen, bron- en kwelgebieden, natuurlijk 
meanderende beken en op waardevolle gradiënten, wordt gestreefd naar de 
ontwikkeling van het historisch aanwezige ‘wastine-landschap’. Dit landschap 
kenmerkt zich door een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige 
mozaïek van onder meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, 
(schraal)graslanden, schrale pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen 
deze verschillende vegetaties.  

- De realisatie van grotere en meer natuurlijke, aaneengesloten, ongeperceleerde 
eenheden natuur is afweegbaar in functie van de natuurkwaliteiten, het historisch 
voorkomen van dergelijke ‘wastine-landchappen’ en de gaafheid en het historisch 
belang van aanwezige perceels- en landschapsstructuren. 

- Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van 
waardevolle kwel- en brongebieden, natuurlijk meanderende beken en 
waardevolle gradiëntsituaties (overgangen dekzandrug, cuestahellingen, …).  

- Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd, 
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief 
medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden. 

Gebieden: 

45.1.Ryckevelde – Schobbejakshoogte (kaart 7) 
45.2.= 44.8. Drongengoedbos(complex) (kaart 8) 
45.3.= 44.6. Burkel-Kallekesbos (kaart 7) 

 

 Behoud en versterking van randstedelijke groengebieden 

 

- Rondom Brugge worden de hier aanwezige bos- en parkstructuren van het 
Male(veld)bos, met de abdij van Male, en Ryckevelde uitgebouwd als 
randstedelijke groengebieden. Hierbij is aandacht voor het versterken van de 
recreatieve toegankelijkheid en ontsluiting waarbij rekening wordt gehouden met 
de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde van deze 
gebieden. 

- Om de recreatieve druk op bestaande bos- en natuurgebieden (in het bijzonder 
Ryckevelde - Schobbejakshoogte) te verlichten, om te voorzien in de behoefte aan 
randstedelijk groen en om zorg te dragen voor een duurzame invulling aan 
onderlinge open-ruimte verbindingen, is uitbreiding van de bestaande structuren 
van deze groengebieden wenselijk. Deze uitbreidingen kunnen tevens een 
meerwaarde betekenen voor de natuur in de vorm van uitbreiding of buffering van 
bestaande natuurgebieden en de realisatie van onderlinge verbindingen. 

- De identiteit en onthaalfunctie van kleinschalige groene toeristisch-recreatieve 
trekpleisters worden versterkt met aandacht voor een goede ontsluiting en 
rekening houdend met de aanwezige omgevingskwaliteiten. Deze trekpleisters 
kunnen als knooppunt fungeren binnen een samenhangend recreatief netwerk. 
 
 

Gebieden: 

46.1.= 44.1. Maleveldbos (kaart 7) 
46.2.= 44.2. Abdij Van Male (kaart 7) 
46.3.= 44.3. Ryckevelde (kaart 7) 
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 Ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied 

 

- Het Drongengoed met omliggende boscomplexen en hiermee verweven 
tussenliggende landbouwgebieden vormt een samenhangend, omvangrijk en 
landschappelijk gaaf complex van veldgebieden met bijbehorende grote 
kwaliteiten en potenties. 

- Het Drongengoed en de hiermee samenhangende bos- en landbouwgebieden 
worden in onderlinge samenhang behouden en verder ontwikkeld als omvangrijk, 
hoogwaardig veldgebied met een mozaïek van natuurkerngebieden, bossen, 
cultuurhistorische elementen en een verbrede, grondgebonden landbouw. Hierbij 
wordt gestreefd naar een optimale landschapsecologische verweving via behoud 
en herstel van het netwerk van dreven, trage wegen en kleine bos-, natuur-, en 
landschapselementen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het faciliteren en 
stimuleren van een verbrede landbouw die optimaal kan inspelen op natuur- en 
landschapsbeheer en op de toeristisch-recreatieve kwaliteiten en potenties. 

- Het ruimtelijk beleid ondersteunt de uitbouw van een samenhangend toeristisch-
recreatief netwerk gericht op natuur- en landschapsgerichte recreatievormen. 
Hierbij is aandacht voor het faciliteren van kleinschalige recreatieve elementen die 
dit ondersteunen (kleinschalige horeca, bezoekerscentra, hoevetoerisme, 
ontwikkeling van een samenhangend wandel- en fietsnetwerk, ...).  

- Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en  
opwaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een samenhangend 
toeristisch-recreatief netwerk. 

- Een verdere aantasting en versnippering van dit gebied door verspreide 
bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede 
landschappelijke integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing. 

- Actieve ontsnipperingsmaatregelen t.a.v. de N44 zijn wenselijk om de samenhang 
tussen Burkel en Drongengoed mogelijk te maken.  

Gebieden: 

47.1.Drongengoed en omgeving (het historische veldgebied) 

 Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met herstel van het natuurlijk 
watersysteem 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. 

- Deze smalle beekvalleien worden ecologisch en hydrologisch opgewaardeerd 
gericht op het behoud en herstel van natte tot vochtige halfnatuurlijke graslanden 
met overgangen naar drogere valleiflanken. Deze samenhangende 
natuurcomplexen worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

- De natuurlijke waterbergende en waterafvoerende functie, en de natuurwaarden 
zijn bepalend voor de ordening van deze valleien. Een ecologische en 
hydrologische opwaardering kan worden gerealiseerd door verbetering van de 
structuurkwaliteiten van waterlopen (hermeandering, herwaarderen winterbed, 
vertragen stroomsnelheid, structuurvariatie in oevers en bedding, terugbrengen 
van natuurlijke dynamiek …), verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen 
(buffering tegen vervuiling,  …), het opheffen van barrières, herstel en versterking 
van kleine landschapselementen en het behoud en vrijwaren van van nature 
overstroombare gebieden. De valleien worden gevrijwaard van verdere 
bebouwing. 

- Een aantal beken van het bekenstelsel dat ontspringt op de cuesta van Oedelem – 
Zomergem, heeft vooral in de bovenlopen hoge ecologische kwaliteiten van veelal 
internationaal belang. De vallei van de Bergbeek sluit aan op het Meersengebied 
bij Brugge en wordt nog gekenmerkt door natuurlijke overstromingen. 

- In langsliggende bos- en natuurcomplexen (Kallekesbos, Drongengoed) kan 
worden gestreefd naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met de 
spontane ontwikkeling van diverse bostypes langs een vrij meanderende beek. 

Gebieden: 

48.1.Bergbeek (kaart 7) 
48.2.Biestwatergang overgang Splenterbeek (kaart 7) 
48.3.Splenterbeek (kaarten 7 & 8) 



Gewenste ruimtelijke structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Veldgebied Brugge - Meetjesland 

juni 2006

39/90

48.4.Driesbeek (kaart 8) 
48.5.Woestijnebeek (kaart 8) 

 

 Behoud en versterken van ecologisch zeer waardevolle graslanden als natuurkern met behoud van 
het overstroombaar karakter 

 

- De hoofdfunctie van dit gebied is natuur. 

- De natte permanente graslanden van de Assebroekse meersengebieden met hun 
waterbergingsfunctie, slotennetwerk, kwelgebieden, historisch waardevolle, 
kleinschalige percelering en gave perceelrandbegroeiingen bezitten belangrijke 
eco-hydrologische en landschappelijke kwaliteiten die maximaal in stand 
gehouden en versterkt dienen te worden. Delen van deze graslanden maken deel 
uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

- Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een vochtig en nat, open 
graslandgebied in een raamwerk van sloten en kleine bos- en 
landschapselementen, waar de grondgebonden landbouw lokaal een 
ondersteunde rol kan vervullen in het beheer. Door onder meer een meer 
natuurgericht waterbeheer wordt een versterking van de ecologische kwaliteit 
nagestreefd. Bij het uitwerken van de zacht-recreatieve ontsluiting van het gebied 
wordt rekening gehouden met voor weidevogels waardevolle gebieden. 

- Het overstroombaar karakter van laaggelegen graslanden dient behouden te 
blijven. Het overstroombaar en open karakter van het gebied wordt gewaarborgd. 
Belangrijke waterlopen worden ecologisch opgewaardeerd. 

- Bijzondere aandacht gaat uit naar het behoud van de landschapsecologische 
relaties en samenhang met omliggende hoger gelegen gebieden 
(Beverhoutsveld). 

Gebieden: 

49.1.Assebroekse meersengebieden (kaart 7) 
 

 Behoud en versterken van ecologisch waardevolle graslanden in een open agrarisch landschap 

 

- De nevenfuncties van dit gebied is landbouw en natuur. Dit gebied wordt 
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied, met een belangrijke functie van 
zachte recreatie. 

- De Gemene weide(beek) heeft relatief waardevolle graslandcomplexen waarin de 
grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt. De 
ecologische kwaliteit van deze graslanden dient in stand gehouden en via 
stimulerende maatregelen versterkt te worden. Het open karakter dient bewaard te 
blijven.  

Gebieden: 

50.1.Gemene weide(beek) (kaart 7) 
 

 Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden 

 

- De identiteit van de veldgebieden van het Drongengoed, Beverhoutsveld en 
Maleveld - Ryckevelde wordt behouden en waar mogelijk versterkt door herstel, 
beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in onderlinge 
samenhang te behouden elementen zijn de aaneengesloten historische bos- en 
parkgebieden, de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de trage wegen,  
de landschappelijk gave beekvalleien, cultuurhistorisch waardevolle hoeves, 
gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en landschappelijk 
waardevolle gradiënten en overgangen gekoppeld aan structuurbepalende 
reliëfelementen (dekzandrug, cuestahellingen, …). 

- De Assebroekse meersengebieden worden behouden als historisch 
graslandgebied in een raamwerk van historische perceelstructuren, sloten en 
kleine bos- en landschapselementen met bijzondere aandacht voor het behoud 
van landschap herkenbare overgangen naar omliggende hogere gronden 



Gewenste ruimtelijke structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Veldgebied Brugge - Meetjesland 

juni 2006

40/90

(Beverhoutsveld, Ryckevelde). 

- Een verdere toename van storende lint- en verspreide bebouwing dient vermeden. 
Rondom de bosgebieden en in het meersengebied vormt behoud en ontwikkeling 
van de grondgebonden landbouw binnen het behoud en de versterking van het 
landschapsecologische raamwerk het uitgangspunt. 

Gebieden: 

51.1.Maleveld/abdij van Male – Ryckevelde (kaart 7) 
51.2.Bergskes – Assebroekse meersengebieden – Beverhoutsveld (kaart 7) 
51.3.Kallekesbos – Drongengoedbos – Keigatbos (kaarten 7 en 8) 

 

 Behoud en versterken van markante cuestaranden en dekzandrug 

 

- De markante cuestaranden van de cuesta van Oedelem-Zomergem en de 
dekzandrug tussen Brugge en Maldegem worden als herkenbare, structurerende 
reliëfcomponenten in het landschap behouden. 

- Markante steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en behoud en 
herstel via stimulerende maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen en 
kleine bos- en landschapselementen (gericht op het versterken van de onderlinge 
connectiviteit) is wenselijk. 

- In voor natuur waardevolle gebieden worden ecologische processen en gradiënten 
die gekoppeld zijn aan deze reliëfcomponenten, behouden en versterkt. 

Gebieden: 

52.1.Oedelemberg (kaart 7) 
52.2.Cuesta van Oedelem – Zomergem te Ursel (kaart 8) 
52.3.Cuesta van Oedelem – Zomergem te Zomergem (kaart 8) 
52.4.Oostelijke helling cuesta van Oedelem – Zomergem (kaart 8) 
52.5.Dekzandrug tussen Brugge en Maldegem (kaart 7) 

 

 Landschappelijke opwaardering van beekvalleien (en kanalen) en versterken van de verbindende 
ecologische functie 

 

- De op de cuesta ontspringende beken zijn belangrijke landschappelijke dragers 
die zorgen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van het landschap. De 
herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar mogelijk hersteld. Door 
de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante 
landschapsstructuren.  

- Veel beken, kanalen en voormalige spoorwegbeddingen zijn van belang voor de 
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.  

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

- Landschappelijke opwaardering en versterking van de verbindende functie kan 
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen, 
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, ...), 
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het 
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij 
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte 
voor lokale waterberging, …). 

- Vooral de kanalen en voormalige spoorwegbeddingen hebben tevens een functie 
of potentie als recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze 
functie te ondersteunen, dit in evenwicht met de eventuele natuurverbindende 
functie. 

- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

Gebieden: 

53.1.Abdijenroute (spoorwegzate Steenbrugge – Eeklo) (kaart 7) 
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53.2.Sint-Trudoledeke – Meersbeek – Dorpsbeek (kaart 7) 
53.3.Kanaal van Schipdonk (kaart 8) 
53.4.Ede (kaarten 7 & 8) 
53.5.Diepenbeek (kaart 8) 
53.6.Driesbeek (kaart 8) 
53.7.Vijverbeek (kaart 7) 
53.8.Slabbaertsbeek (kaarten 7 en 8) 
53.9.= 48.3. Splenterbeek (kaart 7) 
53.10.= 48.2. Biestwatergang (kaart 7) 
53.11.Wittemoerswatergang (kaart 7) 
53.12.Wagemakersbeek (kaart 8) 

 

 Behoud van waardevolle open-ruimte verbindingen 

 

 

- Waardevolle open-ruimteverbindingen doorheen de verstedelijkte dekzandrug, die 
essentieel zijn voor aaneengeslotenheid van randstedelijke open-ruimte gordel 
rondom Brugge en een functie hebben als verbinding tussen de Veldgebieden en 
het Meetjesland, worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining. 

- Waardevolle open ruimte verbindingen in de groengordel rondom Brugge kunnen 
worden versterkt door een versterking van de aanwezige bosstructuur. Voor de 
overige verbindingen vormt het behoud van het grondgebonden landbouwgebruik 
en aanwezige bosstructuur een belangrijke voorwaarde voor het open houden van 
het landschap. 

Gebieden: 

54.1.Open-ruimteverbinding tussen Sint-Kruis en Sijsele en verder rond Brugge tussen 
        Steenbrugge en Moerbrugge (kaart 7) 
54.2.Open-ruimteverbinding ten westen van Donk (kaart 7) 
54.3.Open-ruimteverbinding tussen Donk en Maldegem (kaart 7) 

 

 Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De 
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd. 

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

Gebieden: 

55.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge (kaart 7) 
 

 

 

4.5 Deelruimte 5. Noordelijk zandig Meetjesland 
 

Situering 

De deelruimte omvat de aaneengesloten landbouwgebieden gelegen tussen de dekzandrug van Maldegem in het 
zuiden en de Nederlandse grens en Zeeuws-Vlaamse polders in het noorden. In het westen vormen de 
kustpolders de grens, in het oosten het Havengebied van Gent. 

 

Visie 

Dit groot aaneengesloten landbouwgebied, dat ten noorden van het Leopoldskanaal wordt gekenmerkt door 
dijken en kreken, wordt gevrijwaard voor de land- en tuinbouwsector. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de 
typische ontginningsstructuren (blok- en repelpercelering), het netwerk van sloten en perceelsrandbegroeiingen 
en kleine landschapselementen te behouden en te versterken.  
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Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk zandig Meetjesland wordt weergegeven door 
middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. 

KAART 9 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – WESTELIJK DEEL.  

KAART 10 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – OOSTELIJK DEEL. 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk zandig Meetjesland is opgebouwd uit een aantal 
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende 
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de 
structuurschetsen. 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Kenmerkend voor Noordelijk Zandig Meetjesland zijn de aaneengesloten, 
samenhangende landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als 
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt. 

- De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van 
bebouwing, bestaande landbouwbedrijven behouden voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in 
stand houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.  

- De omvang van de niet-grondgebonden landbouwsectoren blijft beperkt. 
Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en 
intensieve veeteelt op goede locaties, behouden voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvestiging van niet-grondgebonden landbouw 
dient vermeden te worden. Aansluitend op de kernen op de dekzandrug kunnen 
op lokaal niveau de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling 
(nieuwvestiging) van de niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht. 

- Het behoud en versterken van landelijke en agrarische identiteit en functionaliteit 
van het gebied vormt binnen de aanwezige landschapsecologische kaders het 
belangrijkste uitgangspunt voor deze gebieden.  

- Binnen het landbouwgebied vormen de typische ontginningsstructuren (blok- en 
repelpercelering in vooral het gebied tussen Kaprijke, Eeklo en Sint-Laureins) en 
het netwerk van sloten en perceelsrandbegroeiingen relicten van het traditionele 
landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen 
versterken deze typische structuren en hieraan gekoppelde kleine 
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit 
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst 
kan doen als ecologische infrastructuur.  

- Het landbouwgebied ten noorden van het Leopoldskanaal wordt gekenmerkt door 
de dijken en kreken. Deze dijken, kreken en waterlopen vervullen een belangrijke 
landschapsecologische functie als verbinding en habitat in dit krekengebied. Door 
de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante 
landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de migratie van planten en 
dieren, maar ook als habitat. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de 
realisatie van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze dijken 
en waterlopen die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt. Via een 
extensief beheer wordt gestreefd naar het versterken van het netwerk van 
waterlopen, kreken en dijken. 

Gebieden: 

56.1.Samenhangend landbouwgebied van Sijsele – Moerkerke – Maldegem – Sint-Laureins 
(kaart 9) 
56.2.Samenhangend landbouwgebied Kaprijke – Bassevelde – Assenede (kaart 10) 
56.3.Samenhangend landbouwgebied Eeklo – Lembeke - Ertvelde (kaart 10) 
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 Minder samenhangend landbouwgebied met ruimte voor een gedifferentieerde landbouwontwikkeling 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Aangrenzend op de dekzandrug Maldegem-Stekene liggen tussen Brugge en 
Ertvelde aan aantal kleinere landbouwgebieden, veelal versnipperd of ingeklemd 
door bebouwing. 

- Behoud van een sterke grondgebonden landbouwstructuur vormt hier een garantie 
voor het open houden van het landschap. In aangetaste agrarische gebieden 
kunnen op lokaal niveau de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling 
(nieuwvestiging) van de niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht. 

Gebieden: 

57.1.Landbouwgebied ten zuiden van Damme Golf (omgeving Noordmeers) (kaart 9) 
57.2.Landbouwgebied ten noorden van Maldegem, omgeving ‘Butswerve’ (kaart 9) 
57.3.Brezende, omgeving Donk (kaart 9) 
57.4.Landbouwgebied ten noorden van Adegem en ten zuiden van Broekelken (kaart 9) 
57.5.Landbouwgebied ten westen van Zelzate, ten noorden van N49 (kaart 10) 
57.6.Landbouwgebied ter hoogte van Callemansputte (kaart 10) 

 

 Behoud en versterking van kleinere bos- en parkgebieden met ruimte voor grondgebonden 
landbouw, grasland- en bosontwikkeling 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. Delen van deze gebieden 
kunnen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.  

- De verspreid liggende kleinere bossen en parken van het Noordelijk Zandig 
Meetjesland worden maximaal behouden.  

- De kleinere bosgebieden op de dekzandrug tussen Brugge en Maldegem zijn 
gelegen binnen een half-open mozaïeklandschap met een afwisseling van kleinere 
bossen en kasteelparken, landbouwgebied, dreven en kleine 
landschapselementen binnen een historische, geometrische ontginningsstructuur. 
Deze afwisseling van landbouw en kleine bossen, parken en 
landschapselementen wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de 
ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, 
natuur- en landschapselementen.  

- Voor een beperkt aantal bosgebiedjes (Sint-Jansbossen, Paddepoelebos) wordt 
gestreefd naar een ecologische opwaardering en beperkte versterking van de 
bosstructuur. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij historische en 
landschappelijke structuren en aanwezige boselementen, waarbij de structuur van 
de omliggende samenhangende landbouwgebieden behouden blijft.  

Gebieden: 

58.1.Sint-Jansbossen en omgeving (kaart 9) 
58.2.Paddepoelebos (kaart 9) 
58.3.Kasteel van Rezinge en omgeving (kaart 9) 
58.4.Sint-Jansbos (kaart 10) 
58.5.Bos ter hoogte van ‘Velden’ (kaart 10) 
58.6.Bos ter hoogte van ‘Waai’ (kaart 10) 
58.7.Bos ter hoogte van Pompgemaal (kaart 10) 
58.8.Kasteelpark Aveschoot (kaart 10) 
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 Stimuleren van een extensiever grondgebruik in en rond kreken en (weide)vogelcomplexen  en/of 
realisatie van een structuurrijker landschap 

 

Extensief grondgebruik 

 

Netwerk van dijken 

- Dit gebied wordt gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn nevengeschikte functies in dit gebied. 

- Het krekengebied van de Maldegemse polder bestaat uit aaneengesloten 
landbouwgebieden met een waardevol netwerk aan waterlopen, dijken, kreken en 
graslanden waarin de grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en 
gevrijwaard wordt. 

- Het netwerk aan waterlopen, dijken, kreken en zilte graslanden wordt maximaal 
behouden, waarbij een extensiever grondgebruik en de realisatie van een 
structuurrijker landschap (kleine landschapselementen, opgaande beplanting, 
graslandvegetaties gekoppeld aan kreken, dijken, waterlopen, bermen en 
laaggelegen graslanden) gestimuleerd wordt. Hierdoor wordt een bijdrage 
geleverd aan het bufferen en onderling verbinden van  waardevolle kreken en 
graslanden en het vrijwaren van belangrijke vogelgebieden.  

Gebieden: 

59.1.Maldegemse en Waterpolder (kaart 9) 

 

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

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos 
en/of natuurverweving hebben. 

- Rondom park- en bosgebieden is sprake van de kenmerkende, door dreven of 
dreefrestanten benadrukte, geometrische ontginningsstructuur, met een ruimtelijke 
mozaïek van kleinere bossen en landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch 
waardevolle graslanden en kleine landschapselementen voor. 

- Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen 
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering 
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en 
landschapselementen. Een beperkte kwantitatieve versterking van bos- en 
natuurwaarden is mogelijk.  

- Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor 
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende 
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de 
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden. 

Gebieden: 

60.1 Omgeving kasteel Rezinge (kaart 9) 
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 Behoud en versterken van dekzandrug 

 

- De dekzandrug tussen Sijsele en Maldegem wordt als herkenbare, structurerende 
reliëfcomponent in het landschap behouden. 

- Zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en behoud en herstel via stimulerende 
maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen en kleine bos- en 
landschapselementen (gericht op het versterken van de onderlinge connectiviteit) 
is wenselijk. 

Gebieden: 

61.1.Dekzandrug tussen Sijsele en Maldegem (kaart 9) 

 

 Behoud en versterking van polderwaterlopen en kanalen als landschappelijke drager en ecologische 
verbinding 

 

- Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen het Schipdonkkanaal en 
Leopoldkanaal markante landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de 
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat. 

- De waterlopen (kreekrelicten) in het poldergebied van Maldegem vervullen een 
belangrijke landschapsecologische functie als verbinding en habitat.  

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een 
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze kanalen en waterlopen 
die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunen. 

- Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan 
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen, 
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling,  …), 
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het 
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij 
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte 
voor lokale waterberging, …). 

- De kanalen hebben tevens een functie of potentie als recreatieve verbinding. Het 
ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in evenwicht met 
de eventuele natuurverbindende functie. 

- Ontsnipperingsmaatregelen t.a.v. de kanalen zijn wenselijk. 

- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

Gebieden: 

62.1.Schipdonkkanaal (kaart 9) 
62.2.Leopoldkanaal (kaart 9 & 10) 
62.3.Papenkreek (kaart 9) 
62.4.Meulekreek (kaart 9) 
62.5.Verloren Kreek (kaart 9) 
62.6. slependammewatergang (kaart 10) 

 

 Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek 

 

- De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk 
zichtbaar in het landschap. Kenmerkend voor de polders is de openheid met grote 
aaneengesloten grasland- en akkercomplexen binnen een netwerk van sloten en 
vaarten. Dit vormt op veel plaatsen een landschappelijk contrast met de 
zandstreek, gekenmerkt door een halfopen landschap met een kleinschaliger 
mozaïek van grondgebruik met akkers en graslanden, kleine 
landschapselementen en (kasteel)bosjes. 

- Deze landschappelijke kwaliteiten moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven en 
kunnen plaatselijk worden versterkt door onder meer aanplanten van 
groenstructuren. 

- Moerkerke is een typische woonkern op de overgang van de zandstreek naar de 
polder. Het architecturale karakter dient als dusdanig bewaard te blijven. 
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Gebieden: 

63.1.Overgang polder – zandstreek (kaart 9 & 10) 
 

 Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open-ruimteverbindingen doorheen de verstedelijkte dekzandrug, die 
een functie hebben als verbinding tussen de Veldgebieden en het Meetjesland en 
het noordelijke en zuidelijke deel van Meetjesland worden maximaal gevrijwaard 
van bebouwing en vertuining. 

Gebieden: 

64.1.Open-ruimteverbinding ten westen van Donk (kaart 9) 
64.2.Open-ruimteverbinding tussen Donk en Maldegem (kaart 9) 
64.3.Open-ruimteverbinding ter hoogte van Scheutbos (kaart 10) 
64.4.Open-ruimteverbinding ter hoogte van de Lembeekse Bossen (kaart 10)  

 

 Golfterrein met landschappelijke waarden 

 

- Damme Golf is een recreatief knooppunt en maakt deel uit van het stedelijk 
gebied Brugge, waarbij doorheen het gebied toegankelijke recreatieve fiets- en 
wandelverbindingen met de omgeving worden gelegd.  

- Het gebied wordt verder landschappelijk en ecologisch in de omgeving 
ingepast. De ecologische functie van het gebied wordt versterkt. Het gebied 
kent in samenhang met de omgeving een landschappelijke opwaardering. 

Gebieden: 

65.1.Golf Damme (kaart 9) 
 

 Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

 

- Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. Het afbakenen 
van het kleinstedelijk gebied Eeklo is een provinciale taak. De 
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.  

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

Gebieden: 

66.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge (kaart 9) 
66.2.Kleinstedelijk gebied Eeklo (kaart 10) 
 

 

 

4.6 Deelruimte 6. Zuidelijk zandig Meetjesland 
 

Situering 

De deelruimte omvat het landbouwgebied en de aan de dekzandrug gekoppelde bosgebieden tussen Gent en 
Eeklo.  

 

Visie 

Dit gebied wordt gekenmerkt door een centraal gelegen open landbouwgebied. Deze deelruimte wordt in het 
noorden begrensd door de Lembeekse bossen en het Leen waarvoor een bosuitbreiding vooropgesteld wordt. 
Het ruimtelijk beleid is er tevens op gericht de beide boskernen stapsteensgewijs ecologisch te verbinden. In het 
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verstedelijkt gebied van Gent speelt de landbouw een belangrijke rol in het bewaren en versterken van de 
resterende open ruimte. Een versterking van de Vinderhoutse bossen leidt tot het vergroten van het areaal 
randstedelijk groengebied.  

 

Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk zandig Meetjesland wordt weergegeven door 
middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. 

KAART 11 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – NOORDELIJK DEEL.  

KAART 12 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – ZUIDELIJK DEEL. 

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk zandig Meetjesland is opgebouwd uit een aantal 
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende 
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de 
structuurschetsen. 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte met 
ruimte voor een gedifferentieerde landbouwontwikkeling 

 

- De hoofdfunctie van dit deelgebied is landbouw. 

- Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende 
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend 
en gevrijwaard wordt. 

- De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van 
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden 
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.  

- Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en 
intensieve veeteelt op goede locaties, behouden voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvestiging van niet-grondgebonden bedrijven 
dient vermeden te worden in open kouters en bulkengebieden. Op lokaal niveau 
kunnen de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling (nieuwvestiging) van de 
niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht. Hierbij wordt aangesloten bij 
stedelijke of reeds versnipperde structuren of reeds bestaande concentraties. Aan 
boom- en sierteeltbedrijven dient voldoende flexibiliteit en mogelijkheid te worden 
geboden voor een duurzame bedrijfsontwikkeling.  

- Binnen het landbouwgebied is sprake van een netwerk van sloten en vaarten en 
eerder verspreid liggende kleine landschapselementen. Er wordt gestreefd naar 
het behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van 
kleine landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische 
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale 
identiteit en dienst kan doen als ecologische infrastructuur.  

Gebieden: 

67.1.Omgeving Waarschoot West (kaart 11) 
67.2.Gebied Waarschoot-Lovendegem (kaart 12) 
67.3.Zuiden van Sleidinge (kaart 12) 
67.4.Gebied Waarschoot-Ertvelde (kaart 11) 
67.5.Ten noorden van Ertvelde (kaart 11) 
67.6.Ten westen van Sleidinge (kaart 11) 
67.7.Omgeving Wippelgem (kaart 11) 
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 Minder samenhangend landbouwgebied met ruimte voor een gedifferentieerde landbouwontwikkeling 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- In relatief minder samenhangende landbouwgebieden aan de randen van kernen 
en bebouwingslinten dient een sterke grondgebonden landbouw bij te dragen aan 
het open houden van het landschap. Een verdere aantasting en versnippering van 
deze gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en 
er is aandacht voor een goede landschappelijke integratie van aanwezige 
‘storende’ bebouwing. 

- Aansluitend bij kernen en bebouwingslinten in aangetaste agrarische gebieden 
kunnen op lokaal niveau de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling 
(nieuwvestiging) van de niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht. 

- Binnen deze landbouwgebieden is sprake van een netwerk van sloten en vaarten 
en eerder verspreid liggende kleine landschapselementen en (kasteel)parken. 
Specifiek voor de gebieden ten zuiden van het kanaal Gent–Brugge is het kouter- 
en bulkenlandschap met kenmerkende landschapsstructuren en hiermee 
samenhangende sloten en perceelrandbegroeiingen. Er wordt gestreefd naar het 
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine 
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit 
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst 
kan doen als ecologische infrastructuur.  

- Het deelgebied “omgeving Merendree – Drongen” omvat het historisch en 
landschappelijk zeer waardevolle gebied  “Slindonk”. Om de historische en 
landschappelijk waarden van dit gebied maximaal te behouden en versterken 
dient verdere ontwikkeling of nieuwvestiging van niet-grondgebonden landbouw 
vermeden worden.  

Gebieden: 

68.1.Omgeving Waarschoot-oost (kaart 11) 
68.2.Omgeving Wippelgem-zuid (kaart 11) 
68.3.Omgeving Lovendegem-noord (kaart 12)  
68.4.Omgeving Merendree-noord (kaart 12)  
68.5.Omgeving Zuurhoek (kaart 12) 
68.6.Omgeving Muizendale (kaart 12) 
68.7.Omgeving Merendree – Drongen (kaart 12)  
68.8.Omgeving Drongen-oost (kaart 12)  

 

 Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren met concentraties aan parken en 
kasteeldomeinen 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. 

- De historische bossen gekoppeld aan dekzandrug tussen Eeklo en Zelzate en de 
groenpool Vinderhoutse bossen en diverse parken en kasteeldomeinen nabij Gent 
worden maximaal behouden en versterkt binnen het landschappelijk kader van 
waardevolle historische bosgebieden van vroegere veldgebieden. Waardevolle te 
behouden elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, 
de identiteit en samenhang met de omgeving van de rijk aanwezige parken (vooral 
rondom Gent) en gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen. 

- Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren 
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of 
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen 
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in 
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een 
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke 
waarden. 

- Zoekzones voor bosuitbreiding zijn gelegen in een versterking van de (interne) 
bosstructuur van het Leen, de Lembeekse Bossen, de Kwadebossen en het 
Scheutbos en de uitbouw van de groenpool Vinderhoutse bossen als randstedelijk 
groengebied. De onderlinge relatie tussen het boscomplex het Leen en de bossen 
van de Lembeekse Bossen, de Kwadebossen en het Scheutbos wordt vooral 
versterkt door behoud en versterking van bosverbindingen via kleine 
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landschapselementen, dreven en stapsteenbossen in het tussenliggende 
agrarische gebied. 

- Het Leen vervult een belangrijke recreatieve functie voor natuur- en 
landschapsgerichte recreatie. 

- Gekoppeld aan een aantal bosgebieden, verspreid door het gebied en 
geconcentreerd rondom Gent liggen waardevolle en structuurbepalende 
kasteeldomeinen en parken. De samenhang hiervan met de omgeving wordt 
behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen worden als volwaardige 
entiteit behouden. Rondom Gent dient een verdere verstoring en versnippering 
door bebouwing vermeden te worden. 

- Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de 
open ruimte. 

Gebieden: 

69.1.Scheutbos (kaart 11) 
69.2.Lembeekse bossen (kaart 11) 
69.3.Heide-Singel (kaart 11) 
69.4.Kasteel Ten Bos (kaart 11) 
69.5.Groenpool Vinderhoutse Bossen met omliggende kasteelparken (kaart 12) 
69.6.Bossen en kasteelparken omgeving Appensvoorde (kaart 12) 
69.7.Kasteel Rode Poort (kaart 12) 
69.8.Groene Velden – Ter Beken (kaart 12) 
69.9.Melderen Kasteel (kaart 12) 
69.10.Kasteel van Velde (kaart 12) 
69.11.Kasteelpark Warande (kaart 12) 
69.12.Kasteel Ten Walle (kaart 12) 
69.13.Feyerick – Ter Weiden – Groenveld (kaart 12) 
69.14. Oude Wal – Te Velde (vallei van de Oude Kale) (kaart 12) 
69.15.Durmmeersen (kaart 12) 

 

 Behoud en versterking van zeer waardevolle bos- en natuurcomplexen 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur of bos. 

- Het Leen, de Kwadebossen en de Boskern Vinderhoutse bossen zijn bos- en 
natuurcomplexen met een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van 
internationaal belang. Zij maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

- In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden wordt gestreefd naar het behoud 
en de versterking van de diversiteit aan waardevolle bostypen met graduele 
overgangen van voedselrijkere natte tot vochtige bostypen naar voedselarmere 
bostypen op de hogere, zandiger gronden. 

- Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar 
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder 
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale 
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende 
vegetaties.  

- Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het behoud, het herstel en de 
ecologische opwaardering van waardevolle kwel- en brongebieden, waterpartijen 
en waardevolle gradiëntsituaties.  

- Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd, 
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief 
medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.  

Gebieden: 

70.1.Provinciaal Domein Het Leen (kaart 11) 
70.2.Kwadebossen (kaart 11) 
70.3.Boskern Vinderhoutse Bossen  (kaart 12)  
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 Ontwikkeling van randstedelijke groengebieden 

 

- Nabij Gent wordt de groenpool Vinderhoutse bossen met omliggende 
parkstructuren uitgebouwd als randstedelijk groengebied. Hierbij is aandacht voor 
het versterken recreatieve toegankelijkheid en ontsluiting waarbij rekening wordt 
gehouden met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde van 
dit gebied. . Het gebied wordt toegankelijk gemaakt via een aantal poorten, zoveel 
mogelijk vertrekkende van bestaande infrastructuur.  

- Delen van de stedelijke natuurelementen kunnen deel uitmaken van het VEN. 

- Bij de ontwikkeling van de groenpool Vinderhoutse bossen dient rekening te 
worden gehouden met de aanwezige landschappelijke waarden (valleigebieden 
met meersen, kouters op de hogere delen en driesen en bulken met kleine 
landschapselementen hier tussenin). 

- Nabij Eeklo wordt de mogelijkheid voorzien voor de ontwikkeling van het gebied 
tussen de kern van Eeklo en Het Leen als een randstedelijk groengebied. Hierdoor 
kan worden voldaan aan de vraag naar meer recreatief groen en kan een 
meerwaarde voor de natuur worden gerealiseerd. 

- Bij de ontwikkeling van Het Leen dient rekening te worden gehouden met de 
aanwezige landschappelijke waarden (agrarisch gebied met kleine bos- en 
landschapselementen, goed bewaard perceleringspatroon en dreven). 

Gebieden: 

71.1.Eeklo’s Leiken (kaart 11) 
71.2.= 69.5. Groenpool Vinderhoutse Bossen  

 

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

 

- Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos 
en/of natuurverweving hebben. 

- Rondom park- en bosgebieden is sprake van de kenmerkende, door dreven of 
dreefrestanten benadrukte, geometrische ontginningsstructuur, met een ruimtelijke 
mozaïek van kleinere bossen en landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch 
waardevolle graslanden en kleine landschapselementen voor. 

- Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen 
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering 
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en 
landschapselementen.  

- Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke 
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en 
natuurgebieden. 

- Lokaal en in eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden is 
een beperkte kwantitatieve versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk. 
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het behoud en herstel van waardevolle 
ecologische en landschappelijke verbindingen. 

- Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor 
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende 
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de 
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden. 

- Voor de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone wordt gestreefd naar de 
ontwikkeling van een mozaïeklandschap met ruimte voor bos-, en 
graslandontwikkeling en grondgebonden landbouw en het versterken van 
aanwezige valleistructuren als buffer tussen woonfuncties en het havengebied. 
Aanwezige erfgoedwaarden (Doornzele Dries, …)  worden behouden en bieden 
aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. 

- Voor de Kalevallei te Evergem worden vier ruimtelijke concepten naar voor 
geschoven: productielandschap, parklandschap, lokale depressie en 
archeologisch park 
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Gebieden: 

72.1.Zuiden van Eeklo (kaart11)  
72.2.Omgeving Krone – Pokmoere (kaart 11) 
72.3.Omgeving Koudekeuken (kaart 11) 
72.4.Omgeving Moerkes (kaart 11) 
72.5.Omgeving Oosteeklo zuid (kaart 11)  
72.6.Appensvoorde (kaart 12) 

 

 Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor 
grondgebonden landbouw, grasland- en landschapsontwikkeling 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als verwevingsgebied. Delen van deze 
valleilandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. 

- De identiteit van de landschappelijke gave beekvalleien van Oude Kale, Kalebeek 
en Merebeek en hiermee samenhangende ecologische waarden (meersen met 
hoofdzakelijk een graslandgebruik, omzoomd door sloten en 
perceelsrandbegroeiingen en bulken met perceelsrandbegroeiingen) worden 
behouden, waarbij wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische opwaardering 
en het landschappelijke herstel van de aanwezige natuur- en 
landschapselementen.  

- Er wordt gestreefd naar een verbetering van de structuurkwaliteiten van 
waterlopen, verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen, het opheffen van 
barrières, herstel van kleine landschapselementen en het behoud en vrijwaren van 
van nature overstroombare gebieden. De valleien worden gevrijwaard van verdere 
bebouwing. 

- De vallei van de Nieuwe Kale wordt behouden en versterkt als waardevolle 
valleistructuur binnen het stedelijk gebied van Gent. 

- Binnen het netwerk van kleine natuur- en landschapelementen is er ruimte voor 
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende 
maatregelen wordt het beheer van deze kleine elementen en een graslandbeheer 
bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige 
waarden. 

- Voor de Kalevallei te Evergem werden tijdens het afbakeningsproces van het 
grootstedelijk gebied Gent vier ruimtelijke concepten naar voor geschoven: 
productielandschap, parklandschap, lokale depressie en archeologisch park. 

Gebieden: 

73.1.Vallei Oude Kale (kaart 12) 
73.2.Vallei Kalebeek (kaart 12) 
73.3.Vallei Meirebeek (kaart 12)  
73.4.Vallei Nieuwe Kale (kaart 12) 

 

 Behoud en opwaardering van de ecologische waarde van open waters 

 

- De hoofdfunctie in deze gebieden is natuur. 

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

Gebieden: 

74.1.Ontginningsgebied Kapel ter Durmen (kaart 12) 
74.2.Ontginningsgebied Zuurhoek (kaart 12)  
74.3.Ontginningsgebied Lovendegembrug (kaart 12) 
74.4.Ontginningsgebied Mariakerke Stroomke (kaart 12) 
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 Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden met concentraties aan parken en 
kasteeldomeinen 

 

- De identiteit van historisch waardevolle bos-, vallei- en landschapsstructuren wordt 
behouden en waar mogelijk versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine 
landschapselementen. Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden 
elementen zijn historische bos- en parkstructuren, het kouter- en bulkenlandschap 
met gave valleigebieden meersen en driesen, de rijk aanwezige kasteel- en 
parkdomeinen, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en 
landschappelijk waardevolle gradiënten en overgangen gekoppeld aan 
structuurbepalende reliëfelementen (dekzandrug, …). 

- Een verdere toename van storende lint- en verspreide bebouwing dient vermeden. 
Rondom de bosgebieden en in het kouter- en bulkenlandschap vormt behoud en 
ontwikkeling van de grondgebonden landbouw binnen het behoud en de 
versterking van het landschapsecologische raamwerk het uitgangspunt. 

Gebieden: 

75.1.Provinciaal Domein Het Leen (kaart 11) 
75.2.Lembeekse Bossen (kaart 11) 
75.3.Vallei van de Oude Kale - Vinderhoutse bossen (kaart 12) 

 

 Behoud en versterken van dekzandrug 

 

- De dekzandrug Maldegem-Stekene wordt als herkenbare, structurerende 
reliëfcomponent in het landschap behouden. 

- Zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en het behoud en herstel via 
stimulerende maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen en kleine bos- 
en landschapselementen (gericht op het versterken van de onderlinge 
connectiviteit) is wenselijk. 

- In voor natuur waardevolle gebieden worden ecologische processen en gradiënten 
gekoppeld aan deze reliëfcomponenten behouden en versterkt. 

Gebieden: 

76.1.Dekzandrug Eeklo – Zelzate (kaart 11) 
 

 Landschappelijke opwaardering van kanalen en beekvalleien en versterken van de verbindende 
ecologische functie 

 

- Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen en vaarten 
markante landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de migratie van 
planten en dieren, maar ook als habitat. Zij worden als volwaardige corridors 
uitgebouwd. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een 
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze kanalen en vaarten die 
de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt. 

- De kanalen en vaarten hebben tevens een functie of potentie als recreatieve 
verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in 
evenwicht met de eventuele natuurverbindende functie. 

- Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan 
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen, 
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling,  …), 
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het 
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij 
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte 
voor lokale waterberging, …). 

- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

Gebieden: 

77.1.Vaart van Eeklo/Eeklo’s Leiken (kaart 11) 
77.2.Burggravenstroom (kaart 11) 
77.3.Avrijevaart (kaart 11) 
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77.4.Klein Brakeleiken (kaart 11)  
77.5.Brakeleike (kaart 11)  
77.6.Enaamse (kaart 11) 
77.7.Afleidingskanaal van de Leie (kaart 11 & 12)  
77.8.Lieve/’t Liefken (kaart 12) 
77.9.Sleidingsvaardeke – Molenvaardeke (kaart 11)  
77.10.Kanaal Gent-Oostende (kaart 12)  
77.11.Kruisstraatwaterloop (kaart 12) 
77.12.Centerloop (kaart 12) 

 

 Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen 

 

- Waardevolle open-ruimteverbindingen doorheen de verstedelijkte dekzandrug, die 
een functie hebben als verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het 
Meetjesland, evenals open-ruimteverbindingen die essentieel zijn voor de 
landschapsecologische samenhang tussen grote boscomplexen worden maximaal 
gevrijwaard van bebouwing en vertuining. 

Gebieden: 

78.1.Open-ruimteverbinding ter hoogte van Scheutbos (kaart 11) 
78.2.Open-ruimteverbinding ter hoogte van de Lembeekse Bossen (kaart 11)  
78.3.Open-ruimteverbinding tussen Eeklo en Waarschoot (kaart 11) 

 

 Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden 

 

- Het Vlaams gewest bakent het grootstedelijk gebied Gent af. Het afbakenen van 
het kleinstedelijk gebied Eeklo is een provinciale taak. De afbakeningsprocessen 
worden op elkaar afgestemd.  

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

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

Gebieden: 

79.1. Kleinstedelijk gebied Eeklo (kaart 11) 
79.2.Grootstedelijk gebied Gent (kaart 12) 

 

4.7 Deelruimte 7. Zeeuws-Vlaamse polders 
 

Situering 

De deelruimte omvat het poldergebied ten noorden van Sint-Laureins en Assenede, gelegen tussen de 
zandstreek en de Nederlandse grens. 

 

Visie 

Het open polderlandschap met een robuust netwerk van kreken, dijken en waterlopen is structuurbepalend voor 
deze deelruimte. Het ruimtelijk beleid is erop gericht het samenhangend landbouwgebied te vrijwaren voor de 
landbouw. Er wordt gestreefd naar het behoud en versterken van de kreken en graslanden en de realisatie van 
een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van waterlopen, kanalen en dijken die de verbindende 
natuurfunctie mee ondersteunt.  

 

Gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zeeuws-Vlaamse polders wordt weergegeven door middel 
van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. 
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KAART 13 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZEEUWS-VLAAMSE POLDERS.  

Ruimtelijke concepten 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zeeuws-Vlaamse polders is opgebouwd uit een aantal 
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende 
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de 
structuurschetsen. 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van het open  landschap 
van de polders 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw. 

- Het poldergebied vormt een aaneengesloten samenhangend landbouwgebied 
waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard 
wordt.  

- De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van 
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden 
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur. Hierdoor kan 
tevens een bijdrage worden geleverd aan het behoud van de karakteristieke 
openheid van het polderlandschap.  

- Intensivering door overschakeling naar strikt grondloze activiteiten is uitgesloten. 
Het volledige open poldergebied wordt gevrijwaard van glastuinbouw. 

- Binnen het landbouwgebied is het netwerk van waterlopen, kreken, laaggelegen 
graslanden en dijken, vaak gemarkeerd door opgaande begroeiing, 
structuurbepalend voor landschap en ecologie. Er wordt gestreefd naar het 
behoud en via extensief beheer versterken van het netwerk van waterlopen en 
dijken. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit worden 
gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst kan doen 
als ecologische infrastructuur. Kreken en waardevolle laaggelegen graslanden 
worden gebufferd en in functie van een natuurgericht beheer behouden en 
ontwikkeld. Karakteristieke streekeigen erfbeplanting rondom landbouwbedrijven 
worden via een stimulerend beleid behouden en ontwikkeld. 

- Waardevolle en karakteristieke erfgoedelementen (fortrelicten, dijkhuisjes, hoeves, 
klein bouwkundig erfgoed, ...) en historische nederzettingen (dijkdorpen, …) 
worden maximaal behouden. 

Gebieden: 

80.1.Generale Vrije polders  
80.2.Zonne 
80.3.Watervliet West 
80.4.Landsdijk Noord 
80.5.Watervliet Oost 
80.6.Laureinepolder 
80.7.Sint Joris 
80.8.Kapelpolder 
80.9.Riethoek 
80.10.Assenede Oost 

 

 Behoud, versterking en buffering van een samenhangend netwerk van kreken, dijken en laaggelegen 
en/of zilte graslanden 

 

- De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.  

- Delen van deze gebieden maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.  

- Het netwerk van waardevolle kreken, dijkvegetaties en laaggelegen en/of zilte 
graslanden worden maximaal en in onderlinge samenhang gevrijwaard en waar 
mogelijk versterkt en/of gebufferd tegen negatieve invloeden (bemesting, 
onnatuurlijk waterpeil, …), dit in evenwicht met het aanwezige landbouwgebruik.  

- Clusters van waardevolle kreek- en graslandgebieden worden onderling versterkt 
tot meer samenhangende complexen. Het netwerk van waterlopen en dijken en 
(relicten van) kreken vormen hiervoor belangrijke aanknopingspunten en waar 
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mogelijk wordt een meer natuurlijk peilbeheer gevoerd.  

- De recreatieve druk op waardevolle kreekgebieden wordt zoveel mogelijk beperkt 
en geconcentreerd tot kreken die nu reeds een belangrijke recreatieve functie 
kennen. 

Gebieden: 

81.1.Hollandersgatkreek, Vrouwkeshoekkreek, Blokkreek en Haantjesgatpolder 
81.2.Roeselarekreek, Meikeshoekpolder, Boerekreek en Roste muis 
81.3.Zonne 
81.4.Jeronimuspolder 
81.5.Sint-Barbara-watergang en omgeving 
81.6.Noord- en Langendijk en aansluitende kreken 
81.7.Oesterput 
81.8.Kapelkreek en omgeving 
81.9.Omgeving Isabellakanaal 
81.10.Omgeving Rode Geul en Grote Geul 
81.11.Grote en Kleine Kil en Hollands Gat 
81.12.Assenede oost (Vijfhonderd Gemeten)   

 

 Stimuleren van een extensiever grondgebruik in en rond kreken en (weide)vogelcomplexen  en/of 
realisatie van een structuurrijker landschap 

 

 

- Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en 
landbouw zijn nevengeschikte functies in dit gebied. 

- Rondom waardevolle kreek- en graslandcomplexen wordt een extensiever 
grondgebruik en de realisatie van een structuurrijker landschap (kleine 
landschapselementen, opgaande beplantingen, graslandvegetaties gekoppeld aan 
kreken, dijken, waterlopen, bermen en laaggelegen graslanden) gestimuleerd, 
rekening houdend met het aanwezige landbouwgebruik. Hierdoor wordt een 
bijdrage geleverd aan het bufferen en onderling verbinden van waardevolle kreken 
en graslanden en het vrijwaren van belangrijke vogelgebieden. 

- Nabij de Gravejansdijk liggen twee kleine bosjes, nl. Zonnebos en Bandam, in de 
zandstreek. Hier is aandacht voor de ontwikkeling van een standplaatseigen zuur 
eikenbostype omgeven door heischrale graslanden en de ontwikkeling van 
botanisch soortenrijke vegetaties op de Graaf Jansdijk.  

Gebieden: 

82.1.Beoostenredepolder 
82.2.Zonnebos – deel Gravejansdijk en omgeving 
82.3.Bandam – deel Gravejansdijk en omgeving 
82.4.= 81.5. Watervliet oost (Sint-Barbara) 
82.5.= 81.7. Oesterput 
82.6.Assenede complex  

 

 Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden van kenmerkende poldergebieden 

 

- De identiteit van landschappelijk gave poldergebieden wordt behouden en waar 
mogelijk versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine 
landschapselementen. Waardevolle in stand te houden elementen zijn het 
historisch grondgebonden bodemgebruik, de openheid, het netwerk van dijken, 
waterlopen, kreken en kreekrelicten en het bouwkundig en historisch erfgoed 
(typische nederzettingen, fortrelicten, klein bouwkundig erfgoed, ...). 

- De meeste van deze poldergebieden vormen aaneengesloten samenhangende 
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend 
wordt. Er moet dan ook voldoende flexibiliteit geboden worden aan de 
landbouwstructuur, dit binnen de randvoorwaarden die door het landschap 
aangegeven worden. Deze poldergebieden worden zoveel mogelijk gevrijwaard 
van nieuwe bebouwing. 

Gebieden: 
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83.1.Krekengebied Sint-Margriete – Sint-Jan-in-Eremo 
83.2.Noorddijk – Langedijk 
83.3.Krekengebied Assenede  

 

 Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek 

 

- De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk 
zichtbaar in het landschap door onder meer de lage dekzandrug met de Sint-
Jansdijk en hieraan gekoppelde nederzettingenstructuur en de verschillen in 
landschap en ontginningsstructuur. 

- Deze landschappelijke kwaliteiten moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven en 
kunnen plaatselijk worden versterkt door onder meer het aanplanten van 
groenstructuren. 

Gebieden: 

84.1.Overgang polder-zandstreek  
 

 Behoud en versterking en landschappelijke opwaardering van de ecologische infrastructuur van 
dijken en belangrijke waterlopen 

 
droge en natte ecologische 
verbindingen  

 
netwerk van dijken 

- De dijken en waterlopen vervullen een belangrijke landschapsecologische functie 
als verbinding en habitat in het krekengebied. Door de kanaalbermen en 
aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante landschapsstructuren die 
tevens van belang zijn voor de migratie van planten en dieren, maar ook als 
habitat.  

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een 
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze waterlopen en kanalen 
die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt. Via een extensief beheer 
wordt gestreefd naar het versterken van het netwerk van waterlopen en dijken. 

- De kanalen hebben tevens een functie of potentie als recreatieve verbinding. Het 
ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in evenwicht met 
de eventuele natuurverbindende functie. 

- Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak. 

Gebieden: 

 
85.1.Sint-Barbarawatergang 
85.2.Kaprijkse Watergang 
85.3.Isabellageleed 
85.4.Leopoldskanaal 
85.5.Isabellastroom 
85.6.Isabellawatering 
85.7.Sint-Barbarawatergang 
85.8.Legemeersbeek 
85.9.Watergang van de Sint-Kristoffelspolder 
85.10.Kapitale Dam  
85.11.Zwarte Sluisbeek  
85.12.Vlietbeek   
 

In het gebied bevinden zich onder meer de dijken Langedijk, Vrije Dijk, Graaf Jansdijk, 
Krabbendijk, Landsdijk, Noorddijk, Posthoorndijk, Hollekensdijk, Scheurhoekdijk, 
Doornendijk, Mariapolderdijk, Havendijk, … 
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Programma voor uitvoering 
Voor iedere deelruimte wordt aangegeven wat de mogelijke acties op Vlaams niveau zijn voor dit gebied onder de vorm van een uitvoeringsprogramma. Dit 
uitvoeringsprogramma moet gelezen worden samen met de gewenste ruimtelijke structuur. In de tabel wordt verwezen naar de relevante concepten die de inhoudelijke 
elementen van de actie bepalen. De actie geeft in hoofdlijnen aan over welke gebieden en concepten het gaat. In het uitvoeringsprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen 
te herbevestigen agrarische gebieden en overige uitvoeringsacties. Op basis van de adviezen op de gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma zullen deze 
uitvoeringsacties verder geoperationaliseerd worden. 

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

De opgenomen cijfers voor bosuitbreiding zijn richtcijfers. Voor een aantal mozaïeklandschappen zijn voorlopig geen cijfers voor eventuele bosuitbreiding opgenomen. Deze 
zullen bepaald worden op basis van verder onderzoek. 

Deelruimte 1. Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke. 

Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

1.  Landbouwgebied Zerkegem – 
Jabbeke 

2 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 5.1, 
5.2, 13.2, 7.1, 11.1 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden. Provincie of gemeenten kunnen vanuit de respectievelijke ruimtelijke structuurplannen 
specifieke ontwikkelingsperspectieven uitwerken voor de glastuinbouw (zoals landschappelijke integratie) en 
voor de markante terreinovergang tussen zandstreek en polders, in afstemming met het afbakeningsproces 
van het regionaalstedelijk gebied Brugge. 

Uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

2.  Omgeving van Roksemput 2 6.1 Opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan ter bevestiging van het  huidig gebruik en met 
herbestemming van ontginningsgebied naar natuurgebied en agrarisch gebied. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

3.  Bossen Vloethemveld – bos en 
omgeving den Os en den Ezel, 
Maskobossen 

2 2.3.(=1.2), 1.6, 4.3, 
4.4, 4.5, 8.3, 8.4, 10.2, 
12.2, 12.3, 12.5, 12.7 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- bosuitbreiding omgeving Vloethemveld - bossen ter Heyde en den Os en den Ezel, na detailonderzoek 

en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 70 
ha).  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 
Vloethemveld (2.3) na detailonderzoek en overleg over de concrete mogelijkheden voor bijkomende 
oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-afbakening.  

- het differentiëren van de omgeving Vloethemveld - zuidelijk stadsrandbos (4.5) - den Os en den Ezel 
(4.4), omgeving Maskobossen (4.3) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, 
natuur-, groen- of bosgebied.  

- het differentiëren van de zones met bestemming bosgebied van den Os en den Ezel (1.6) en van 
Vloethemveld (1.2 niet overlappend met 2.3) met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemmingen voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (8.3. en 8.4.). 

4.  Boscomplex Zevenkerke en omgeving 2 
 

4 

2.2 (1.1), 2.4, 4.5, 4.6, 
8.4, 12.1, 12.7, 10.1 

16.1 (noordelijk deel) 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces regionaal-
stedelijk gebied Brugge voor: 
- bosuitbreiding omgeving zuidelijk stadsrandbos (1.1 inclusief 2.2) na detailonderzoek en overleg over 

concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 30 ha).  
- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 

Ter Heyde (2.2) en Vuile Moere (2.4) na detailonderzoek en overleg over de concrete mogelijkheden 
voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-afbakening.  

- het differentiëren van overgangszone Vloethemveld – zuidelijk stadsrandbos (4.5) en omgeving 
Bethanie (4.6) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of 
bosgebied.  

- het differentiëren van de zones met bestemming bos- en parkgebied omgeving Zevenkerke met 
natuurverweving. 

- het herbestemmen van de zone met bestemming dagrecreatie in natuurgebied of in een groene 
bestemming met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de minder samenhangende landbouwgebieden (8.4. en 16.1) 
Het evalueren of de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het minder samenhangend 
landbouwgebied ten oosten van Zedelgem (16.1) in agrarisch gebied een meerwaarde is, waarbij 
gebiedsgerichte randvoorwaarden worden uitgewerkt met bijzondere aandacht voor landschappelijke 
integratie en ontwikkelingsperspectieven van glastuinbouw. 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

5.  Kasteelpark en landbouwgebied 
Noordvelde 

2 4.1, 9.1, 13.1, 1.1 en 
7.1, 11.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces van het 
regionaalstedelijk gebied Brugge en met het afbakeningsproces in de buitengebiedregio Kust-Polders-
Westhoek, voor: 
- de integratie van de glastuinbouw en het vastleggen van de ontwikkelingsperspectieven glastuinbouw in 

de omgeving Noordvelde – Potterie (9.1). 
- het differentiëren van omgeving Schaapsklauw (4.1) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 

natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  
- het differentiëren  van de domeinen Blauwe Toren en Messem met bestemming parkgebied (St.-

Andries noord) met natuurverweving (noordelijke deel 1.1). 
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming van het samenhangend landbouwgebied 7.1. 

 

Deelruimte 2. Westelijk Houtland. 

Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

6.  Samenhangend landbouwgebied 
Westelijk Houtland (Ichtegem- 
Eernegem-Koekelare-Kortemark-
Torhout) 

3, 4 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 16.1 (zuidelijk 
deel), 23.1, 24.1 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden van het Westelijk Houtland (omgeving Ichtegem, Eernegem, Koekelare, Kortemark, 
Torhout) in afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Torhout. 
Evalueren of de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het aaneengesloten 
landbouwgebied in het bijzonder op de plateaurand Wijnendale-Aartrijke (23.1) en in het overgangsgebied 
zand(leem)streek – polders (24.1). 

7.  Ruimtelijk minder samenhangende 
randstedelijke landbouwgebieden rond 
Torhout 

3, 4 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 
17.5, 23.2 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het ruimtelijk minder samenhangend 
landbouwgebied Torhout-noord in afstemming met het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied 
Torhout.  
Evalueren of de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het landbouwgebied 
in het bijzonder op de plateaurand van Wijnendale – Maria Assumpta (23.2). 
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Uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

8.  Koekelaarse bossen en omgevend 
mozaïeklandschap 

3 18.4, 21.5, 22.1, 
25.10, 15.4. 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- bosuitbreiding omgeving bossen van Koekelare (18.4) na detailonderzoek en overleg over concrete 

mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 60 ha).  
- het differentiëren van omgeving bossen van Koekelare (21.5) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 

natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  
- het differentiëren van de bossen van Koekelare met bestemming bosgebied (deel 18.4) met 

natuurverweving. 
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor het samenhangend landbouwgebied 15.4. 

9.  Wijnendalebos – Verloren Kost en 
omgevend mozaïeklandschap 

3, 4 19.1/18.1, 19.2, 21.1, 
21.2, 21.3, 21.4, 25.2, 
25.5, 25.6, 25.7, 22.2, 
17.6, 18.5, 15.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces van het 
kleinstedelijk gebied Torhout voor: 
- bosuitbreiding omgeving Wijnendalebos (19.1/18.1), bossen Edewalle (19.2), bossen Verloren Kost 

(21.2), omgeving Hoge Rokersbos (21.1), domein d’Aertrycke (18.5) na detailonderzoek en overleg over 
concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing.  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 
Wijnendalebos en omgeving Waterhoenbeekvallei(/Edewalle) (19.1 en 19.2) na detailonderzoek en 
overleg over de concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de 
huidige VEN-afbakening.  

- het differentiëren van omgeving Wijnendalebos-Waterhoenbeekvallei/Edewalle, Verloren Kost en 
omgeving Hoge Rokersbos (21.1, 21.2, 21.3, 21.4) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 
natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- het differentiëren van de bossen omgeving Ruidenberg met bestemming bosgebied (in het westelijk 
deel van 19.2) en van het deel domein d’Aertrycke (18.5) met bestemming parkgebied met 
natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor het samenhangend landbouwgebied 15.4. 
10.  Veldbos – Kasteelpark van Caloen 4 18.8, 18.9, 15.1, 25.1, 

25.2 
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- bosuitbreiding omgeving Veldbos, kasteelpark van Caloen (18.8, 18.9) na detailonderzoek en overleg 

over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (bosuitbreiding pro memorie).  
- het differentiëren van kasteelpark van Caloen met bestemming parkgebied (18.9) met natuurverweving. 
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor het samenhangend landbouwgebied (15.1). 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

11.  Groenhovebos – Pleyzierbos - 
Hoogveldbos 

4 19.3, 21.6, 20.1, 18.6, 
18.7, 16.2, 16.3, 17.2, 
15.1, 23.2, 22.3, 25.3, 
25.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met de afbakeningsprocessen van het 
regionaalstedelijk gebied Brugge en van het kleinstedelijk gebied Torhout voor: 
- bosuitbreiding Pleyzierbos, Hoogveldbos (18.6, 18.7) en Groenhovebos (19.3) na detailonderzoek en 

overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 35 ha).  
- het omzetten naar bos(uitbreidings)gebied voor de aanleg van het speelbos nabij Torhout (20.1) 

(richtcijfer bosuitbreiding ca. 10 ha).  
- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en mogelijke VEN-afbakening in het 

Groenhovebos (19.3) na detailonderzoek en overleg over de concrete mogelijkheden voor bijkomende 
oppervlakte natuurgebied .  

- het differentiëren van omgeving Groenhove (21.6) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 
natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- het mogelijk differentiëren van delen van het agrarisch gebied (17.2) op de plateaurand van Wijnendale 
– Maria Assumpta (23.2) als bouwvrij agrarisch gebied. 

- het differentiëren van de delen van Groenhovebos met bestemmingen parkgebied en recreatiegebied 
met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de samenhangende en minder 
samenhangende landbouwgebied (15.1, 16.2, 16.3, 17.2) 
Het evalueren of de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een meerwaarde is voor de 
minder samenhangende (randstedelijke) landbouwgebieden (16.2, 16.3, 17.2), waarbij gebiedsgerichte 
randvoorwaarden worden uitgewerkt met bijzondere aandacht voor landschappelijke integratie en 
ontwikkelingsperspectieven van glastuinbouw (16.2, 16.3). 

Deelruimte 3. Oostelijk Houtland. 

Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

12.  Samenhangend landbouwgebied van 
Loppem-Sint-Elooi/Zuidwege en van 
Oostkamp-west 

5 35.1, 39.2, 31.1, 38.4 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het samenhangend landbouwgebied 
van Loppem-Sint-Elooi/Zuidwege (35.1 aan weerszijden van het mozaïeklandschap 30.1 rond de Kerkebeek) 
in afstemming met het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Brugge.  
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het aaneengesloten 
landbouwgebied in het bijzonder in functie van de open ruimteverbinding (39.2) en in functie van het behoud 
en de versterking van het typische veldlandschap (31.1). 

13.  Samenhangend en minder 
samenhangend landbouwgebied 
Ruddervoorde (zuid en noord) 

5 35.2, 36.2, 36.3, 31.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het samenhangend en minder 
samenhangend landbouwgebied ten noordwesten en ten zuid(west)en van Ruddervoorde (35.2, 36.2, 36.3). 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het landbouwgebied 
ook in functie van het behoud en de versterking van het typische veldlandschap (31.1). 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

14.  Minder samenhangend 
landbouwgebied van Waardamme 
oost 

5 36.4, 31.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het minder samenhangend 
landbouwgebied van Waardamme (oost) (36.4). 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor dit landbouwgebied 
in het bijzonder in functie van het behoud en de versterking van het typische veldlandschap (31.1). 

15.  Samenhangend landbouwgebied 
Hertsberge noord 

5 35.4, 31.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het samenhangend landbouwgebied 
Hertsberge noord (35.4). 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor dit landbouwgebied 
in het bijzonder in functie van het behoud en de versterking van het typische veldlandschap (31.1). 

16.  Samenhangend en minder 
samenhangend landbouwgebied 
Erkegem-Gevaerts 

5 35.5, 36.6 (ten 
noorden van E40), 
31.1 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het samenhangend en minder 
samenhangend landbouwgebied Erkegem-Gevaerts (35.5, 36.6). 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het landbouwgebied 
in het bijzonder in functie van het behoud en de versterking van het typische veldlandschap (31.1). 

17.  Minder samenhangend 
landbouwgebied Overleie 

6 36.8, 31.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het minder samenhangend 
landbouwgebied Overleie (36.8). 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het landbouwgebied 
in het bijzonder in functie van het behoud en de versterking van het typische veldlandschap (31.1). 

18.  Samenhangend landbouwgebied 
Aalter-Sterrewijk en minder 
samenhangend landbouwgebied 
omgeving Nieuwendam 

6 35.6, 36.9 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het samenhangend landbouwgebied 
ten zuidwesten van Aalter (35.6) en de minder samenhangende landbouwgebieden Nieuwendam ten westen 
van Aalter (36.9). 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het landbouwgebied. 

19.  Minder samenhangend 
landbouwgebied Bellem 

6 36.12, 36.13 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het minder samenhangend 
landbouwgebied in de omgeving van Bellem. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het landbouwgebied. 

20.  Samenhangend en minder 
samenhangend landbouwgebied 
Hansbeke 

6 35.7, 36.14 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het samenhangend landbouwgebied 
Hansbeke, Nevele-zuid-Landegem en het minder samenhangend landbouwgebied in de omgeving van 
Hansbeke. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het samenhangend 
landbouwgebied Hansbeke – Nevele-zuid – Landegem. 
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Uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

21.  Schoonhove – Wulgenbroeken  5 28.17, 34.1, 37.2, 39.1, 38.4, 
31.1, 35.1 (ten noorden van 
E40) 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces van het 
regionaalstedelijk gebied Brugge voor: 
- het differentiëren van (delen van) Wulgenbroeken (34.1) met natuurverweving,  in functie van het 

behoud van landschappelijke waarden (37.2 en 31.1), in het kader van het integraal waterbeheer en 
in functie van het vrijwaren van de open ruimteverbinding tussen Brugge en Oostkamp (39.1). 

- het differentiëren van de zone met bestemming parkgebied ten noorden van Schoonhove  met 
natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor het samenhangend landbowgebied 35.1. 
22.  Landbouwgebied omgeving 

Kerkebeek tussen Loppem en 
Merkemveld  

5 30.1, 35.1, 38.3, 39.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk voor: 
- het differentiëren van de omgeving van de beekvallei Kerkebeek als ruimtelijk verweven agrarisch 

gebied, natuurverwevingsgebied of parkgebied.  
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor het samenhangend landbowgebied 35.1. 

23.  Historische bos- en 
kasteelparkstructuren in de valleien 
van de Rivierbeek – 
Waardammebeek – Hertsbergebeek 

5 28.18, 28.19, 28.21, 28.22, 
28.23, 28.25, 29.8, 29.9, 
29.10, 30.2, 30.3, 31.1, 32.1, 
32.2, 32.3, 32.8, 35.1, 36.1, 
36.2, 36.5, 37.3, 37.4, 39.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces van het 
regionaalstedelijk gebied Brugge voor en rekening houdend met het behoud en de versterking van het 
typische veldlandschap (31.1): 
- bosuitbreiding Doeveren-Woesten (28.22, 28.23), Merkemveld (28.21), Kampveld (28.24/29.10), 

omgeving mozaïeklandschap (ten noordoosten van Schoonhove) (30.2), na detailonderzoek en 
overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 90 
ha).  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening 
in delen Rivierbeek-Waardammebeek-Zuidleie-Hertsbergebeek, Kampveld-Papenvijvers en 
Doeveren-Merkemveld, De Warande (32.1, 32.2, 32.3, 32.8, 29.10, 29.9, 29.8) na detailonderzoek 
en overleg over de concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte 
van de huidige VEN-afbakening.  

- het differentiëren van omgeving Kampveld (30.3), Joyeuze Pensée-Oostkamp-noord (30.2), als 
ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- het differentiëren van de zones met bestemmingen parkgebied en recreatiegebied in Merkemveld, 
parkgebied in Doeveren, Kampveld, Nieuwenhove(bos), domeinen Gruuthuse/Warande-Celle, 
kasteel Ruddervoorde, met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de samenhangende en minder 
samenhangende landbouwgebieden (35.1, 36.1, 36.2, 36.5). 
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Actie 

24.  Munkebossen en omgevend 
mozaïeklandschap 

5 28.26, 28.27, 28.28, 30.4, 
30.5, 32.4, 35.2 (klein deel 
omgeving Lakebossen), 
35.3, 36.3, 37.5, 38.7, 38.8 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (rekening houdend met het behoud en de 
versterking van het typische veldlandschap (31.1)): 
- bosuitbreiding tussen Munkebossen, Lakebos, Zorgvliet (28.26, 28.27, 28.28) na detailonderzoek 

en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 
55 ha).  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening 
in de vallei van de Poverbeek (deel van 32.4) na detailonderzoek en overleg over de concrete 
mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-
afbakening.  

- het differentiëren van omgeving Munkebossen (30.5) en omgeving Sint-Hubertus – Kortekeer (30.4) 
als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- het differentiëren van de zones met bestemmingen parkgebied en bosgebied in Zorgvliet, 
Lakebossen, Munkebossen, met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de samenhangende en minder 
samenhangende landbouwgebieden (35.2, 35.2, 36.3) 

25.  Bulskampveld en Bornebeek 5 28.1, 28.2, 28.3, 28.7, 29.1, 
29.2, 30.6, 31.1, 32.4, 32.5, 
32.6, 32.7, 35.4, 35.5,  36.6 
(ten zuiden van E40), 36.7, 
37.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (rekening houdend met het behoud en de 
versterking van het typische veldlandschap (31.1)): 
- bosuitbreiding omgeving Blauwhuisbossen-Bulskampveld (28.7-29.1), omgeving Hontzocht – 

Blommeke (28.3) na detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende 
bebossing.  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening 
in valleigebieden Poverbeek, Ringbeek, Blauwhuisbeek, in Driekoningen-Bornebeekvallei, nabij 
Bulskampveld-Lippensgoed (32.4, 32.5, 32.6, 32.7-29.2, 29.1) na detailonderzoek en overleg over 
de concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige 
VEN-afbakening.  

- het differentiëren van omgeving Blommeke (30.6) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 
natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied, mogelijk met natuurverweving.  

- het differentiëren van de zones met bestemmingen parkgebied in Bulskampveld-Lippensgoed, het 
domein Blommeke, en het kasteeldomein Hertsberge, met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de samenhangende en minder 
samenhangende landbouwgebieden (35.4, 35.5, 36.6, 36.7). 

26.  Veld-, vallei- en moerasgebieden 
langs het kanaal Gent-Brugge 

5 32.8, 32.7 (noordelijke punt), 
33.1, 35.5, 36.5, 38.1, 37.4, 
31.1, 41.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (rekening houdend met het behoud en de 
versterking van het typische veldlandschap (31.1)): 
- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening 

in Leiemeersen (32.8) en vallei van de Bornebeek (32.7) na detailonderzoek en overleg over de 
concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige 
VEN-afbakening.  

- het differentiëren van de vallei van de Zuidleie (33.1) als functioneel verweven agrarisch gebied met 
natuurverweving of als natuurgebied. 

- de afstemming van de recreatieve, landschappelijke en economische functies van het kanaal Gent-
Brugge en onmiddellijke omgeving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor het samenhangend en het minder 
samenhangend landbouwgebied (35.5 en 36.5). 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
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Actie 

27.  Bossen en omgevend 
mozaïeklandschap Lindeveld – 
Hoogveld – Patersveld  

6 28.4, 28.5, 28.10 (29.12), 
28.11 (29.13), 28.12, 28.13, 
30.7 (noordelijk deel), 30.8, 
31.1, 36.8 (deel omgeving 
Patersveld), 36.10 (deel), 
37.6, 38.1, 38.10, 38.11, 
36.9, 35.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (rekening houdend met het behoud en de 
versterking van het typische veldlandschap (31.1)): 
- bosuitbreiding van de bossen en tussen de bossen onderling (28.4, 28.5, 28.10, 28.11, 28.12) na 

detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer 
bosuitbreiding ca. 40 ha).  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied in Schuurlobos en Vaanders (deel 
28.10=29.12, deel 28.11=29.13) na detailonderzoek en overleg over de concrete mogelijkheden 
voor bijkomende oppervlakte natuurgebied .  

- het differentiëren van het gebied tussen Lindeveld (Hulstlobos), Schuurlo(bos), Vaanders (30.7), 
omgeving Blekkersbos – Nieuwendam 30.8), kanaalarm en onmiddellijke omgeving (38.11) als 
ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (36.8, 36.10). 

28.  St.-Pietersveld – Vortebossen – 
Eendekooi/Wantebeek – Poekebeek 

6 28.6/29.3, 28.8, 28.15, 
28.34, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 
30.7, 31.1, 32.9, 33.2, 36.10 
(deel), 36.11, 37.6, 37.8, 
28.33, 35.6 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor (rekening houdend met het behoud en de 
versterking van het typische veldlandschap (31.1)): 
- bosuitbreiding omgeving Galathosbossen, Parochieveldbos, Slangebossen-Meersbos (28.15/29.6, 

29.5/28.14, 29.7/28.16) na detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor 
bijkomende bebossing.  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening 
in valleigebied Wantebeek (32.9).- Slangebossen – Meersbos (29.7), in Gulke Putten – 
Predikherenbossen (29.4), in Vortebossen-Galathosbossen (29.5) in omgeving Parochieveldbos – 
Hooggoed (29.6) na detailonderzoek en overleg over de concrete mogelijkheden voor bijkomende 
oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-afbakening.  

- het differentiëren van het tussenliggende mozaïeklandschap (30.7) als ruimtelijk verweven 
agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- het differentiëren van Poekebeekvallei (33.2 en domein van Poeke 28.34) als functioneel verweven 
agrarisch gebied, park-, groen- of bosgebied met natuurverweving of als natuurgebied. 

- het differentiëren van de zones met bestemmingen parkgebied en recreatiegebied nabij 
Wildenburg, met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (36.10, 36.11). 

29.  Bossen Kraenepoel – Markette – 
Gavers  

Oh17 28.29, 28.30, 29.11, 36.12, 
36.13, 37.7, 38.15, 28.34 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- bosuitbreiding omgeving Kraenepoel, Markette- en (oud)Bellemse bossen en Gavers (28.29, 28.30, 

28.35) na detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing 
(richtcijfer bosuitbreiding ca. 45 ha). 

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening 
in de belangrijke historische bosstructuur van Kraenepoel-Markettebossen (29.11) na 
detailonderzoek en overleg over de concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte 
natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-afbakening. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (36.12, 36.13) 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

30.  Mozaïeklandschap Bellem – 
Spildoorn  

Oh18 28.31, 30.9, 33.3, 35.7, 
36.14, 36.15, 38.1, 38.2, 
38.15, 36.13 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- voor het differentiëren van de omgeving van de Bellembeek (30.9) als ruimtelijk verweven agrarisch 

gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  
- voor het differentiëren van de vallei van het Vaardeke (33.3) als functioneel verweven agrarisch 

gebied met natuurverweving.  
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (36.13, 36.14, 36.15) 

 

Deelruimte 4. Noordelijk Houtland. 

Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

31.  Samenhangend landbouwgebied bij 
Moerbrugge 

7 41.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied 
bij Moerbrugge. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het aaneengesloten 
landbouwgebied bij Moerbrugge. 
Afstemmen op het afbakeningsproces regionaalstedelijk gebied Brugge. 

32.  Groot samenhangend 
landbouwgebied van Oedelem, 
inclusief de minder samenhangende 
landbouwgebieden rond Knesselare 
en bij Oostveld 

7 41.2, 42.4, 42.8, 47.1, 
52.1 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied 
Oedelem en minder samenhangende landbouwgebieden rond Knesselare en Oostveld. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het aaneengesloten 
landbouwgebied van Oedelem (rand cuesta Oedelem) en bestendigen van de open-ruimteverbindingen 
tussen Sijsele en Donk en tussen Donk en Maldegem. 

33.  Groot samenhangend 
landbouwgebied van Maldegem, 
inclusief de minder samenhangende 
landbouwgebieden van Maldegem-
zuid 

Nh3 41.2, 41.4, 42.1, 42.3, 
42.7, 47.1, 52.4, 52.5 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het aaneengesloten landbouwgebied 
van Maldegem en de  minder samenhangende landbouwgebieden van Maldegem-zuid. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het aaneengesloten 
landbouwgebied van Maldegem  

34.  Samenhangend landbouwgebied 
tussen Oostwinkel-Adegem en 
minder samenhangend 
landbouwgebied Spanjaardhoek 

Nh4 41.4, 42.2, 47.1, 52.4 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het samenhangend landbouwgebied 
tussen Oostwinkel-Adegem en minder samenhangend landbouwgebied de Spanjaardhoek. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het aaneengesloten 
landbouwgebied Oostwinkel-Adegem (cuesta Oedelem-Zomergem). 
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35.  Samenhangend landbouwgebied 
Aalterbrug-Zomergem en minder 
samenhangende 
landbouwgebieden van Maldegem-
zuid 

Nh5 41.3, 42.6, 42.9, 52.2, 
52.3 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten landbouwgebieden 
Aalterbrug-Zomergem en minder samenhangende landbouwgebieden van Maldegem-zuid. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het aaneengesloten 
landbouwgebied Aalterbrug-Zomergem op en nabij de cuesta Oedelem-Zomergem. 

Uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

36.  Assebroekse meersen en 
mozaïeklandschap Beverhoutsveld 
– Oedelemberg – Bergbeek 

7 49.1, 43.4, 48.1, 51.2, 
52.1, 53.1, 53.2, 54.1, 
43.3, 50.1, 41.1, 41.2 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces van het 
regionaalstedelijk gebied Brugge voor: 
- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 

Assebroekse meersen, delen van Doolhof, Bergbeekvallei (49.1, 48.1, 43.2) na detailonderzoek en 
overleg over de concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de 
huidige VEN-afbakening.  

- het differentiëren van omgeving Beverhoutsveld, Oedelemberg (43.4, 43.3) als ruimtelijk verweven 
agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- het differentiëren van Gemene Weiden (50.1) als functioneel verweven agrarisch gebied of groengebied 
met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende landbouwgebieden 
(41.1, 41.2) 

37.  Mozaïeklandschap Ten Torre – 
Ryckevelde – Maleveld - Doolhof 

7 44.1, 44.2, 44.3, 45.1, 
51.1, 54.1, 49.2, 43.1, 
43.2, 43.13, 56.1, 41.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces van het 
regionaalstedelijk gebied Brugge voor: 
- bosuitbreiding omgeving Ryckevelde, bossen van Male (abdij), Maleveldbos (44.1, 44.2, 44.3) na 

detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing (richtcijfer 
bosuitbreiding ca. 90 ha).  

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 
Schobbejakshoogte en omgeving Doolhof (45.1, delen van 43.2) na detailonderzoek en overleg over de 
concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-
afbakening.  

- het differentiëren van omgeving Ten Torre-Loweiden-Egypte, Maleveld (43.1, 43.13) als ruimtelijk 
verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- het differentiëren van de zones met bestemmingen parkgebied en bosgebied in en nabij Ryckevelde en 
in Malebos, met natuurverweving. 

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende landbouwgebieden 
(41.1) 
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38.  Burkel Kallekesbos en omgevend 
mozaïeklandschap, 
Drongengoedcomplex en 
omgevend mozaïeklandschap, 
Keigatbos en omgevend 
mozaïeklandschap 

7 
 
 
 

8 

41.2, 42.4, 42.3, 42.7, 
42.8, 43.5, 43.6, 43.7, 
44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 
48.2, 48.3, 51.3, 53.7, 
53.10, 53.11 

41.3, 41.4, 42.5, 42.6, 
42.9, 43.8, 43.9, 43.10, 
43.11, 44.8, 44.9, 44.10, 
48.3, 48.4, 51.3, 53.4, 
53.5, 53.6, 53.8, 53.12 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- bosuitbreiding omgeving Burkel-Kallekesbos-Kapellebos-Koningsbos-Drongengoedbos-Keigatbos (44.4, 

44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10) na detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor 
bijkomende bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 35 ha). 

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 
de bosstructuur van Kallekesbos en Drongengoedbos en in de valleien van de Biestwatergang, 
Splenterbeek en Driesbeek (44.6, 44.8, 44.9, 48.2, 48.3, 48.4) na detailonderzoek en overleg over de 
concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-
afbakening. 

- het differentiëren van omgeving Burkel-Kallekesbos-Kapellebos-Koningsbos-Drongengoedbos-
Keigatbos-Buisputten (43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11) als ruimtelijk verweven agrarisch 
gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende landbouwgebieden 
(41.1, 41.3, 41.4, 42.3, 4.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9) 

39.  Mozaïeklandschap Schipdonk 8 43.12, 41.3 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het differentiëren van omgeving Schipdonk 
(43.12) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende landbouwgebieden 
(41.3) 
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Deelruimte 5. Noordelijk zandig Meetjesland. 

Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

40.  Samenhangend landbouwgebied 
Sijsele-Moerkerke-Maldegem en 
minder samenhangende 
landbouwgebieden bij de N9 

9 56.1, 57.1, 57.2, 57.3, 
63.1, 64.1, 64.2 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden Sijsele-Moerkerke-Maldegem en minder samenhangende landbouwgebieden bij de N9. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden Sijsele-Moerkerke-Maldegem  

41.  Samenhangend landbouwgebied 
Maldegem-Sint-Laureins en minder 
samenhangend landbouwgebied 
Broekelken (tussen N49 en N9) 

9 56.1, 57.4, 63.1 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden Maldegem – Sint-Laureins en minder samenhangend landbouwgebied Broekelken. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het gebied 
Maldegem – Sint-Laureins. 

42.  Samenhangend landbouwgebied Sint-
Laureins-Kaprijke-Eeklo 

10 56.2, 56.3, 58.4, 58.5, 
58.6, 58.7, 58.8, 63.1, 
64.3 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden Sint-Laureins – Kaprijke – Eeklo. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het gebied Sint-
Laureins – Kaprijke – Eeklo. 

43.  Samenhangende landbouwgebied 
Eeklo-Assenede-Ertvelde en minder 
samenhangende gebieden ten westen 
van Zelzate 

10 64.4, 56.2, 56.3, 57.5, 
57.6, 58.8, 63.1, 76.1 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden in het gebied Eeklo – Assenede – Ertvelde en minder samenhangende gebieden ten 
westen van Zelzate. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het gebied Eeklo – 
Assenede – Ertvelde. 

Uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

44.  Maldegemse en Waterpolder 9 59.1, 62.3, 62.4, 62.5, 
56.1 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- het differentiëren van omgeving Meulekreek, Verlichte kreek en Papenkreek (62.3, 62.4, 62.5) als 

functioneel verweven agrarisch gebied met natuurverweving.  
- omzetten van de Meulekreek, Verlichte kreek en Papenkreek (62.3, 62.4, 62.5) naar natuurgebied.  
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (56.1) 
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Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

45.  Paddepoelebos 9 56.1, 58.2 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor bosuitbreiding omgeving Paddepoelebos (58.2) 
na detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing. 
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (56.1) 

46.  Butswerve – Kasteel van Rezinge 9 60.1, 58.3, 57.2, 56.1 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het omzetten van woonuitbreidingsgebied naar 
ruimtelijke verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen-, park- of bosgebied. 
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (56.1, 57.2) 

 

Deelruimte 6. Zuidelijk zandig Meetjesland. 

Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

47.  Samenhangend landbouwgebied 
zuidelijk zandig Meetjesland 
(Waarschoot-Lovendegem-Ertvelde-
Sleidinge) en minder samenhangende 
landbouwgebieden Waarschoot-oost, 
Lovendegem-noord en Wippelgem-
noord 

Zzm1 68.4, 69.10, 67.2, 
68.3, 69.11, 67.3, 
73.4, 69.13, 68.2, 
69.4, 77.9, 67.7, 67.5, 
67.6, 67.4, 68.1, 67.1 

Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden in de regio Waarschoot, Kluizen en Lovendegem. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsvoor het agrarisch gebied een meerwaarde 
kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden voor het gebied Waarschoot-Kluizen-
Lovendegem. 

48.  Minder samenhangend 
landbouwgebied Drongen-oost 

12 68.8 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor het minder aaneengesloten 
landbouwgebied ten noordwesten van Drongen. 
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Uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

49.  Lembeekse bossen – Het Leen 11 72.1, 75.1, 70.1, 71.1, 
77.1, 72.2, 72.3, 72.4, 
78.3, 78.1, 69.1, 70.2, 
75.2, 69.2, 78.2, 72.5, 
69.3, 76.1, 67.1, 67.4 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in afstemming met het afbakeningsproces 
kleinstedelijk gebied Eeklo voor: 
- bosuitbreiding omgeving boscomplex het Leen, Lembeekse bossen, Kwadebossen en Scheutbos (69.2, 

70.2, 70.1, 69.1, 69.3) na detailonderzoek en overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende 
bebossing (richtcijfer bosuitbreiding ca. 110 ha (Lembeekse bossen), ca. 75 ha (Het Leen – Stuiver) + 
45 ha bestemmingswijziging bestaand Scheutbos naar bosgebied). 

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 
de boscomplex het Leen en Kwadebossen (70.1, 70.2) na detailonderzoek en overleg over de concrete 
mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-afbakening. 

- het differentiëren van omgeving boscomplex het Leen, Lembeekse bossen, Kwadebossen en 
Scheutbos (72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5) als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, 
natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- of bosgebied.  

- omzetten van woonpark Scheutbos naar bosgebied.   
Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (67.1, 67.4) 

50.  Appensvoorde 12 72.6 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor omzetting van woonuitbreidingsgebied naar 
natuurverwevingsgebied ten westen van het gebied Appensvoorde, palend aan de dorpskern van 
Lovendegem (72.6).  

51.  Vinderhoutse bossen – Vallei van de 
Oude Kale 

12 69.9, 69.14, 73.1, 
73.2, 74.2, 68.7, 73.3, 
75.3, 74.3, 69.15, 
68.5, 69.5, 70.3, 69.8, 
74.4, 68.4, 68.6, 68.8 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- bosuitbreiding omgeving groenpool Vinderhoutse bossen (69.5, 70.3, 69.8) na detailonderzoek en 

overleg over concrete mogelijkheden voor bijkomende bebossing en toetsing met inrichtingsplan 
Vinderhoutse Bossen (VLM) (richtcijfer bosuitbreiding ca. 155 ha). 

- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 
omgeving boskern Vinderhoutse bossen (70.3) na detailonderzoek en overleg over de concrete 
mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-afbakening 
en toetsing met inrichtingsplan Vinderhoutse Bossen (VLM).  

- het differentiëren van vallei van de Oude Kale, Kalebeek en Merebeek (73.1, 73.2, 73.3) als functioneel 
verweven agrarisch gebied, park-, groen- of bosgebied met natuurverweving in afstemming met 
inrichtingsplan Oude Kale.  

- omzetten nabestemming van ontginningputten Kapel ter Durmen, Zuurhoek, Lovendegembrug, 
Mariakerke Stroomke (71.1, 74.2, 74.3, 74.4) naar natuurgebied in afstemming met het inrichtingsplan 
Oude Kale (VLM).  

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8) 
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Deelruimte 7. Zeeuws-Vlaamse polders. 

Tussentijds herbevestigen agrarische gebieden 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

52.  Samenhangend landbouwgebied 
omgeving Watervliet – Mariapolder – 
Isabellepolder  

13 80.3, 80.5, 80.2, 80.7 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden van de Zeeuws-Vlaamse polders. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden.  

53.  Samenhangend landbouwgebied 
omgeving Boekhoute 

13 80.8 Bevestigen van de agrarische bestemming op de gewestplannen voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden van de Zeeuws-Vlaamse polders. 
Evalueren of opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het agrarisch gebied een 
meerwaarde kan zijn in functie van de differentiatie van bebouwingsmogelijkheden.  

Uitvoeringsacties op Vlaams niveau 

Actie Naam Kaart Relevante ruimtelijke 
concepten 

Actie 

54.  Kreken- en poldergebied Zeeuws-
Vlaamse polders 

13 80.1, 83.1, 81.1, 82.1, 
81.2, 85.2, 80.2, 81.3, 
82.2, 85.8, 83.2, 80.7, 
85.10, 81.6, 82.5, 
81.7, 85.9, 80.6, 85.7, 
82.6, 81.10, 85.12, 
83.3, 81.11, 81.12, 
80.3, 80.4, 80.5, 80.8, 
80.9, 80.10 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 
- aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de huidige VEN-afbakening in 

omgeving van de verschillende kreken, dijken, waterlopen, graslanden en geulgronden (81.1, 
81.2,81.6,81.11, 81.10, 81.12) na detailonderzoek en overleg over de concrete mogelijkheden voor 
bijkomende oppervlakte natuurgebied ten opzichte van de huidige VEN-afbakening.  

- het differentiëren omgeving van de verschillende kreken, dijken, waterlopen, graslanden en 
geulgronden (82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6) als functioneel verweven agrarisch gebied, recreatie- of 
groengebied met natuurverweving.  

Eventueel herbevestigen van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende 
landbouwgebieden (80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9 80.10) 
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